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1. Загальні відомості 

У 2010 році постановою Президії Національної академії педагогічних наук 

України (20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150) схвалено Концепцію впровадження 

медіаосвіти в Україні (зі змінами – постанова Президії НАПН України від 21 квітня 2016 

р. № 1-2/7-110).  Відповідно до Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, стрімкий 

розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-

медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного 

користування ними. На взаємодію з різноманітними медіа (книги, преса, радіо, кіно, 

телебачення, інтернет) припадає все вагоміша частка в бюджеті вільного часу громадян 

України, чим зумовлюється значний вплив медіа на всі верстви населення, передусім на 

дітей і молодь [Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). URL: 

https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-

mediaosviti-v-ukraini-nova-redaktsiya/ (дата звернення: 19.02.2020)]. 

У 2017 році завершено всеукраїнський експеримент з упровадження медіаосвіти в 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОН 

України від 18.08.2017 № 1202 «Про завершення всеукраїнського експерименту з 

упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів України»). В цьому ж році розпочато всеукраїнський експеримент за темою 

«Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження 

медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» на базі навчальних закладів України» 

(наказ МОН України №1199 від 18.08.2017 «Про проведення всеукраїнського 

експерименту за темою «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі 

масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» на базі 

навчальних закладів України»). Експеримент триватиме до червня 2022 року. 

У 2016 році пройшла громадське обговорення та ухвалення рішенням Колегії 

МОН 27.10.2016 року Концепція Нової української школи. Новий освітній стандарт 

ґрунтується на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо 

формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (від 18.12.2006 р.). 

Список компетентностей, яких набуватимуть учні, закріплений законом «Про освіту» 

(редакція від 16.01.2020). Серед основних компетентностей – інформаційно-цифрова, яка 

передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в 

публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, 

основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в 

https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukraini-nova-redaktsiya/
https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukraini-nova-redaktsiya/
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інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, 

інтелектуальна власність тощо) [Нова українська школа. Концептуальні засади 

реформування середньої школи. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-

compressed.pdf (дата звернення: 19.02.2020)].  

Близько двадцяти років медіаосвіта є частиною шкільних програм у США та 

країнах Європи. Вона впроваджується і як окрема дисципліна, і як інтегрована в інші 

дисципліни. В Україні проєкти з впровадження медіаосвіти в навчальний процес реалізує 

Академія української преси (підготовка навчальних та методичних посібників, створення 

програм навчальних курсів). Проєкти реалізуються шляхом формування та підтримки 

групи лідерів-медіапедагогів, залучення світового досвіду з впровадження медіаосвіти  

[Медіаосвіта. Історія проекту. URL: http://www.aup.com.ua/mediaosv/istorija-proekta/#  

(дата звернення: 19.02.2020)].     

Такі зміни у підходах до навчання та змісті освіти визначають нові траєкторії руху 

і для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти. Саме на формування навичок впровадження новітніх підходів до навчання та 

подальше застосування інтегрованого підходу до викладання шкільних дисциплін в 

контексті формування медіаграмотності спрямовані курси підвищення кваліфікації.  

Мета курсів підвищення кваліфікації – підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти, що, зрештою, сприятиме досягненню освітнього ідеалу – вихованню 

особистості, здатної до професійної самореалізації. Програма навчання (підвищення 

кваліфікації) педагога зорієнтована на можливість здійснення ним у майбутньому такого 

шкільного навчального плану, який буде зосереджуватися на особистості дитини, 

орієнтуватися на інтереси учнів, прагнутиме відповідати на реальні життєві проблеми, 

включаючи міждисциплінарне знання. В процесі підготовки слухачі курсів мають 

можливість: 

- здобути теоретичні знання та практичні навички під час опанування основ 

медіаграмотності в контексті освітніх стандартів Нової української школи;  

- оволодіти ключовими принципами освіти з медіаграмотності; 

- удосконалити практичні вміння і навички, необхідні для професійної 

діяльності в сфері освіти; 

- підвищити рівень педагогічної майстерності у викладанні; 

- ознайомитися з інноваційними методами та методиками викладання; 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
http://www.aup.com.ua/mediaosv/istorija-proekta/
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- засвоїти загальнотеоретичні знання та практичні навички створення 

авторських проєктів, власних методик викладання дисциплін з використанням 

інтегрованого підходу на основі навчального плану. 

Особливістю запропонованої освітньо-професійної програми підвищення 

кваліфікації (ОПППК) для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти є посилення фахової складової шляхом використання 

інтегрованого підходу на основі навчального плану. Акцент у програмі зроблено на 

засоби інтегрування медіаграмотності в процесі викладання основного змісту шкільних 

дисциплін. Програма визначає зміст і структуру навчального плану підвищення 

кваліфікації, зміст і обсяги навчальних модулів на основі визначених завдань і функцій 

педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти і 

спрямована на фахове удосконалення та оновлення їх знань та умінь і вироблення 

навичок. 

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації призначена для таких 

категорій педагогічних працівників навчальних закладів: вчителі І, ІІ, вищої категорій 

загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІІ ступенів, викладачі всіх категорій 

професійно-технічних навчальних закладів, викладачі вищих навчальних закладів І – ІІ 

рівнів акредитації, викладачі вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. 

Навчальний план містить три складові: загальну, функціональну, галузеву. 

Загальна та функціональна складові включають нормативну та варіативну частини. 

Загальна складова передбачає розкриття базових питань, що  висвітлюють 

професійні знання, уміння та особистісні якості фахівця, не пов’язаних безпосередньо з 

механізмом реалізації завдань та виконанням конкретних функцій у певній галузі чи 

сфері діяльності. Основна мета навчання за загальною складовою полягає у наданні та 

поглибленні конкретних знань слухачів з правових, економічних та соціально-

гуманітарних дисциплін, формуванні умінь їх застосовувати в практичній діяльності, а 

також корегуванні світоглядних засад для забезпечення адекватного розуміння ними своїх 

обов’язків і повноважень, які визначені в професійно-кваліфікаційній характеристиці. 

