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Пояснювальна записка 

 

Навчання сучасних дітей відбувається за допомогою медіа, а значить, 

виникає необхідність вивчати і самі медіа. Практично кожного уроку вчителі 

звертаються до книжок, статей у періодиці, кіно- чи мультфільмів, 

відеороликів, фотографій, малюнків, інфографіки та інших медіапродуктів 

для пояснення певних тем. До цих же медіапродуктів звертаються і учні – 

готують домашні завдання, виконують проектні роботи, застосовують під час 

проведення дозвілля. Формуванню уміння безпечного та продуктивного  

використання  цих засобів навчаються діти під час вивчення курсу «Я у 

медіапросторі».  

 

Програма другого року вивчення предмета розрахована на учнів, які вже 

мають базові уміння роботи з медіатекстами; розуміють значення слів 

«медіаграмотність», «медіакультура», «медіапростір»; вміють виконувати 

елементарну роботу з інформацією: пошук, аналіз, осмислення, перевірка, 

передача тощо. В ній розширено подаються теми, зрозумілі для сприйняття 

учнями початкових класів. Обов’язковим є зв’язок з навколишнім світом та 

досвідом дітей поводження у медіапросторі. Багато уваги приділяється 

практичним вправам, що дає можливість  застосовувати діяльнісний підхід.  

 

Програма курсу «Я у медіапросторі» реалізує основні положення Концепції 

Нової української школи: інтегрований підхід, заміщення процесу передачі 

певної кількості знань формуванням компетентностей, залучення дітей до 

парної та групової роботи, вихід за межі класної кімнати.Також враховано 

вимогу проекту нового Держстандарту щодо передбачення 20% резервного 

часу, який вчитель може використовувати на свій розсуд.  



 

Заняття за курсом «Я у медіапросторі» не передбачають заучування 

школярами певної інформації чи правил, ведення конспектів, виконання 

обов’язкових домашніх завдань. Провідні форми роботи на уроках – рольові 

ігри, практичні вправи, перегляди відео- та прослуховування аудіоматеріалу, 

обговорення їх змісту, екскурсії, робота з сучасними гаджетами тощо. 

«Осучаснення» уроку робить його цікавим для дітей, не викликає стресового 

навантаження, дає позитивні емоції.  

 

Вміння школярів працювати з різними медіатекстами, здобувати та 

опрацьовувати необхідну інформацію вчитель може використовувати в 

різних галузях освітньої діяльності. Ці вміння допоможуть знизити 

перевантаження учнів  під час засвоєння знань з інших навчальних предметів 

(природознавство, читання, основи здоров’я тощо); зробити цікавим процес 

здобуття знань; змінити формат проведення виховних та позакласних 

заходів.  

Реалізація даної програми дає можливість виховати:  

- медіаграмотного учня, який спроможний перетворювати інформацію в 

знання, а знання – в компетентності; 

- медіакомпетентного члена сучасного соціуму, який здатен не 

піддаватися медіаагресії та маніпуляціям.  

Програма складена із врахуванням санітарно-гігієнічних вимог та відповідає 

віковим  розумово-психологічним  особливостям учнів початкових класів.  

 

Мета курсу «Я у медіапросторі»: 

 формування медіаграмотності молодшого школяра засобами 

медіаосвіти; 

 навчання дитини спілкуванню із ЗМК в процесі соціалізації;  

 захист дітей від потенційно шкідливих ефектів медіа і виховання  

такого споживача медіа, котрий міг би ефективно задовольняти свої 

інтереси, використовуючи ЗМК; 

 вироблення вміння користуватися ІКТ, виражати себе і спілкуватися за 

допомогою медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити 

інформацію, відрізняти реальність від її віртуальної симуляції;  



 розвиток умінь шукати, осмислювати, опрацьовувати, аргументувати, 

адаптувати, формувати, здобувати та  використовувати інформацію з 

різних джерел; користуватися різноманітною довідковою  літературою; 

 виховання бажання збагачувати словник, добре володіти усним та писемним 

мовленням, адекватно ставитись до критики, бути культурним та етичним 

медіаспоживачем. 

