
1 

 

Я У МЕДІАПРОСТОРІ 

 

Н а в ч а л ь н а   п р о г р а м а 

 

для початкової школи 

загальноосвітніх навчальних закладів 

3-ий рік вивчення  

 

Автори: І.Б. Іванова, А.Ю. Кожанова  

 

 

Пояснювальна записка 

 

 Сучасні діти мають доступ до інформаційного, новинного контенту 

всього світу, спостерігають за багатьма подіями в реальному часі, 

долучаються до них он-лайн або оф-лайн. Крім того, певну частину 

інформації вони відтворюють (або створюють) на сторінках соціальних 

мереж. Як отримана інформація буде дитиною усвідомлена, в якому вигляді 

потім відтворена – це залежить від рівня її медіаграмотності. 

 

       Саме початкова школа сьогодні стає тим інформаційно-освітнім 

середовищем, яке формує медіаграмотну особистість, медіаспоживача, що 

вміє знаходити потрібну інформацію і перевіряти її достовірність, 

медіатворця, який грамотно і відповідально створює власні медіапродукти.  

 

      Випускники початкової ланки повинні набути ще однієї компетентності – 

новинної грамотності. Задача вчителя – допомогти дітям стати свідомими 

споживачами новин, застосовуючи прийоми критичного мислення та 

працюючи з реальними прикладами із засобів масової інформації.  

 

    Особливо актуальною медіакомпетентність стає в період вірусних атак, 

широкого розповсюдження фейків та джинси, медіаманіпуляцій.  

 

      Курс «Я у медіапросторі» є базовим для набуття учнями необхідних умінь  

безпечного споживання інформаційних продуктів та коректного підходу до 

створення власних. Він спрямований на  формування розуміння школярами 

поняття «медіапростір»,  позиціонування себе як користувача та створювача 

медіапродукції.  

     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 
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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; 

 формування новинної грамотності; 

 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; 
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 вироблення вміння використовувати ІКТ, виражати себе і спілкуватися за 

допомогою медіа засобів, свідомо сприймати і критично тлумачити 

інформацію, відрізняти реальність від її віртуальної симуляції, тобто 

розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні 

стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують.; 

 розвиток умінь: шукати, осмислювати, опрацьовувати, аргументувати, 

адаптувати, формувати, здобувати та  використовувати інформацію з 

різних джерел; користування 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; 

 формувати елементарні уміння новинної грамотності, застосовуючи 

прийоми критичного мислення; 

 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 під 

керівництвом учителя власних медіатекстів, так і в напрямі творчого 

сприймання готових. 

Програма курсу для 3-го року навчання складається з 5 модулів:  

Модуль 1.ОРІЄНТАЦІЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

Модуль 2.НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ 

Модуль 3.БЕЗПЕЧНИЙ МЕДІАПРОСТІР  

Модуль 4.КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ В 

МЕДІАПРОСТОРІ 

Модуль 5.МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
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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.ОРІЄНТАЦІЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

1 Учні:  

- мають елементарні поняття про 

інформацію як механізм впливу на 

людину;  

 

- розпізнають види інформації; 

 

- розуміють важливість грамотного 

використання інформації; 

 

- мають початкові вміння аналізу 

інформації; 

 

- знають свої права та обов’язки; 

 

- розуміють, що авторські  права  

захищаються законом; 

 

 - усвідомлюють важливість толерантної 

комунікації з людьми з особливими 

потребами; 

 

- застосовують уміння передачі 

інформації через малюнок, 

схему,таблицю. 

 

Сучасний світ – світ інформації.  

 

Інформація – потужний двигун розвитку 

суспільства.  

 

Масова та особиста інформація.  

 

Важливість вміння грамотно 

використовувати інформацію.  

 

Право на отримання  інформації. 

 

Дитина з особливими потребами в 

інформаційному просторі.  

 

Авторське право як складова системи прав 

людини. 

 

Плагіат та піратство.  

 

Практична робота: «Інформаційне поле 

моєї родини» - створення схем, малюнків, 

таблиць про медіавподобання членів 

родини. Обговорення: що  і чому люблять 

переглядати або слухати в сім’ї. 

 

2 Учні:  

- мають елементарні поняття про  різні 

типи інформації;  

 

- розуміють відмінності різних типів 

інформації за формою та призначенням; 

 

- мають початкові уміння аналізу 

інформації; 

 

Типи інформації за формою подання: 

текстова,числова,графічна, звукова. 

 

Типи інформації за призначенням: 

масова,спеціальна,особиста.  