Зміст загальної складової допомагає слухачеві вільно орієнтуватися в соціально-

політичному просторі, добирати, аналізувати та узагальнювати інформацію, що 

характеризує соціально-культурний стан свого регіону, району, міста, використовувати 

новітні технології для реалізації у практичній  та професійній діяльності.  

Варіативна частина складається з навчальних модулів, зміст яких визнаний 

замовником навчання як найважливіший для ефективного здійснення фахівцями своїх 
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функцій у галузі загальної середньої та вищої освіти регіону в сучасних умовах. 

Нормативна частина функціональної складової передбачає ознайомлення з 

прогресивним педагогічним досвідом, покликаним вдосконалити й поглибити знання з 

дидактики та вікової психології, інноваційної педагогіки, особливостями роботи з 

обдарованими дітьми, технологіями підготовки і проведення педагогічних тренінгів, 

методики викладання предметів, ознайомлення з основами інформаційно-

телекомунікаційних технологій. 

Варіативна її частина розкриває сучасні тенденції розвитку шкільної освіти в Україні, 

сучасні форми і методи побудови освітньо-виховного процесу в загальноосвітньому 

навчальному закладі, навчальному закладі ІІ-ІV рівнів акредитації, актуальні проблеми 

педагогіки та методики освіти, інноваційні педагогічні технології та можливості їх реалізації 

в навчально-виховному процесі. 

Галузева складова має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з 

новітніх досягнень у галузі сучасної освіти. 

Програма розрахована на 30 годин для підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Поділ аудиторних 

форм навчання на лекційні, практичні та семінарські заняття є орієнтовним. Основними 

формами проведення навчальних занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації є: 

інтерактивні лекції, семінарські заняття, навчальні тренінги, ділові ігри, майстер-класи, 

вхідне і підсумкове (кваліфікаційне) діагностування, розробка і захист авторських 

проєктів. 

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснюється упродовж одного 

тижня за стаціонарною формою. Добір викладачів відбуватиметься  згідно з  

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо ліцензування вищих навчальних   

закладів   III-IV   рівня   акредитації. 

Комплекс навчально-методичної літератури для забезпечення і супроводження 

ОПППК включає нормативно-правові документи, сучасні навчальні посібники, 

методичні матеріали та наукову літературу. 

           2. Вимоги до професійно-кваліфікаційної характеристики вчителя 

загальноосвітнього навчального закладу 

Професійно-кваліфікаційна характеристика регламентує основні посадові 

обов’язки (функції) відповідних категорій працівників освіти і тим самим визначає зміст 

та напрямок програми підвищення їх кваліфікації. Відповідно до наказу №665 

Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2013 року “Про затвердження 
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кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних 

працівників навчальних закладів” кваліфікаційні характеристики посад педагогічних та 

науково-педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти покликані 

сприяти підбору і розстановці кадрів, підвищенню їхньої ділової кваліфікації, 

раціональному розподілу праці, створенню дієвого механізму розмежування функцій, 

повноважень та відповідальності між працівниками, а також встановленню єдиних 

підходів у визначенні їхніх посадових обов’язків та кваліфікаційних вимог, що до них 

висуваються. 

1. Вчитель загальноосвітнього навчального закладу ІІ – ІІІ ступенів (Код КП 

- 2320) 

Завдання та обов’язки. Організовує та планує освітній процес, забезпечує 

виконання навчальних програм з певного предмету у відповідності до навчального плану 

та графіка навчально-виховного процесу. Здійснює навчання та виховання учнів з 

урахуванням  психологічних та фізіологічних особливостей їх розвитку і специфіки 

навчального предмету. Забезпечує в ході освітнього процесу соціалізацію, формування 

загальної культури особистості; дотримання норм і правил техніки безпеки. 

Використовує різноманітні ефективні форми, прийоми й методи навчання. Проводить 

індивідуальні заняття з учнями, організовує та контролює їх самостійну роботу. Аналізує 

результати засвоєння учнями навчального матеріалу з предмету; організовує самостійну 

діяльність учнів, у тому числі дослідницьку. Координує взаємодію учнів між собою під 

час уроків і позакласних заходів. Здійснює систематичний контроль якості знань учнів і 

виконання ними домашніх завдань. Проводить роботу з учнями з підготовки до 

підсумкової атестації; просвітницьку роботу для батьків (законних представників). 

Відповідає за стан закріпленого за ним навчального кабінету або іншого приміщення, 

наочності, навчально-методичного забезпечення. Застосовує в своїй діяльності сучасні 

технічні засоби навчання. Забезпечує особливу підтримку обдарованим і талановитим 

учням, а також учням, які мають відхилення у розвитку з використанням різноманітних 

форм, прийомів, методів і засобів навчання, зокрема, за індивідуальними навчальними 

планами, прискореними курсами в рамках державних освітніх стандартів, сучасних 

освітніх технологій. Забезпечує підготовку та подання звітної документації 

встановленого зразка. Використовує комп'ютерні технології, зокрема текстові редактори, 

електронні таблиці тощо. Здійснює контрольно-оцінювальну діяльність в навчальному 

процесі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ведення електронних 

форм документації, в тому числі електронного журналу і щоденників учнів). Сприяє 
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формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, батьків, культурно-

національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до 

навколишнього середовища. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, 

учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає 

шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання 

статуту освітньої установи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов 

навчання, виховання, праці. Організовує позакласні культурно-виховні заходи, сприяє 

проведенню диспутів, екскурсій, зборів тощо. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм 

консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку 

їх дітей. Вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує фаховий і 

кваліфікаційний рівень. 

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та 

розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; 

Конвенцію ООН про права дитини, інші нормативно-правові акти, що регламентують 

освітню діяльність в загальноосвітньому закладі; основи загальнотеоретичних дисциплін 

в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних, методичних та організаційно-

управлінських завдань; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; 

методику викладання предмету; методику виховної роботи; вимоги до оснащення та 

обладнання навчальних кабінетів або інших місць проведення занять і підсобних 

приміщень до них; засоби навчання та їх дидактичні можливості; основи наукової 

організації праці; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; 

сучасні педагогічні технології навчання; основи роботи з текстовими редакторами, 

електронними таблицями, електронною поштою та браузерами, мультимедійним 

обладнанням; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з 

охорони праці та пожежної безпеки. 