 

Завдання курсу «Я у медіапросторі»:  

 ознайомити учнів з основними етапами історії розвитку феномену 

медіакультури, закономірностями функціонування засобів масової 

комунікації та технологіями їхнього впливу; 

 дослідити з учнями різні види медіатекстів та використані в них 

медіатехнології, стимулювати  розвиток критичного мислення та 

свідомого ставлення до медіапродукції загалом; 

 формувати практичні вміння: пошук необхідної та відсторонення від 

непотрібної медіаінформації, створення власних медіатекстів; 

 стимулювати творчий потенціал учнів як у напрямі створення власних 

медіатекстів, так і в напрямі творчого сприймання готових 

медіатекстів. 

 

Програма курсу для 2-го року навчання складається з 6 модулів, 2 з яких 

поділено на окремі розділи: 

Модуль 1.МЕДІЙНИЙ ПРОСТІР: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 

Модуль 2.ВІЗУАЛЬНІ МЕДІА 

Розділ 2.1. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ТЕКСТ 

Розділ 2.2. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ЗОБРАЖЕННЯ 

Модуль 3.АУДІАЛЬНІ МЕДІА 

Модуль 4. АУДІОВІЗУАЛЬНІ МЕДІА 

Розділ 4.1. МЕДІАПРОДУКТИ СУЧАСНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Розділ 4.2. МИСТЕЦТВО КІНЕМАТОГРАФУ ТА АНІМАЦІЇ 

Модуль 5. ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖА – СУЧАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР. 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ 

Модуль 6. РЕКЛАМА В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

Кожний урок включає теоретичну частину для ознайомлення з темою і 

практичну роботу, яка передбачає набуття учнями певних умінь.  



Кожний модуль закінчується уроком-практикумом, що є важливою 

складовою формування вмінь створювати власні медіатексти, дотримуючись 

при цьому вимог якості та коректності.  

Зміст навчального матеріалу та очікувані результати 

№ Очікувані результати  Зміст навчального матеріалу 

Модуль 1. МЕДІЙНИЙ ПРОСТІР: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 

1 Учні:  

- розуміють, що знаходяться в медійному 

просторі;  

 

- називають органи людини, які 

допомагають їй сприймати інформацію;  

 

- розрізняють види інформації за способом 

її сприйняття;  

 

- розуміють важливість для людини обміну 

інформацією;  

 

- мають уявлення про основні історичні 

етапи розвитку медіа; 

 

- розуміють, як передавати інформацію 

вербальними та невербальними засобами;  

 

- усвідомлюють важливість толерантної 

комунікації з людьми з особливими 

потребами.  

 

Інформаційне оточення сучасної 

людини.  

 

Види інформації за способом її 

сприйняття.  

 

Особливості сприйняття інформації 

людьми з особливими потребами.  

 

Важливість обміну інформацією: від 

первісної людини до сьогодення.   

 

Основні історичні етапи розвитку медіа.  

 

Передача інформації між людьми до 

виготовлення паперу.  

 

 

Практична робота: «Щоденник 

первісної людини» - групова робота зі 

складання невеликих історій та запису 

їх за допомогою певних символів та 

знаків.  

 

2 

 

 

 

 

 

Учні:  

- називають медіапродукти, зміст яких 

людина сприймає візуально;  

 

- мають уявлення, як в різні часи 

виготовлялися такі медіапродукти;  

 

- мають уявлення про принцип роботи 

друкарського станка; 

 

- вміють пояснити значимість винаходу 

друкарського верстата;  

 

- мають уявлення, як у різні часи 

видавалась художні та періодичні видання;  

 

- вміють зробити найпростіші печатки для 

друку.  

Візуальна інформація: що людина 

бачить очима і як це використовує. 

 

Від першого друкарського верстата до 

сучасних типографій.  

 

Художні та періодичні видання різних 

часів.  

 

Фотозображення. 

 

Практична робота: «Власний пристрій 

для друку» - виготовлення печаток із 

гумки 



 

3 Учні:  

- називають, як і де застосовують 

аудіальну інформацію;  

 

 

- мають уявлення про принцип роботи 

телеграфу та телефону; 

 

- розуміють значення винаходів для 

людства; 

 

- розуміють на елементарному рівні 

принцип роботи проектора;  

 

- розуміють переваги сприйняття 

інформації при поєднанні звуку та 

зображення;  

 

- мають уявлення про відмінності в роботі 

аналогового та цифрового телебачення;  

 

- вміють  створювати найпростіші пристрої 

для передачі звуків.  

 

Аудіальна інформація: почути, щоб 

зрозуміти.  

 

Азбука Морзе. Телеграф.  

