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 безпеки для дорослих учнів. 

Матеріали та ресурси: 

1) Рекомендована література: 

1. Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень: 

монографія / за загал. ред. В.В. Березенко, М.А. Лепського, 

О.О. Семенець; ред. К.Г. Сіріньок-Долгарьова. Запоріжжя: 

Кераміст, 2017. 309 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни 

«Основи медіаосвіти дорослих» для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 

«Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні 

педагогічні науки» денної та заочної форм навчання / Уклад.: 

О. М. Сипченко. Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», 2020. 66 с. 

3. Найдьонова Л. А. Медіаосвіта в Україні: особливості 

реалізації соціально-психологічної моделі. URL: 

http://www.academia.edu 

4. Немеш О.М. Віртуальна діяльність особистості: структура 

та динаміка психологічного змісту: монографія. Київ: Слово, 

2017. 391 с. 

5. Сипченко О., Кизь Н. Медіаосвітні технології як засіб 

формування професійної компетентності майбутніх 

викладачів. Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. 

наук. праць. [за заг. ред. доц. С.А. Саяпіної]. Харків ТОВ 

«Видавництво НТМТ» 2019. № 6 (98). С. 110–121. 

Допоміжна: 

1. Головченко Г. Медіаосвіта: нові напрями досліджень. 

Рідна школа. 2019. № 3–4. С. 42–47 

2. Практичний посібник з медіаграмотності для 

мультиплікаторів / за загал. ред. В. Ф. Іванова. Київ: 

Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. 100 с. 

URL: https://cutt.ly/oluuTZz 

3. Сипченко О. Використання медіаосвітніх технологій в 

освітньому середовищі закладу вищої педагогічної освіти. 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій: 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, м. Слов’янськ, 26–27 вересня 2019 / відповід. 

ред. О. Хващевська. Слов’янськ : Мінідрукарня «Папірус». 

248-251  

4. Сипченко О., Набока О., Чугаєва Л. Упровадження 

медіаосвіти у процес професійної підготовки андрагогів. 

Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць. [за 

заг. ред. доц. С.А. Саяпіної]. Харків ТОВ «Видавництво 

НТМТ» 2019.  № 4 (96). С. 165–179. 

5. Сипченко О., Пащенко В. Медіаграмотність як складова 

http://www.academia.edu/
https://cutt.ly/oluuTZz


професійної компетентності викладача вищої школи. 

Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського 

суспільства в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Маріуполь, 29 листопада 2019 р., 

ДонДУУ). Маріуполь : ДонДУУ. 28–31  

6. Сипченко О. Упровадження медіаосвіти в заклади вищої 

педагогічної освіти України. Теорія та практика сучасної 

науки та освіти: матеріали Міжнародної наукової 

конференції. 29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / 

Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік». 52-53  

7. Sypchenko Olha, Boiko Iryna Formation of communicative 

competence of masters of education, pedagogical sciences by 

means of media educational technologies. Education pedagogy: 

problems and prospects for development in the context of reform. 

Editors: Sławomir Śliwa, Olga Tsybulko. Monograph. Opole: 

The Academy of Management and Administration in Opole, 

2020. Р. 254-264 

2) Платформи та сервіси дистанційного навчання: 

LearningApps, Padlet, 

Moodle Дистанційний курс «Основи медіаосвіти дорослих» 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1133 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 24.07.2020 № 1556-

VII. URL: https://cutt.ly/SkZ9CAt  

2. Закон України «Про Національну програму 

інформатизації» від 07.06.2020 № 74/98-ВР. URL: 

https://cutt.ly/club60U  

3. Закон України «Про інформацію» від 16.07.2020 № 2657-

XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text 

4. Закон України «Про доступ громадян до публічної 

інформації». URL: https://cutt.ly/OlunI95 

5. Закон України «Про захист суспільної моралі». URL: 

https://cutt.ly/alunGBY 

6. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова 

редакція) URL: https://cutt.ly/1gww347 

Платформи електронного навчання: EdEra, Coursera, Edx, 

Prometheus, Iversity, FutureLearn, Canvas, YouTube.  

Програми презентацій: PowerPoint, Open Office Impress, 

Prezi.  

Необхідне обладнання: Комп’ютер (ноутбук), 

мультимедійний проєктор, фліпчарт, ватмани, маркери  

Теми Тема 1. Теоретичні засади медіаосвіти. Медіаосвіта як 

навчальна дисципліна в ЗВО. Медіаосвіта і медіаграмотність 

як освітні категорії. Історія розвитку медіаосвіти. Основні 

історичні  етапи  розвитку  медіаосвіти  в  Україні  та  за  

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1133
https://cutt.ly/SkZ9CAt
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Закон%20України
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Закон%20України
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Закон%20України
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/url/view.php?id=50035
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/url/view.php?id=50035
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://cutt.ly/OlunI95
https://cutt.ly/alunGBY
https://cutt.ly/1gww347
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