Кваліфікаційні вимоги. Вчитель вищої категорії загальноосвітнього навчального 

закладу ІІ-ІІІ ступенів: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною 

спеціальністю, або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший 

спеціаліст), або базова вища педагогічна (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-

повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя І 

категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ- ІІІ ступенів – не менше 2 років. 

Вчитель І категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: повна 

вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві 
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освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова 

вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища 

педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя ІІ категорії 

загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів – не менше 2 років. 

Вчитель ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-IIІ ступенів: повна 

вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві 

освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова 

вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища 

педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя 

загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів – не менше 1 року. 

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: відповідна повна 

вища педагогічна освіта (спеціаліст, магістр). Для вчителів трудового навчання, фізичної 

культури, музичного та образотворчого мистецтва допускається середня спеціальна 

педагогічна освіта, до введення в дію Закону України “Про освіту” (у редакції Закону 

України від 23.03.96 №100/96-ВР), чи неповна  вища освіта (молодший спеціаліст, 

бакалавр) – після введення в дію зазначеного Закону. Без вимог до стажу роботи. 

2. Вчитель загальноосвітнього навчального закладу І ступеня (навчально-

виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад») (Код КП -2320) 

Завдання і обов’язки. Здійснює навчання та виховання учнів, сприяє 

формуванню загальної культури особистості, соціалізації. Планує навчальний матеріал з 

української мови, читання, математики та інших загальноосвітніх предметів, які 

викладає. Використовує різноманітні форми, прийоми, методи і засоби навчання. 

Забезпечує: виконання навчальних програм; освоєння учнями вимог Державного 

стандарту початкової загальної освіти в повному обсязі. Вносить пропозиції щодо 

вдосконалення навчально-виховного процесу. Підтримує навчальну дисципліну, режим 

відвідування занять, поважаючи гідність, права і свободи учнів відповідно до Закону 

«Про освіту» та Конвенції про права дитини. Бере участь у діяльності методичних 

об’єднань та інших  форм методичної роботи. Здійснює виховну роботу, забезпечує 

зв’язок з батьками (особами, що їх замінюють). Бере участь в оснащенні навчального 

кабінету, дотримується вимог виробничої санітарії, протипожежної безпеки, охорони 

праці при експлуатації навчального обладнання; відповідає за життя і здоров’я  учнів під 

час навчально-виховного процесу. Веде необхідну документацію. Підвищує фаховий і 

кваліфікаційний рівень. 
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Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та 

розпорядження Міністерства освіти і науки України; Конвенцію про права дитини; 

основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення 

педагогічних, методичних і організаційних завдань: педагогіку, психологію, вікову 

фізіологію, шкільну гігієну, методики викладання предметів, методику виховної роботи; 

зміст шкільної початкової освіти; вимоги до оснащення та обладнання навчальних 

кабінетів, підсобних приміщень; основні напрями і перспективи розвитку освіти; основи 

права і наукової організації праці; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і 

норми охорони праці, пожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. Вчитель вищої категорії загальноосвітнього навчального 

закладу І ступеня: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності 

«Початкова освіта», або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта 

(молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна  освіта (бакалавр) з цієї ж самої 

спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за 

професією вчителя І категорії загальноосвітнього навчального закладу І ступеня-не 

менше 2 років. 

Вчитель І категорії загальноосвітнього навчального закладу I ступеня: повна вища 

педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», або дві 

освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова 

вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища 

педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя ІІ категорії 

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня - не менше 2 років. 

Вчитель ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу I ступеня: повна 

вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», або дві 

освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова 

вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища 

педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя 

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня - не менше 1 року. 

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу I ступеня: повна вища 

педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», допускається 

середня спеціальна педагогічна освіта, до введення в дію Закону України “Про освіту” (у 

редакції Закону України від 23.03.96 №100/96-ВР), чи неповна  вища освіта (молодший 

спеціаліст, бакалавр) – після введення в дію зазначеного Закону. Без вимог до стажу 
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роботи. 

3. Викладач професійно-технічного навчального закладу (Код КП - 2351.2) 

Завдання та обов'язки. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням 

специфіки навчальної дисципліни. Проводить навчальні заняття в закріпленому за ним 

кабінеті згідно з розподілом навчального навантаження, використовує різноманітні 

прийоми, методи й засоби навчання. Відповідає за комплексно-методичне забезпечення 

навчальної дисципліни, яку він викладає. Розробляє робочі навчальні плани і програми. 

Забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну. Формує в учнів загальну 

культуру, готує їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності, організовує 

і контролює їх самостійну роботу. Створює безпечні умови для навчання учнів. Веде в 

установленому порядку навчальну документацію, здійснює поточний контроль за 

відвідуванням і успішністю учнів. Підвищує професійну і педагогічну кваліфікацію, 

вивчає та застосовує у практичній роботі досягнення педагогіки та інформаційних 

технологій. У встановленому порядку проходить атестацію. Бере участь у роботі 

педагогічної ради. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Повинен знати: Закони України, акти Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, методику організації 

навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології 

та вікової фізіології, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з 

охорони праці та пожежної безпеки. 

Кваліфікаційні вимоги. Викладач вищої категорії професійно-технічного 

навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності 

«Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. 

Стаж роботи викладачем І категорії у навчальному закладі – не менше 2 років. 

Викладач І категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища 

педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта»  або інша 

повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем II 

категорії у навчальному закладі – не менше 2 років. 

Викладач II категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища 

педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) «Професійна освіта» або інша повна вища освіта 

та психолого-педагогічна підготовка. Стаж  роботи викладачем у навчальному закладі – 

не менше 1 року. 