 

Винахід телефону. 

 

«Магічний ліхтар» - прототип сучасного 

проектора . 

 

Передача зображення на відстань.  

 

Аналогове та цифрове телебачення. 

 

Практична робота: «Передаємо звуки» - 

створення найпростішого пристрою для 

передачі звуків або кодування власного 

імені за допомогою азбуки Морзе. 

4 Учні:  

-мають уявлення про функції, які 

виконував перший комп’ютер; 

 

- мають уявлення про інтернет-мережу;  

 

- розуміють можливості пошуку 

інформації в інтернеті; 

 

- знають як зберегти потрібну інформацію;  

 

- знають та застосовують  правила 

безпечної роботи за комп’ютером. 

 

Винаходи людини для розвитку медіа: 

комп’ютерна техніка та інтернет-

павутиння. 

 

Перший комп’ютер: його вигляд та 

функції.  

 

Інтернет-мережа.  

 

Дискети, диски, флешки, хмари  для 

зберігання інформації. 

 

Практична робота: «Інтернет – користь 

та шкода» - міні-дискусія.  

 

5 Учні:  

- мають поняття про історичні досягнення 

людства; 

 

- розуміють важливість попередніх 

винаходів та їх вплив на вдосконалення 

сучасних пристроїв; 

 

- вміють організовувати самостійну 

роботу; 

 

- вміють працювати в групі.  

Урок-практикум.  

Виготовлення настільної гри, яка 

відображає історичний розвиток 

медійного засобу (одного на вибір учнів 

або декількох одночасно). 



 

6 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення  набутих знань на практиці. 

 

Модуль 2. ВІЗУАЛЬНІ МЕДІА 

 

Розділ 2.1. Передача інформації через текст 

7 Учні:  

- пояснюють важливість книги для 

людини; 

 

- мають поняття  як виготовляють папір; 

 

- розуміють важливість збереження 

природи; 

 

- вміють пояснити шлях книги із лісу до 

полиці; 

 

- розуміють переваги друкованих та 

електронних книг; 

 

- вміють упорядковувати книги для 

бібліотеки; 

 

-розповідають про свої улюблені книги та 

про книги з домашньої бібліотеки;  

 

- вміють практично застосовувати набуті 

знання під час групової роботи  в техніці 

колажу. 

 

Книга в житті сучасної людини. 

 

Як народжується книга. 

 

Шлях книги: з лісу на полицю.  

 

Віртуальна екскурсія видавництвом: хто 

допомагає автору перетворити рукопис 

у книгу.  

 

Народження книжки в типографії.  

 

Формування літературних смаків і 

уподобань.  

 

Що і як можна дізнатися про книгу, не 

читаючи її.  

 

Домашня бібліотека.  

 

Електронна книга: переваги та недоліки 

у порівнянні з печатною. 

 

Практична робота: «Хто книжку для нас 

зробив» - групова робота в техніці 

колажу.  

 

 

8 Учні:  

- мають поняття про історію розвитку 

пошти та поштової продукції; 

 

- розуміють значення роботи пошти; 

 

- знають, які послуги можна отримати у 

поштовому відділенні;  

 

- вміють правильно записувати адресу;  

 

- знають як правильно підписати конверт; 

 

- розуміють можливості звичайної та 

електронної пошти.  

 

Листи та листівки як джерело 

інформації.  

 

Історія листів: як писали та пересилали 

в різні часи.  

 

Вітальні та інформаційні листівки.  

 

Про що розповідають марки.  

 

Пошта та професії людей, які працюють 

у поштовому відділені: історія розвитку. 

 

Віртуальна (або реальна) подорож до 

сучасного поштового відділення.  

 

Послуги, які надає поштове відділення.  



 

Електронна пошта, електронні листи та 

листівки. 

 

Практична робота: «Лист родичам 

(другу)» - написання листа, листівки, 

підпис конверта.  

 

9 Учні:  

- мають поняття про історію розвитку та 

значення для людини періодичної преси; 

 

- мають елементарні уявлення про процес 

випуску номера газети, журналу;  

 

- розуміють важливість газети як джерела 

новинної інформації;  

 

- вміють передбачати зміст газет та 

журналів за їх назвою;  

 

- розуміють різницю між друкованою та 

електронною періодикою;  

 

- за допомогою вчителя роблять 

елементарний аналіз дитячих журналів та 

газет.  

