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Курс 

1 (бакалавр) 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Форма проведення  Комплексний іспит 

Тривалість проведення:  2 академічні години 

Максимальна кількість балів:   30 балів (усні відповіді на поставлені у білеті 

питання) 

Критерії оцінювання Високий (творчий) рівень компетентності. 

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє 

особливі творчі здібності, демонструє глибокі знання 

навчального матеріалу, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих джерелах; уміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно 

та послідовно відповідати на поставлені запитання; 

демонструє вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

переконливо аргументує відповіді. 

Достатній (конструктивно-варіативний) 

рівень компетентності. 

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє 

міцні ґрунтовні знання навчального матеріалу; вільно 

володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його 

на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та 

задачі; самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна. 

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні 

знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; у цілому самостійно 

застосовувати їх на практиці; виправляти допущені 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на 

підтвердження своїх думок. 

Середній (репродуктивний) рівень 

компетентності. 

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних положень, але його 

знання мають загальний характер; має труднощі з 

наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість суттєвих. 



Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; його знання мають 

фрагментарний характер, має труднощі з наведенням 

прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 

допускає суттєві помилки. 

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень 

компетентності. 

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю 

повторного складання) – студент володіє матеріалом 

на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу; не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований; не вміє застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

допускає значні помилки. 

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) – студент володіє 

матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; 

повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно. 

 

Перелік допоміжних матеріалів - 

Орієнтовний перелік питань  Медіакультура 
1. Медіакультура суспільства та особистості: 

визначення понять.  

2. Складові медіакультури: медіаобізнаність, 

медіаграмотність, медіаосвіченість.  

3. Медіаосвітній рух в Україні та світі. 

Медіакультура як результат медіаосвіти. 4. Основні 

концепції та теорії медіаосвіти.  

5. Історія розвитку та становлення медіаосвіти як 

науки та навчальної дисципліни.  

6. Загальна, комунікативна, інформаційна культура 

особистості.  

7. Різні фахові підходи до медіакультури.  

8. Суперечності сучасної медіакультури.  

9. Типи споживачів медіапродукту.  

10. Здатність до інтерпретації як основа 

медіакультури.  

11. Інноваційно-адсорбційна модель медіакультури.  

12. Основні вікові особливості сприйняття 

інформації. 

13. Погляди Маршала Маклюена на розуміння 

сучасних медіа. 

14. Технології медіакультури, їхня сутність.  

15. ЗМК як інструмент маніпулювання. 

16. Методи запобігання негативним впливам ЗМК.  

17. Інформаційно-екологічні проблеми ЗМІ. 

18.Естетичні характеристики інтернет-сайтів. 



19.Кіберпродукція як полегшена альтернатива 

реального життя. 

20.Медіазалежність. Причини виникнення 

кіберзалежності. Профілактика медіазалежності. 

21. Основні причини популярності медіатекстів, що 

містять сцени насильства. 22.Постмодерністська 

теорія і медіакультура. Основні ознаки 

постмодернової техніки письма в медіатексті.  

23.Телебачення як засіб комунікації та спосіб 

конструювання буття. 

24.Історія та роль реклами у сучасному суспільстві. 

Види та форми реклами. Психологічні маніпуляції. 

25.Інтернет як агресивне медіасередовище.  

Медіавіртуальність. 

26. Ознаки медіазалежності, профілактичні заходи 

щодо медіазалежності.  

27. Різновиди медіатехнологій.  

28.Віртуальне позиціювання та візуальна 

медіакультура особистості в інтернет-комунікації.  

29.Новітні медіа в соціальній організації мережевих 

спільнот. Феномен мережевих спільнот. 

30. Блогерство і «живі щоденники» як соціокультурні 

явища медійного самовираження. 

Медіаосвіта 
1. Освіта як соціальний інститут, процес, 

результат.  

2. Сучасні цілі та завдання освіти.  

3. Системи освіти.  

4. Самоосвіта як елемент системи.  

5. Нормативно-правова база медіаосвіти.  

6. Сучасні концепції медіаосвіти.  

7. Педагогічне середовище: професійне, 

непрофесійне.  

8. Поняття «ідеал виховання»: сучасний аспект 

проблеми. Виховні впливи.  

9. Педагогічні системи: зміст, форми, методи, 

засоби навчання та виховання особистості.  

10. Аудиторія ЗМІ, критерії її стратифікації.  

11. Вікові особливості медіа поведінки.  

12. Педагогічні ефекти впливу ЗМІ.  

13. Медіареальність як сучасний феномен: 

педагогічні потенції та небезпеки.  

14. Різноманіття філософських, естетичних, 

культурологічних, педагогічних оцінок сучасної 

електронної мас-медіа.  

15. Медіаосвіта як сукупність системних освітніх 

дій 

16. Медіаосвіта як процес навчання. 

17. Медіаосвіта як засіб збагачення людей різним 

культурним досвідом. 

18. Історія розвитку медіаосвіти.  



19. Принципи медіаосвіти: діалог, партнерство, 

особистісно орієнтований підхід.  

20. Сучасні концепції медіаосвіти: 

«протекціоністська» («ін’єкційна», «захисна», 

«прищеплювальна»).  

21. Сучасні концепції медіаосвіти теологічна / 

релігійна теорія медіаосвіти.   

22. Сучасні концепції медіаосвіти: етична.  

23. Сучасні концепції медіаосвіти: теорія 

медіаосвіти як розвитку «критичного мислення».  

24. Сучасні концепції медіаосвіти: ідеологічна. 

25. Сучасні концепції медіаосвіти: екологічна. 

26. Сучасні концепції медіаосвіти: теорія 

медіаосвіти як джерела «задоволення потреб» 

аудиторії. 

27. Сучасні концепції медіаосвіти: «практична» 

теорія медіаосвіти, теорія практичної медійної 

діяльності / активності.  

28. Сучасні концепції медіаосвіти: 

культурологічна теорія. 

29. Сучасні концепції медіаосвіти: естетична 

(художня) теорія медіаосвіти.  

30. Сучасні концепції медіаосвіти: семіотична 

теорія медіаосвіти. 

31. Сучасні концепції медіаосвіти: 

соціокультурна теорія медіаосвіти. 

32. Концепції медіаінформаційного світу як 

відображення особистості людини. 

33. Спеціфіка системи медіаосвіти в Україні та у 

провідних країнах світу.  

34. Сучасні вітчизняні та світові галузеві та 

державні науково-дослідні організації, що 

займаються проблемами медіаінформаційної 

грамотності і медіаосвіти, ведуть прикладну і 

фундаментальну наукову діяльність у цій галузі. 

35. Медіадискурс як засіб навчання та виховання 

особистості.  

36. Медіадискурс в освітньому процесі.  

37. Критерії педагогічної оцінки медіадискурсу. 

38. Медіадіскурс як модель світу особистості. 

 

Екзаменатори:      ________________                      доц.  Фруктова Я.С. 

                               ________________                      ст. викладач Одаренко О. В. 

 

Завідувач кафедри   ________________                   доц. В.О.Гандзюк 