 

Етапи роботи з інформацією: 

визначення теми; 

постановка цілей, пошук та фільтрація; 

синтез. 
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- знають основні етапи роботи з 

інформацією; 

 

- мають елементарні поняття про 

основні прийоми аналізу інформації;  

 

- розуміють важливість зберігання та 

передачі  інформації; 

 

- розуміють на початковому рівні 

наміри створення медіатексту. 

 

 

Основні прийоми аналізу інформації.  

 

Зберігання  та передача інформації.  

 

Практична робота: аналіз текстів  та 

визначення їх призначення:  

- хто автор; 

- яка  мета і для кого матеріал створений; 

- як сприймає інформацію споживач. 

3 Учні:  

- мають елементарні поняття про 

критерії відбору необхідної інформації;  

 

- розпізнають на початковому рівні 

джерела інформації; 

 

- розуміють необхідність перевірки 

достовірності інформації; 

 

- знають назви сайтів,де можна 

перевірити достовірність медіатексту; 

 

 - вміють практично перевіряти 

інформацію. 

 

Джерела інформації. 

 

Де і як шукати інформацію.  

 

Джерела інформації: медійні та живі.  

 

Критерії відбору.  

 

Сайти, на яких можна перевірити 

медіатексти. 

 

Практична робота: перевірка 

достовірності медіатексту.  

4 Учні:  

- мають елементарні поняття про факт 

та судження;  

 

- відрізняють факти від суджень; 

 

- розуміють важливість подачі 

правдивої  інформації; 

 

- мають елементарні уміння  аналізу 

інформації; 

 

- застосовують на практиці уміння 

знаходити судження в тексті. 

 

Факти і судження: їх застосування в медіа. 

 

 

Факт- подія, яка дійсно відбулася.  

 

Судження – ставлення  людини до факту. 

 

Вплив суджень автора на свідомість 

медіаспоживачів.  

 

Практична робота: пошук фактів та 

суджень у друкованих текстах.  

5 Учні:  

- мають елементарні поняття про фейки, 

джинсу як форму обману; 

 

- під керівництвом вчителя розпізнають 

найпростіші фейки; 

 

- розуміють шкідливість неправдивої 

інформації; 

Фейк: обман чи загадка. 

 

Медіатексти на замовлення. Джинса .  

 

Критерії якості медіаповідомлень. 

 

Інформаційна культура  та медіагігієна.  

 

 Медіасміття.  
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- мають елементарні уміння  аналізу 

інформації; 

 

- розуміють важливість інформаційної 

культури та медіагігієни;  

 

- під керівництвом учителя складають 

найпростіші власні медіатексти;  

 

- уміють комунікувати  під час  роботи в 

групі. 

 

 

Психологічний захист від непотрібної 

інформації. 

 

Практична робота:складання текстів на 

задану тему різного емоційного 

забарвлення.  

Обговорення : 

- задум; 

-мета; 

- засоби; 

-сприйняття. 

 

6 Учні:  

- мають елементарні поняття про 

використання професійної термінології;  

 

- розпізнають найпростіші ознаки 

неформальної бесіди; 

 

- розуміють важливість дотримання 

правил етикету під час передачі та 

отримання інформації; 

 

- мають елементарні уміння  аналізу 

інформації; 

 

- вміють комунікувати під час роботи в 

групі;  

 

- мають знання про необхідність 

культурної поведінки під час передачі 

усних медіаповідомлень.  

 

Урок-практикум. 

Ділова гра «Бесіди професіоналів»-

складання та інсценізація медіатекстів з 

позиції людей різних професій. 

Неформальна бесіда. Правила етикету. 

7 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення набутих знань учнів. 

Модуль 2. НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ 

8 Учні:  

- мають елементарні поняття про 

новину як певну інформацію; 

 

- мають елементарні уявлення про 

історичний хід розвитку новин;  

 

- мають початкові вміння для 

визначення аудиторії для певної 

новинної інформації;  

 

- мають елементарні уміння  

практичного застосування отриманої 

новини;  

Новини - оперативна інформація про 

подію.  

 

Новини: хто, як і коли почав їх 

передавати.  

 

Історія розвитку процесу передачі новин.  

 

Де, коли, про що, для кого?  

 

 

Практична робота: гра «Передай новину» - 

робота в групах (моделювання ситуацій 

передачі новини в різні історичні періоди)  
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- розуміють важливість передачі 

інформації без її спотворення;  

 

- вміють на елементарному рівні 

психологічно захищатися від 

непотрібної інформації.  