 

Періодичні видання:  друковані та 

електронні. 

 

Друковані газети та журнали в житті 

сучасної людини. 

 

Тематичні видання. 

 

Хто і як випускає газету, журнал.  

 

Структура газети, журналу. 

 

Дитячі періодичні видання.  

 

Де і як придбати періодичне видання 

(купити, передплатити).  

 

Електронні періодичні видання. 

 

Практична робота: читання та аналіз 

друкованих дитячих видань:  

-Хто автор? 

-Яку інформацію хотів донести 

читачеві? 

-Що використав для цього? 

-Чи  сприйняли її читачі? 

-У чому різниця подачі та сприйняття 

матеріалу? 

 

10 Учні:  

- знають назви частин книги; 

 

- розуміють, в якій частині книги шукати 

потрібну інформацію;  

 

- розуміють значення книги в житті 

дитини; 

 

- вміють створювати власні  ескізи 

обкладинок; 

 

- мають уміння написання відгуків, 

рекламування книги.  

 

Урок-практикум.  

Навчання роботі з дитячою книгою: від 

аналізу структури (яка частина книги 

яку інформацію несе читачеві) до 

аналізу змісту. Реклама прочитаної 

книги, творчий відгук. Створення 

обкладинки до прочитаної книги. 

 



11 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення  набутих знань на практиці. 

 

Розділ 2.2. Передача інформації через зображення 

12 Учні:  

- мають елементарні уявлення про історію 

розвитку фотографії;  

 

- розуміють значення фотографій у 

збереженні знань про родовід; 

 

- розуміють, як безпечно користуватися 

Інтернетом; 

 

- з допомогою вчителя аналізують 

зображення на фотокартках. 

 

Збереження та передача сімейного 

літопису через фото.  

 

Значення фотографії для збереження 

сімейних традицій.  

 

Викладання фото в інтернет-мережу: 

правила безпеки.  

 

Практична робота: «Улюблене фото з 

сімейного альбому» - виставка сімейних 

фотографій (за згодою батьків та дітей) 

та складання розповідей про сімейні 

свята, традиції.  

13 Учні:  

- мають поняття про селфі як різновид 

фотографій;  

 

- розуміють необхідність робити безпечні 

селфі; 

 

- вміють робити безпечне  селфі; 

 

- вміють домовлятися з друзями про вибір 

тематики групового селфі; 

 

- мають уміння відбору фотографій для 

спільного альбому.  

 

Селфі – як один з різновидів 

фотографій.  

 

Причини популярності селфі.  

 

Безпечне селфі.  

 

Використання селфі для сімейного та 

класного літопису.  

 

Практична робота: «Класний 

фотоальбом» - створення тематичних 

селфі (за вибором учнів: з другом, з 

книжкою, з іграшкою тощо) 

14 Учні:  

- мають поняття про значення   малюнків 

як засобу спілкування у житті первісної 

людини;  

 

- розпізнають види малюнків та розуміють, 

де і як їх можна використовувати; 

 

- вміють аналізувати зображення; 

 

- вміють «прочитати» малюнок;  

 

- вміють передати певну інформацію через 

малюнок.  

 

Малюнок – розвага, малюнок – 

інформаційний ресурс. 

 

Малюнок як найстаріший вид 

мистецтва.  

 

Що і навіщо малювала первісна людина.  

 

Розпізнавання  різних видів малюнків, 

їх аналіз.  

 

Формування світогляду дітей через 

малюнок.  

 

Практична робота: «Послання від 

предків» - розшифрувати малюнки 

первісної людини або зашифрувати 

свою інформацію за допомогою знаків 

та символів (Що?Кому?Як?Навіщо?) 



 

15 Учні:  

- розуміють значення ілюстрації як 

інформаційного продукту;  

 

- розуміють мову ілюстрації: вибір 

персонажа, його розміщення, розмір, 

оточення тощо;  

 

- розуміють значення кольору зображення 

для передачі емоційного стану;  

 

- вміють добирати кольори для 

позитивного та негативного зображення 

героїв; 

 

- розрізняють стереотипне та творче 

ілюстрування персонажів, сюжетів;  

 

- мають поняття про комікси як історії в 

малюнках; 

 

- розуміють основні етапи створення 

коміксів; 

 

- складають різноманітні історії за серією 

ілюстрацій, коміксів;  

 

- вміють комунікувати під час групової 

роботи. 