Викладач професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна 

освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта» або інша повна вища 
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освіта та психолого-педагогічна підготовка. Без вимог до стажу роботи. 

4. Викладачі всіх спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації (Код КП - 2310.2) 

Завдання та обов’язки. Проводить навчання студентів  відповідно до вимог 

галузевих стандартів вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Організовує та контролює їх самостійну роботу, використовуючи найбільш ефективні 

форми, методи і засоби навчання, нові освітні технології, в т.ч. інформаційні.  

Сприяє розвитку особистості, талантів и здібностей студентів, формуванню їх 

загальної культури. Розробляє робочі навчальні плани та програми навчальних дисциплін 

(модулів) та інші матеріали, які забезпечують якість підготовки студентів; несе 

відповідальність за реалізацію їх в повному обсязі у відповідності з навчальним планом і 

графіком навчального процесу. Забезпечує досягнення і підтвердження студентами 

відповідних рівнів освіти. 

Оцінює ефективність навчання предмету (дисципліни) студентів, враховуючи 

засвоєння ними знань, умінь, застосування отриманих навичок, компетенцій, розвиток 

досвіду творчої діяльності, пізнавальної зацікавленості з використанням комп’ютерних 

технологій. Дотримується прав і свобод студентів. Підтримує навчальну дисципліну, 

режим відвідування занять; поважає людську гідність, честь та репутацію студентів. 

Здійснює контрольно-оціночну діяльність в навчальному процесі з використанням 

сучасних засобів оцінювання в умовах інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вносить пропозиції щодо удосконалення навчального процесу. Бере участь у 

роботі педагогічної (методичної) ради навчального закладу, предметних (циклових) 

комісій, методичних об’єднань викладачів, кафедр, у роботі конференцій, семінарів. 

Виконує правила з охорони праці та пожежної безпеки. 

Повинен знати: пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; закони 

України та інші нормативно-правові акти, які регламентують освітню діяльність; зміст 

навчальних програм і методи організації навчання з предмета (дисципліни); основні 

технологічні процеси на посадах в організаціях та установах відповідно до профілю 

підготовки,  а також основи екології, основи економіки, організації виробництва та 

управління; педагогіку, психологію; сучасні педагогічні технології навчання, реалізації 

компетентнісного підходу, розвиваючого навчання; встановлення контактів зі 

студентами, основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, 

електронною поштою, мультимедійним обладнанням; правила з охорони праці та 

пожежної безпеки. 
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Кваліфікаційні вимоги. Викладач вищої категорії: повна вища освіта (магістр, 

спеціаліст). Стаж роботи за посадою викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівнів 

акредитації І категорії - не менше 2 років. 

Викладач І категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за 

посадою викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації ІІ категорії - не 

менше 2 років. 

Викладач ІІ категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за 

посадою викладача (спеціаліста) вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації - не 

менше 1 року. 

Викладач: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

5. Старший викладач вищого навчального закладу І – ІІ рівнів акредитації 

(Код КП - 2310.2) 

Завдання та обов’язки. Проводить навчання студентів відповідно до вимог 

галузевих стандартів вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, 

забезпечує високу ефективність навчально-виховного процесу (лекції, семінари, 

проблемні заняття, ділові ігри тощо). Організовує та контролює самостійну роботу 

студентів, використовуючи найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання, нові 

освітні технології, в т.ч. інформаційні. 

Сприяє розвитку особистості, талантів і здібностей студентів, формуванню їх 

загальної культури. Розробляє навчальні та робочі програми навчальних дисциплін 

(модулів) та інші матеріали, які забезпечують якість підготовки студентів; несе 

відповідальність за реалізацію їх в повному обсязі у відповідності з навчальним планом і 

графіком навчального процесу. Здійснює керівництво навчальною та виробничою 

практикою, курсовим і дипломним проектуванням. Забезпечує досягнення і 

підтвердження студентами відповідних рівнів освіти. 

Оцінює ефективність навчання предмету (дисципліни) студентів, враховуючи 

засвоєння ними знань, умінь, застосування отриманих навичок, компетенцій, розвиток 

досвіду творчої діяльності, пізнавальної зацікавленості з використанням комп’ютерних 

технологій. Забезпечує реалізацію прав і свобод студентів. Підтримує навчальну 

дисципліну, поважає людську гідність, честь та репутацію студентів. Здійснює 

контрольно-оціночну діяльність в навчальному процесі з використанням сучасних засобів 

оцінювання в умовах інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вносить пропозиції щодо удосконалення навчального процесу. Бере участь у 

роботі педагогічної (методичної) ради навчального закладу, предметних (циклових) 
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комісій, методичних об’єднань викладачів, кафедр, у роботі конференцій, семінарів. 

Виконує правила з охорони праці та пожежної безпеки. 

Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти, які 

регламентують освітню діяльність; пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі 

України; зміст навчальних програм і методи організації навчання з предмета 

(дисципліни); основні технологічні процеси на посадах в організаціях та установах 

відповідно до профілю підготовки, педагогіку, психологію; сучасні педагогічні технології 

продуктивного, диференційованого навчання, реалізації компетентнісного підходу, 

розвиваючого навчання; встановлення контактів зі студентами, основи роботи з 

текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами, 

мультимедійним обладнанням; правила з охорони праці та пожежної безпеки.  

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за 

посадою викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації ІІ категорії. 

Кваліфікаційна категорія викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації 

вищої категорії або першої категорії. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 

6. Викладач вищого навчального закладу ІІІ – ІV рівнів акредитації  (Код КП 

- 2310.2) 

Завдання та обов'язки. Проводить навчальну і навчально-методичну роботу з 

усіх видів навчальних занять. Забезпечує виконання навчальних планів і програм, бере 

участь у науково-дослідній роботі кафедри. Під керівництвом професора, доцента 

розробляє методичні посібники з відповідних видів навчальних занять, організовує і 

планує методичне і технічне їх забезпечення. 

Бере участь у виховній роботі студентів, в організації їх науково-дослідної роботи. 