 

 

 

9 Учні:  

- мають елементарні поняття про 

подібність та відмінності новин у пресі 

й на телебаченні; 

 

- вміють на елементарному рівні 

аналізувати отриману інформацію за 

критеріями достовірності та 

журналістської етики; 

 

- розуміють на початковому рівні 

особливості подачі й сприйняття 

інтернет-новин; 

 

-  практично застосовують  набуті 

знання. 

 

Формати сучасних новин. 

 

Новини  на телебаченні та в пресі: 

подібність та різниця.  

 

Особливості інтернет-новин. 

 

Як сприймають новини люди різного віку.  

 

Практична робота: складання питань для 

анкети, щоб виявити новинні уподобання 

членів родини.  

 

10 Учні:  

- мають елементарні поняття про 

необхідні професійні компетентності 

журналіста і репортера; 

 

- мають елементарні уміння аналізувати 

отриману інформацію під час перегляду 

новин; 

 

- розуміють важливість використання 

міміки, жестів, інтонації під час 

передачі новин; 

 

- мають уявлення про джерела новин;  

 

- під керівництвом вчителя 

встановлюють можливі джерела новин; 

 

- мають уміння комунікувати з членами 

колективу. 

 

Професія журналіста та репортера. 

Необхідні компетентності. 

 

Шлях новини: від події до її висвітлення. 

 

Факти та судження при передачі новини.  

 

Використання емоцій при передачі новини 

(міміка, жести, інтонація). 

 

Професія – фоторепортер. 

 

Практична робота: гра «Звідки новина?» - 

робота в групах (встановити, з яких 

можливих джерел журналіст дізнався про 

новину).  

11 Учні:  

- мають поняття про 

зміст та побудову новинних репортажів; 

 

- мають елементарні уміння аналізувати  

джерела інформації за визначеними 

Як писати новину. Репортаж. 

 

Правило побудови новинних репортажів: 

«Хто? Що? Коли? Де?»  

 

Джерело інформації: надійність та 
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правилами у типових ситуаціях;  

 

- розуміють на початковому рівні 

техніку і прийоми написання 

репортажів;  

 

- мають елементарні уявлення про 

наміри написання репортажів; 

 

- вміють  застосовувати набуті знання 

щодо пошуку та написання репортажів.  

 

достовірність.  

 

Як писати  цікавий репортаж. 

 

Практична робота: пошук тем для 

написання репортажів про новини в класі, 

школі. 

 

12 Учні:  

- мають елементарні поняття про 

формат новин; 

 

- розуміють на початковому рівні, як 

знаходити  новини в інтернет-мережі; 

 

- розуміють на початковому рівні чим 

відрізняються формати новин; 

 

- розуміють вплив новин на 

психологічний стан людини; 

 

- під керівництвом учителя здійснюють 

практичний аналіз новин на доступному 

рівні. 

 

Формати передачі місцевих новин: преса, 

телебачення, радіо.  

 

Як дізнатися місцеві новини в інтернет-

мережі.  

 

Практична робота: групова робота «Аналіз 

новин у місцевій пресі». 

Розгадка задуму партнерської команди: 

-автор; 

-мета; 

-аудиторія; 

-засоби; 

-сприйняття. 

 

13 Учні:  

- знають  про вікову аудиторію 

споживачів шкільних новин; 

 

- вміють аналізувати отриману 

інформацію із шкільної газети; 

 

- розуміють необхідність критичного 

сприйняття новин;   

 

- практично застосовують набуті знання 

в типових ситуаціях; 

 

- знають про основні етапи процесу 

інтерв’ювання;  

 

- мають поняття про теми для класних 

новин; 

 

- вміють на початковому рівні 

аналізувати зміст новин у різних 

джерелах інформації; 

 

Новини шкільного та класного життя: 

кому і як про це розповісти. 

 

Кому цікаві шкільні новини.  

 

Шкільна газета: електронна та друкована.  

 

Сайт нашої школи: новини для учнів, 

батьків та вчителів.  

 

Життя нашого класу: досягнення, цікаві 

події.  

 

Як і кому розповісти  про класні новини.  

 

Класний блог, класна газета, класний You 

Tube канал.  

 

Практична робота: гра «Інтерв’ю у 

однокласника» - взяти інтерв’ю у 

однокласника про цікаву подію. 
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- вміють добирати теми для інтерв’ю; 

 

- мають елементарні уміння 

інтерв’ювання; 

 

- володіють елементарними уміннями  

ораторського мистецтва; 

 

- мають початкові уміння  психологічно 

захищатися від непотрібної інформації.  