 

Ілюстрація та комікс як засіб розвитку 

творчого та критичного мислення. 

 

Коли малюнок стає ілюстрацією.  

 

Мова ілюстрації та її складові.  

 

Вплив кольору на настрій  та 

сприйняття характеру героя. 

 

Ілюстрування різних видів медіатекстів: 

художнього твору, музичного твору, 

усної розповіді.  

 

Стереотипи в ілюструванні.  

 

Творчість в ілюструванні.  

 

Комікси - мальовані історії, розповіді в 

малюнках.  

 

Співдружність малюнків і тексту: що 

робить комікс цікавим. 

 

Основні етапи створення коміксів.  

 

 

Практична робота: «Закінчи історію» - 

групова робота над завершенням 

запропонованої частини коміксу. 

 

16 Учні:  

- мають елементарні поняття про історичне 

значення винаходу діапроектора; 

 

- розуміють на елементарному рівні 

принцип роботи проектора;  

 

- розуміють значення винаходів людини 

для задоволення її потреб;  

 

- розуміють позитивне значення спільних 

сімейних справ; 

 

- за допомогою вчителя  аналізують 

переглянуті діафільми. 

 

Винахід та принцип роботи 

діапроектора. 

 

Історичний ланцюжок: чарівний ліхтар 

– діапроектор – проектор.  

 

Розважальні та навчальні діафільми, їх 

використання.  

 

Перегляд діафільмів як різновид 

сімейного дозвілля.   

 

Практична робота: «Цікаві історії» - 

перегляд та аналіз діафільмів.  

 

 

17 Учні:  

- розуміють різницю між художнім та 

навчальним діафільмом;  

 

Урок – практикум.. 

Створення кадрів діафільмів до 

літературних художніх творів або 

навчального матеріалу з предметів 



- вміють розподіляти текст на сюжетні 

складові;  

 

- мають елементарне поняття  про монтаж 

кадрів; 

 

- вміють  створювати  кадри діафільму; 

 

- мають уміння поєднання тексту та 

малюнку для передачі певної інформації.  

 

«Природознавство», «Основи здоров’я», 

«Я у світі» тощо (за вибором). 

18 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення  набутих знань на практиці. 

 

 

Модуль 3. АУДІАЛЬНІ МЕДІА 

 

19 Учні:  

- розуміють важливість звуку для 

сприйняття світу;  

 

- розрізняють природні та штучні звуки;  

 

- аналізують, які звуки оточують школяра 

протягом дня;  

 

- розуміють, які звуки створюють вони 

особисто;  

 

- розуміють необхідність чергувати 

звукове навантаження з «режимом тиші», 

контролювати власне «звукотворення»;  

 

- розуміють вплив звуку на здоров’я 

людини;  

 

- розуміють необхідність підтримки людей 

з вадами слуху;  

 

- мають уміння елементарного аналізу 

музичного твору;  

 

- вміють фантазувати,передавати власні 

емоції  через малюнок. 

 

Як людина пізнає світ через звук. 

 

Звуки в житті людини: все починається 

з маминого голосу.  

 

Звуки природи.  

 

Звуки в житті школяра.  

 

Люди з особливими потребами: як 

жити, коли нічого не чуєш. 

 

Музика як медіатекст.  

 

Практична вправа: «Колір мелодії» - 

слухання та аналіз різних музичних 

творів, відображення відповідного 

настрою у малюнку.  

 

 

 

 

 

20 Учні:  

- мають елементарне уявлення про 

принципи роботи радіо;  

 

- знають, люди яких професій працюють на 

радіо;  

 

Радіо як засіб передачі аудіальної 

інформації на відстань.  

 

Професії на радіо. 

 

Техніка для запису, посилення, передачі 

звуків. 



- розуміють, як записати, посилити та 

передати звукову інформацію;  

 

- розуміють, як вибрати корисні та цікаві 

передачі для власного розвитку;  

 

- за допомогою вчителя  критично 

аналізують  прослуханий медіатекст. 

 

 

Радіоменю молодшого школяра.  

 

Практична вправа: «Слухач та 

створювач радіопередачі» - 

прослуховування фрагментів дитячої 

радіопередачі (он-лайн чи у записі), 

створення власних виступів для різних 

типів радіопередач. 