Контролює і перевіряє виконання студентами домашніх завдань, дотримання студентами 

правил з охорони праці і протипожежної безпеки при проведенні навчальних занять, 

виконанні лабораторних і практичних занять. 

Бере участь в рамках наукових досліджень кафедри семінарах, нарадах і 

конференціях, інших заходах освітньої установи. Постійно підвищує професійний рівень, 

педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію. 

Забезпечує високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання 

дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності, напряму 

підготовки. Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність осіб, які 

навчаються у вищих навчальних закладах. 
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Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти України з 

питань вищої освіти; освітні стандарти за відповідними програмами вищої освіти; 

порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, фізіології, психології; методи і 

способи використання освітніх технологій, зокрема дистанційних; вимоги до роботи на 

персональних комп'ютерах, інших електронно-цифрових пристроях; основи екології, 

права, соціології. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст).Стаж наукової, 

науково-педагогічної роботи – не менше 2 років. 

7. Старший викладач вищого навчального закладу ІІІ – ІV рівнів акредитації 

(Код КП - 2310.2) 

Завдання та обов'язки. Організовує і проводить навчальну, виховну і навчально-

методичну роботу з дисциплін, що викладаються, або з окремих видів навчальних занять. 

Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри, іншого підрозділу освітньої установи. 

Забезпечує виконання навчальних планів, розробку і виконання навчальних 

програм. Створює умови для формування у студентів професійних компетентностей. 

Проводить всі види навчальних занять. Здійснює контроль якості навчальних занять, що 

проводяться асистентами і викладачами. Розробляє робочі програми з дисциплін, що 

викладаються. 

Організовує науково-дослідну роботу студентів. Надає методичну допомогу 

асистентам і викладачам у оволодінні педагогічною майстерністю і професійними 

навиками. Бере участь у науково-методичній роботі кафедри, у пропаганді науково-

технічних, соціально-гуманітарних, економічних і правових знань. 

Контролює і перевіряє виконання студентами домашніх завдань, дотримання ними 

правил охорони праці та пожежної безпеки при проведенні навчальних та практичних 

занять, виконанні лабораторних робіт. Бере участь у підготовці підручників, навчальних і 

навчально-методичних посібників, розробці робочих програм та інших видів навчально-

методичної роботи кафедри. 

Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти України з 

питань вищої освіти, галузеві освітні стандарти за відповідними програмами вищої 

освіти; теорію і методи управління освітніми системами; порядок складання навчальних 

планів; основи педагогіки, фізіології, психології; методику професійного навчання; 

сучасні форми і методи навчання та виховання; методи і способи використання освітніх 

технологій, зокрема дистанційних; вимоги до роботи на персональних комп'ютерах, 

інших електронно-цифрових пристроях, зокрема призначених для передачі інформації; 
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основи екології, права, соціології; основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, 

надання, розповсюдження інформації, необхідної для здійснення науково-дослідної 

діяльності; механізм оформлення прав інтелектуальної власності; правила охорони праці 

та пожежної безпеки. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж наукової, 

науково-педагогічної роботи – не менше 2 років. 

8. Асистент (Код КП - 2310.2) 

Завдання та обов'язки. Здійснює навчально-виховну роботу, проводить 

практичні та лабораторні заняття з відповідної навчальної дисципліни, курсу, 

факультативів. Впроваджує в навчальний процес сучасні інноваційні методи, формує у 

студентів навички творчого, самостійного підходу до освоєння теоретичного матеріалу 

(ділові ігри, дискусії, методи розвивального навчання тощо), застосовує сучасні новітні 

знання з педагогіки, психології, забезпечує поглиблене вивчення теоретичного матеріалу 

шляхом практичних і лабораторних занять. 

Організовує та забезпечує контроль самостійної роботи студентів, аналізує їх 

успішність. Бере участь у науково-методичній роботі кафедри вищого навчального 

закладу (факультету). Контролює виконання студентами вимог охорони праці та техніки 

безпеки життєдіяльності. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну 

майстерність, наукову кваліфікацію. 

Забезпечує високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання 

дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності, напряму 

підготовки. Додержується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність осіб, які 

навчаються у вищих навчальних закладах. 

Повинен знати: законодавство та інші нормативно-правові акти України з питань 

вищої освіти; галузеві освітні стандарти за відповідними програмами вищої освіти; 

стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні з урахуванням сучасних новітніх 

досягнень в освітній сфері Європейських країн; теоретичні матеріали у відповідній 

освітній галузі; правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та 

периферійного оснащення; основи екології, права, соціології; основні методи пошуку, 

збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, необхідної для 

здійснення науково-дослідної діяльності; механізм оформлення прав інтелектуальної 

власності; державну мову. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Без вимог до 

стажу роботи. 
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3.  Навчальний план підвищення кваліфікації  

для педагогічних та науково-педагогічних працівників  

закладів загальної середньої освіти 

 «Медіаграмотність та освітні стандарти Нової української школи» 
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ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА 

ЗН Нормативна частина    

ЗН-1 Теоретичні основи медіаграмотності. 5 4 1 

ЗВ Варіативна частина    

ЗВ-1 Медіаграмотність та критичне мислення. 5 4 1 

 Разом годин  10 8 2 

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА 

ФН Нормативна частина    

ФН-1 Загальні методи інтеграції медіаграмотності. 3 2 1 

ФН-2 Методика проведення медіаосвітніх занять. 3 2 1 

ФВ Варіативна частина    

ФВ-1 Інтернетграмотність: виховання культури користувача інтернету. 3 2 1 

ФВ-2 Сучасна екранна культура та аудіовізуальна грамотність. 3 2 1 

 Разом годин 12 8 4 

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА 

 Варіативна частина    

ГВ-1 Педагогічний практикум «Вправи, спрямовані на формування 

медіаграмотності». 