 

21 Учні:  

- розуміють значення аудіокниги в житті 

сучасної людини;  

 

- розуміють важливість складових якісного 

аудіопродукту: інтонація, виразність, 

емоційне забарвлення тощо;  

 

- мають уміння дикторського читання.  

 

Урок-практикум.  

Створення аудіокниги - підбір та 

аудіозапис творів для класної 

аудіокниги. 

22 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення  набутих знань на практиці. 

 

 

Модуль 4. АУДІОВІЗУАЛЬНІ МЕДІА 
 

Розділ 4.1. Медіапродукти сучасного телебачення 
23 Учні:  

- розуміють різницю між поняттями 

«телебачення» та «телевізор»;  

 

- мають елементарне уявлення про процес 

зйомки телепередач;  

 

- розуміють значення вікових обмежень 

для перегляду певних передач;  

 

- знають правила збереження здоров’я при 

користуванні телевізором;  

 

- мають уміння елементарного аналізу 

дитячої телепередачі.  

 

Що і для кого показують по телевізору. 

 

Чому на сучасному телебаченні багато 

каналів.  

 

Телебачення та телевізор. 

 

Хто створює телепередачі.  

 

Телевізійні програми на різний смак та 

різний вік.  

 

Телеменю молодшого школяра.  

 

Телегігієна.  

 

Практична робота: «Телекритик» - 

перегляд фрагментів дитячих передач, 

аналіз сюжету.(Що дивився? Для кого 

призначена? Чого навчає?) 

 

 

 

24 Учні:  

- вміють складати невеликі повідомлення;  

Урок-практикум. 

Зйомка новин про життя класу з 



 

- вміють працювати над технікою 

декламації;  

 

- розуміють важливість якісного 

публічного виступу;  

 

- мають елементарні уміння відеозйомки;  

 

- розуміють на елементарному рівні процес 

відеомонтажу;  

 

- мають уміння комунікації у групі; 

 

- розуміють важливість відео для 

збереження історії. 

 

використанням доступних технічних 

засобів (від мобільного телефону до 

відеокамери). Перегляд та аналіз 

власних виступів.   

Обговорення:  

- що хотіли донести глядачеві; 

- як глядачі сприйняли; 

- у чому різниця сприйняття. 

 

4.2. Мистецтво кінематографу та анімації 

25 Учні:  

- мають елементарні уявлення про процес 

створення кінофільму;  

 

- розрізняють найпростіші види і жанри 

кінофільмів;  

 

- мають уявлення про професії людей,які 

створюють кінофільми;  

 

- вміють визначати головних героїв та 

оцінювати їх вчинки; 

 

- вміють аналізувати переглянуте;  

 

- мають початкові уміння творчої роботи 

над власним медіапродуктом.  

 

Кінофільм як візуалізація літературного 

твору.  

 

Художні та документальні кінофільми.  

 

Дитячі кінофільми.  

 

Історія українського кіно.  

 

Хто і як знімає кіно.  

 

Практична робота: «Закінчи історію» - 

перегляд фрагментів дитячих 

кінофільмів та складання власного 

фіналу історії. 

Розгадка задуму партнерської команди.  

 

 

26 Учні:  

- мають поняття про різні види 

мультфільмів;  

 

- вміють визначати головних героїв та 

аналізувати їх вчинки; 

 

- розуміють наслідки копіювання 

поведінки мультгероїв;  

 

- вміють складати на початковому рівні 

правила поведінки для комфортного 

існування в соціумі;  

 

- розуміють, як організувати цікаве 

безпечне дозвілля. 

Основні причини зацікавленості дітей 

мультфільмами.  

 

Види мультфільмів.  

 

Герої мультфільмів та їх вчинки.  

 

Мультгерої як приклад для 

наслідування: хто навчає добрим 

вчинкам.  

 

Як  не можна  поводитись  у житті і 

чому. 

 

Практична робота: «Так не можна» - 

складання правил поведінки для 



 молодших братів та сестер на основі 

переглянутих фрагментів мультфільмів 

та пропозиція  альтернативного 

безпечного дозвілля. 

 

27 Учні:  

- мають поняття як знімати мультфільм; 

 

- на початковому рівні  розуміють основні 

етапи створення: від написання сценарію 

до монтажу; 

 

- вміють розподіляти ролі; 

 

- вміють працювати у групі.  

 

Урок-практикум. 

За допомогою вчителя створення  

мультфільму на основі знайомого 

художнього твору чи за власним 

сценарієм, або  

перегляд   уривка мультфільму та 

складання його продовження . 