3 2 1 

ГВ-2 Підсумкова атестаційна робота. 5 4 1 

 Разом  годин  8 6 2 

 ВСЬОГО: 30 22 8 
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ІV. Анотації  

І. ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА 

1.1. Нормативна частина 

1.1.1. Теоретичні основи медіаграмотності 

Всього годин: 5 

Аудиторні: 4 

Самостійна робота: 1 

Мета: сформувати у слухачів систему знань про медіаграмотність як здатність до 

сприйняття, створення, аналізу, оцінки, використання і передачі повідомлень 

(медіатекстів) в різних формах, до розуміння соціокультурного та політичного контексту 

функціонування медіа в сучасному світі. 

Завдання: оволодіння понятійним апаратом медіаграмотності, розуміння сутності 

медіакомпетентності, розвиток здатності самостійно сприймати та оцінювати 

інформацію. 

Література 

1. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд / Іванов В., Волошенюк О., 

Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошниченко Ю. – 2-ге вид., стер. – К.: АУП, ЦВП, 

2012. – 58 с.  

2. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. 

Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ: Центр Вільної Преси, 

2013. – 352 с. 

3. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник для студентів педагогічних коледжів 

/ Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. 

— Київ: Центр Вільної Преси, 2014. – 431 с. 

4. Федоров А. В. Медиакомпетентность личности: от терминологии к показателям 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/fedorov14.htm   

5. Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность: учебное пособие для 

ВУЗов. – Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. 340 c.  

6. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР, 

2001. –  708 с.  

7. Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в ведущих странах Запада. –  

Таганрог: Кучма, 2005. – 270 с.  

 

 

http://psyfactor.org/lib/fedorov14.htm
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1.2. Варіативна частина 

1.2.1. Медіаграмотність та критичне мислення 

Всього годин: 5 

Аудиторні: 4 

Самостійна робота: 1 

Мета: сформувати у слухачів розуміння сутності критичного мислення та засобів 

його розвитку. 

Завдання: розкрити теоретичні основи використання елементів технології розвитку 

критичного мислення на уроках, обґрунтувати педагогічні  умови використання  

елементів  технології розвитку критичного мислення; проаналізувати засоби формування 

складових критичного мислення: допитливість та бажання досліджувати, постійний 

аналіз інформації, «базове скептичне ставлення», поціновування якісної аргументації, 

гнучкість та неупередженість.  

Література 

1. Большакова І. Розвиток критичного мислення / І. Большакова // Початкова освіта. 

– 2012. – № 11. – С. 3–7. 

2. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цього навчати / Н. В. Вукіна, Н. П. 

Дементієвська – Х. : Основа, 2007. – 108 с. 

3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. / І. М. Дичківська. – 

К. : Академвидав, 2012. – 352 с. 

4. Клустер Д. Что такое критическое мышление / Д. Клустер // Русский язык. – 2002. 

– № 29. – С. 3. 

5. Кроуфорд А. Технологія розвитку критичного мислення учнів / Д. Кроуфорд. – К. : 

Плеяда, 2006. – 220 с. 

6. Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. 

Терно. – Запоріжжя. : Просвіта, 2009. – 274 с. 

7. Тягло А. В. Критическое мышление на основе элементарной логики : учеб. 

пособие / А. В. Тягло. – Х. : Центр усовершенствования социологического образования, 

2001. – 210 с. 
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2. ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА 

2.1. Нормативна частина 

2.1.1. Загальні методи інтеграції медіаграмотності 

Всього годин: 3 

Аудиторні: 2 

Самостійна робота: 1 

Мета: сформувати у слухачів систему знань про загальні методи інтеграції 

медіаграмотності до навчальної програми різних предметів різних класів. 

Завдання: виокремити універсальні методи інтеграції медіаграмотності до 

навчальної програми різних предметів різних класів; розвивати вміння інтегрувати 

знання та навички, отримані при навчанні, в процесі сприйняття, аналізу та творчої 

діяльності.  

Література 

1. Медіаграмотність: Підручник для вчителів / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу/ Перекл. з 

англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. – К.: Центр Вільної 

Преси, Академія Української Преси, 2017. – 319 с.  

2. Збірник статей Четвертої міжнародної науково-методичної конференції 

«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». –

Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси,2016. –504 с. 

3. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд / Іванов В., Волошенюк О., 

Кульчинська Л. – К.: АУП, ЦВП, 2011. – 58 с. 

4. Осюхіна М. О. Медіа- та інформаційна грамотність як складова сучасних 

інформаційно-комунікаційних обмінів (національна концепція у контексті 

світового досвіду). URL: 

http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.19/dissertation_5b9e2dfa48400.p

df (дата звернення: 19.02.2020). 

5. Формування медіаграмотності педагогів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Харків. 

акад. неперерв. освіти ; [над змістом працювали: Покроєва Л. Д., Акименко О. С., 

Алфьорова З. І., Дегтярьова Г. А., Казакова Т. В, Носенко В. В., Нурєєва В. В, 

Старкова Г. В.]. – Харків : Харків. акад. неперерв. освіти, 2014. – 252. 

 

 

 

 

http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.19/dissertation_5b9e2dfa48400.pdf
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.19/dissertation_5b9e2dfa48400.pdf
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.1.2. Методика проведення медіаосвітніх занять 

Всього годин: 3 

Аудиторні: 2 

Самостійна робота: 1 

Мета: оволодіння методикою проведення медіаосвітніх занять. 

Завдання: застосування медіатехнологій в освітньому процесі, формування навичок 

використання комплексного підходу до розгляду медіатекстів, які сприяють не тільки 

розвитку інформаційної культури, а й несуть етичне, моральне та патріотичне виховання.  

Література 

1. Казаков  Ю.М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів / Казаков  Ю.М. Автореф. … канд. педаг. наук за 

спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Луганськ, 2007. – 21 с. 

2. Матеріали обласної  науково-практичної  конференції «Практична  медіаосвіта: 

навчання  основ  медіаграмотності» (29  листопада  2017  року,  м. Харків).–

Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. –686 с. 

3. Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя / За ред. 

В. Іванова, О. Волошенюк, О. Мокрогуза – К.: Центр вільної преси, Академія 

української преси, 2016. – 201 с. 

4. Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства: посібник 

для вчителя / Т. Бакка, О. Бурім, О. Волошенюк, Р. Євтушенко, Т. Мелещенко, О. 

Мокрогуз; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К. : ЦВП, АУП, 2016. – 243 с. 

5. Медіакультура особистості; соціально-психологічний підхід: навчально-

методичний збірник / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко, О.Є. 

Голубєва, В.В. Різун та ін..; За ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. – К.: 

Міленіум, 2009. – 440 с. 

6. Медіаосвіта як складова загальної середньої освіти. URL: 

http://dal15.klasna.com/ru/site/mediaosvita-yak-skladova-.html  

7. Онкович Г.В. Медіаосвітні технології і компетентнісний підхід / Г.В. Онкович. 

Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій колі України: 

матеріали методологічного семінару. – К.: Педагогічна думка, 2009. – С. 206 – 217. 

8. Основи медіаграмотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк, О.П. Мокрогуза. 

– Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

9. Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов. – Таганрог: Кучма, 2005. – 

http://dal15.klasna.com/ru/site/mediaosvita-yak-skladova-.html
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314 с. 

10. Збірник  статей  П’ятої  міжнародної  науково-методичної  конференції  

«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – 

Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2017. – 393 с. 

 

2.2. Варіативна складова 

2.2.1. Інтернетграмотність:  

виховання культури користувача інтернету. 

Всього годин: 3 

Аудиторні: 2 

Самостійна робота: 1 

Мета: розвиток навичок формування компетенцій грамотного та безпечного 

використання Інтернет-ресурсів. 

Завдання: усвідомити роль інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному 

навчальному закладі, можливостей та загроз всесвітньої мережі, проаналізувати засоби 

формування у дітей компетенцій грамотного та безпечного використання Інтернет-

ресурсів, виховання культури поведінки у мережі Інтернет, розробити методичні 

рекомендації для превентивної роботи з батьками з безпеки в Інтернеті.  

Література 

1. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі: 

навчально-методичний посібник / А.Б. Кочарян, Н.І. Гущина. – Київ, 2011. – 100 с. 

2. Батьки, діти та медіа: путівник із батьківського посередництва / О. Волошенюк, О. 

Мокрогуз; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К. : ЦВП, АУП, 2017. – 79 с. 

3. Федоров А.В. Подготовка студентов педвузов к эстетическому воспитанию 

школьников на материале экранных искусств (кино, телевидение, видео). Учеб.  

пособие для вузов. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 1994. – 384 с. 

4. Потятиник Б. В. Патогенний текст у масовій комунікації: ідентифікація, типологія, 

нейтралізація : автореф. дис. ... докт. філол. наук / Б. Потятиник. – Київ. ун-т імені 

Тараса Шевченка. – К , 1996. – 31 с. 

5. Потятиник Б. Медіа : ключі до розуміння : монограф. / Борис Потятиник. – Львів : 

ПАІС, 2004. – 298 с. – (Серія: Медіакритика). 

6. Баришполець О. Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації 

: монографія / О. Т. Баришполець ; Національна академія педагогічних наук 
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України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2013. – 648 с. 

 

2.2.2. Сучасна екранна культура та аудіовізуальна грамотність. 

 

Всього годин: 3 

Аудиторні: 2 

Самостійна робота: 1 

Мета: сформувати у слухачів систему знань про «аудіовізуальну грамотність» як 

здатність критично сприймати аудіо-відеоматеріали. 

Завдання: усвідомити роль аудіовізуальної грамотності в здатності критично 

сприймати твори сучасної екранної культури; визначити особливості сприйняття 

аудіовізуального образу.  

Література  

1. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі: 

навчально-методичний посібник / А.Б. Кочарян, Н.І. Гущина. – Київ, 2011. – 100 

с. 

2. Батьки, діти та медіа: путівник із батьківського посередництва / О. Волошенюк, 

О. Мокрогуз; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К. : ЦВП, АУП, 2017. – 79 с. 

3. Колодко А. Функції  екранної культури та вплив  на суспільну свідомість 

інформаційної продукції  на українському телебаченні в період незалежності. 

URL: https://nz.lviv.ua/archiv/2016-2/20.pdf (дата звернення: 19.02.2020). 

4. Гнатюк С. Сучасний розвиток Національного медіасередовища в Україні 

(аудіовізуальні ЗМІ). URL:  http://www.niss.gov.ua (дата звернення: 19.02.2020). 

5. Дорош. М. Любов Найдьонова «Щоб дитина грамотно споживала медіа, треба 

поставити її в позицію творця» (за матеріалами osvita.mediasapiens.ua). URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/5624 (дата звернення: 19.02.2020). 

6. Стратегії дослідження екранних медіа / НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. 

Рильського. – К., 2013. – 356 с. 

 

 

 

 

 

 

https://nz.lviv.ua/archiv/2016-2/20.pdf
http://www.niss.gov.ua/
http://osvita.mediasapiens.ua/material/5624
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ІІІ. ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА 

3.1. Варіативна частина 

3.1.1. Педагогічний практикум  

«Вправи, спрямовані на формування медіаграмотності». 

Всього годин: 3 

Аудиторні: 2 

Самостійна робота: 1 

Мета: сформувати у слухачів систему знань про науково-теоретичні засади 

інновацій в методиці викладання,  новітні технології навчання учнів на уроках, що 

сприяють формуванню медіаграмотності під час вивчення  різних предметів у різних 

класах та розвитку  інформаційно-цифрової компетентності. 

Завдання: оволодіти уміннями застосувати, освоювати чи розробляти різні типи 

інновацій, впроваджувати їх у навчальний процес через інтеграцію медіаграмотності до 

навчальної програми різних предметів різних класів задля формування інформаційно-

цифрової компетентності учнів.  

Література 

1. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд / Іванов В., Волошенюк О., 

Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошниченко Ю. – 2-ге вид., стер. – К.: АУП, ЦВП, 

2012. – 58 с.  

2. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. 

Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ: Центр Вільної Преси, 

2013. – 352 с. 

3. Кроуфорд А. Технологія розвитку критичного мислення учнів / Д. Кроуфорд. – 

К. : Плеяда, 2006. – 220 с. 

4. Тягло А. В. Критическое мышление на основе элементарной логики : учеб. 

пособие / А. В. Тягло. – Х. : Центр усовершенствования социологического 

образования, 2001. – 210 с. 

5. Медіаграмотність: Підручник для вчителів / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу/ Перекл. з 

англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. – К.: Центр Вільної 

Преси, Академія Української Преси, 2017. – 319 с. 

6. Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя / За 

ред. В. Іванова, О. Волошенюк, О.Мокрогуза – К.: Центр вільної преси, Академія 

української преси, 2016. – 201 с. 

7. Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства: 
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посібник для вчителя / Т. Бакка, О. Бурім, О. Волошенюк, Р. Євтушенко, Т. 

Мелещенко, О. Мокрогуз; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К. : ЦВП, АУП, 

2016. – 243 с. 

8. Основи медіаграмотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк, О.П. 

Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

9. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі: 

навчально-методичний посібник / А.Б. Кочарян, Н.І. Гущина. – Київ, 2011. – 100 с. 

10. Батьки, діти та медіа: путівник із батьківського посередництва / О. Волошенюк, 

О. Мокрогуз; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К. : ЦВП, АУП, 2017. – 79 с. 

11. Стратегії дослідження екранних медіа / НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. 

Рильського. – К., 2013. – 356 с. 

 

5. Порядок оновлення, удосконалення та коригування програми 

Зміст ОПППК оновлюється та удосконалюється на підставі: 

- нових законодавчих і нормативних актів Міністерства освіти і науки України, 

Кабінету Міністрів України; 

- передового досвіду роботи навчальних закладів; 

- нових навчально-методичних посібників, підручників; 

- пропозицій викладачів і слухачів, отриманих МДУ у процесі аналізу потреб навчання. 

Оновлення та удосконалення може бути поточним або періодичним. Поточне 

удосконалення та оновлення здійснюється у процесі складання розкладів занять на 

підставі аналізу потреб у навчанні, пропозицій викладачів і слухачів, виявлення кращого 

досвіду та в зв'язку з появою нових публікацій з актуальних для слухачів питань. 

Відповідні уточнення стосуються назв окремих тем (їх поєднання, деталізації або 

оновлення відповідно до нових вимог), розподілу часу і послідовності  викладання (з  

урахуванням організаційно-технічних і фінансових можливостей факультету та 

зайнятості викладачів), а також удосконалення форм і методів навчання з метою більш 

глибокого засвоєння слухачами навчального матеріалу. Періодичне оновлення та 

удосконалення ОПППК здійснюється наказом Маріупольського державного 

університету. 

За підсумками календарного року МДУ здійснює порівняльний аналіз професійної 

програми з фактично виконаними розкладами занять і у випадку необхідності вносить 

пропозиції щодо її коригування. Програма коригується і перезатверджується у 
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встановленому порядку, але зміни можна здійснювати тільки у варіативній частині не 

більше, ніж на 40 відсотків. 

               

                          6. Вимоги щодо оформлення випускової роботи  

Необхідною умовою для отримання слухачами свідоцтв про підвищення 

кваліфікації є проведення підсумкового контролю знань. Це завершальний етап 

навчального процесу, який має показати вміння слухачів: 

 використовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання для розв’язання 

професійних проблем; 

 працювати з науковими джерелами; 

 робити висновки, що мають не лише теоретичне, але й практичне значення. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді захисту випускової роботи. 

Відповідно до специфіки навчальної дисципліни випускова робота за обраною 

темою виконується як індивідуальне практичне завдання (або у певних випадках як 

творчий колективний проект – у мікрогрупі). 

Тема роботи обирається слухачем самостійно, виходячи з його фахових 

інтересів, проблематики курсу, що вивчається та узгоджується з куратором курсів. 

У випусковій роботі на основі аналізу й узагальнення ряду наукових джерел 

(монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій тощо) та практичного досвіду 

необхідно розробити план-конспект уроку з дисципліни, що викладається, спрямованого 

на формування медіаграмотності та розвиток  інформаційно-цифрової компетентності. 

При висвітленні проблеми необхідно викладати матеріал логічно, послідовно, без 

граматичних та стилістичних помилок; чітко формулювати думки . Підготовка та 

написання роботи має показати вміння слухача: 

 використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички 

для вирішення певних педагогічних завдань; 

 аналізувати літературні, наукові джерела; 

 узагальнювати теоретичні та практичні дані, власний досвід педагогічної 

діяльності. 

Структура випускової роботи 

Випускова робота повинна включати: 

 титульний аркуш; 

 план-конспект уроку; 

 список використаних джерел; 
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 додатки (наочність, аудіо-, відеоматеріали та ін.). 

Крім того, випускною роботою може бути авторський дослідницький проєкт, 

виконаний з урахуванням власних педагогічних та методичних напрацювань. Проєкт 

може бути представлений у формі: 

 авторської програми (факультативу, спецкурсу, гуртка, студії тощо); 

 авторських методичних рекомендацій; 

 методичних статей (опублікованих чи підготовлених до публікації); 

 матеріалів з роботи методичного об’єднання вчителів; 

 педагогічно-публіцистичних роздумів (опублікованих чи підготовлених до 

публікації); 

 опису власного досвіду (авторської методики) з певної проблеми. 
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Форма № Н-6.01 

 

________Маріупольський державний університет__________ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

_______________Кафедра соціальних комунікацій _______________ 
(повна назва кафедри) 

 

 

 

 

ВИПУСКОВА РОБОТА 

 

з  навчальної дисципліни ___________________________________________ 
(назва дисципліни) 

на тему: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

Слухача курсів підвищення 

кваліфікації за програмою 

«Медіаграмотність та освітні стандарти 

Нової української школи» 

 

___________________________ 
 (прізвище та ініціали) 

 

Керівник ___________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та 

ініціали) 
 

              __________   _________________  
         (підпис)          (прізвище та ініціали) 

 

Оцінка_______________________ 
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