28 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення  набутих знань на практиці.  

 

 

Модуль 5. ІНТЕРНЕТМЕРЕЖА – СУЧАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР. 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ 

 

29 Учні:  

- мають елементарні поняття про процес 

створення та поширення  інформації в 

Інтернеті;  

 

- розуміють необхідність безпечної 

поведінки; 

 

- розуміють важливість перевірки 

отриманої інформації;  

 

- розуміють значення можливостей 

Інтернету для задоволення потреб людини;  

 

- вміють комунікувати під час групової 

роботи. 

 

Можливості сучасного інтернет- 

простору. 

 

Як з’являється інформація в мережі 

Інтернет.  

 

Визначення ступеню довіри до 

інформації з мережі.  

 

Безпека в Інтернеті. 

 

Можливості Інтернету: що можна 

робити, не виходячи з дому.  

 

Практична робота: «Інтернет-ревізор» - 

групова робота по визначенню шляхів 

перевірки інформації на достовірність, 

знайденої та запропонованої вчителем. 

 

30 Учні:  

- знають власні права; 

 

- розуміють важливість дотримання 

авторського права;  

 

- розуміють термін «піратська» 

медіапродукція»;  

 

- набувають уміння коректно відстоювати 

Право дітей на отримання інформації.  

 

Авторське право. 

 

Чому і як порушують авторські права.  

 

Захист авторських прав.  

 

«Піратська» медіапродукція.  

 



власні права; 

 

- мають уміння елементарної перевірки 

джерела інформації. 

Практична робота: «Спитай у автора» - 

оформлення класної виставки дитячих 

авторських продуктів (малюнки, вірші, 

поробки, фото тощо), створення 

сумісних композицій за згодою автора.  

Розгадування задуму автора: що хотів 

передати, навіщо, наскільки це вдалося? 

 

31 Учні:  

- розуміють небезпеки оприлюднення в 

мережі Інтернет особистої інформації;  

 

- можуть визначити правила безпечної 

поведінки в Інтернеті;  

 

- називають варіанти альтернативного 

«живого» спілкування дітей;  

 

- вміють поважати інтереси інших людей;  

 

- мають уміння етичної поведінки при 

реальному та віртуальному спілкуванні.  

 

Урок-практикум.  

Складання правил безпечної поведінки 

дітей в мережі Інтернет (зокрема в 

соціальних групах) на основі перегляду 

спеціально створених  акаунтів або 

профілів осіб, з якими не знайомі учні. 

Визначення небезпек, якими можуть 

скористатися шахраї. Визначення 

альтернативних варіантів «живого» 

спілкування.  

32 Урок творчості. 

 Планується на розсуд вчителя для закріплення  набутих знань на практиці. 

 

 

Модуль 6. РЕКЛАМА В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ  

 

33 Учні:  

- розуміють значення реклами в сучасному 

житті;  

 

- розуміють на елементарному рівні, як 

рекламодавці намагаються вплинути на 

поведінку людини;  

 

- розуміють призначення соціальної 

реклами;  

 

- мають уміння елементарного аналізу 

рекламного продукту. 

 

Реклама – невід’ємна частина 

медіапростору. 

 

Хто і навіщо рекламує свою продукцію.  

 

Засоби рекламування.  

 

Вплив реклами на поведінку людини.  

 

Критичне ставлення до рекламної 

продукції.  

 

Соціальна реклама як інструмент для 

вирішення громадських проблем.  

 

Практична робота: «Реклама зсередини» 

- перегляд та аналіз рекламного 

продукту, визначення засобів впливу на 

поведінку людини.  

Розгадування задуму партнерської 

команди: чому і навіщо, як, для кого, чи 

вдалося? 

 



34 Учні:  

- вміють обирати важливі та значущі 

життєві події, ситуації для соціального 

рекламування;  

 

- з допомогою вчителя складають  прості 

рекламні медіатексти;  

 

- мають елементарні уміння постановочної 

зйомки;  

 

- вміють домовлятися під час групової 

роботи; 

 

- розуміють важливість формування 

моральних якостей особистості.  

 

Урок-практикум.  

Створення рекламного ролика 

соціального спрямування   (спорт, 

здоровий спосіб життя, правильне 

харчування, важливість читання, 

дружба тощо).  

35 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення  набутих знань на практиці. 

 

 

 