 

14 Учні:  

- розуміють на елементарному рівні як 

працюють місцеві ЗМІ; 

 

- знають, які професії необхідні для 

функціонування ЗМІ; 

 

- мають уявлення про  особистісні 

якості та професійні уміння, необхідні 

співробітникам місцевих ЗМІ. 

 

Урок-практикум: 

екскурсія на місцеву телестудію, 

радіостудію або до редакції  газети. 

 

Практичне знайомство: 

- з  технікою, яку використовують під час 

запису, монтажу   та передачі інформації; 

- з професіями  людей та  необхідними 

знаннями та навичками для 

функціонування  ЗМІ. 

Рольова гра «Я – ведучий новин».  

 

15 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення набутих знань учнів.  

Модуль 3.БЕЗПЕЧНИЙ МЕДІАПРОСТІР 

16 Учні:  

- мають найпростіші уявлення про 

штучність  медіапростору; 

 

- розуміють наслідки 

неконтрольованого контакту з медіа; 

 

- мають елементарні уявлення про 

маніпулятивний вплив  інтернет 

середовища; 

 

- мають елементарні уміння 

медіагігієни; 

 

- вміють аналізувати інформацію про 

себе, свій стан, свої потреби й 

організованість життя;  

 

- вміють домовлятися про правила 

групової роботи;  

 

- знають як донести інформацію до 

цільової аудиторії.  

 

Як медіа формують сприйняття світу.  

 

Психологічні та психічні зміни, що 

відбуваються внаслідок регуляції контакту 

з мультимедіа.  

 

Причини виникнення, симптоми, наслідки 

медіазалежності.  

 

Вміння аналізувати інформацію – важлива 

компетенція сучасної людини.  

 

Практична робота: складання 

рекомендацій як уникнути 

медіазалежності.  

 

17 Учні:  Телебачення в житті сучасної людини.  
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- з допомогою вчителя вміють 

аналізувати телемесенджі; 

 

- знають про користь та шкідливість 

телебачення; 

 

- розуміють причини та наслідки 

залежності від телебачення; 

 

- мають уявлення про   телепозначки та 

їх значення; 

 

 

Хто, кому і про що говорить з телеекрана. 

 

Телезалежність та її наслідки.  

 

Позначки для обмеження перегляду 

телепередач.  

 

Телевізор та здоров’я людини.  

 

Практична робота: групова вправа «Зроби 

телевізор другом» - складання  та аналіз 

медіатекстів про користь та шкідливість  

телепередач.  

 

18 Учні:  

- уміють на початковому рівні 

визначати важливість для себе простих 

історій і повідомлень в інтернеті; 

 

- знають про користь та шкідливість 

інформації з інтернет-простору; 

 

- розуміють причини виникнення та 

наслідки інтернет-залежності; 

 

- знають про ризики розміщення 

особистої інформації; 

 

- знають як реагувати на інтернет-

загрози; 

Визначення важливості інформації, 

отриманої з інтернетмережі.  

 

Чому виникає інтернет-залежність.   

 

Кібербулінг. Мова ненависті. 

 

Практична робота: складання правил – 

порад для профілактики і подолання кібер-

булінгу.  

19 Учні:  

- знають найпростіші правила безпечної 

поведінки в медіапросторі; 

 

- вміють правильно реагувати на 

некоректну поведінку  медіаспоживачів; 

 

- володіють практичними навичками 

безпечної поведінки в інтернет-

просторі.  

 

Урок-практикум «Медіакомпас». 

Виготовлення і презентація листівок-

пам’яток щодо безпечної поведінки в 

медіапросторі. 

20 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення набутих знань учнів.  

 

Модуль 4. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ В МЕДІАПРОСТОРІ  

21 Учні:  

- володіють елементарними уміннями 

критичного аналізу; 

 

- вміють правильно ставити запитання; 

Необхідність формування критичного 

мислення. 

 

Як навчитися сприймати інформацію 

критично.  
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- розуміють необхідність толерантного 

ставлення до різних точок зору; 

 

-  під керівництвом вчителя розпізнають 

факти та судження; 

 

- мають елементарні уміння 

відстоювати власну думку, 

аргументувати її. 

 

 

Вивчення різних точок зору про певну 

інформацію.  

 

Визначення власної думки, позиції щодо 

новини.  

 

Добір доказів на підтвердження власної 

думки.  

 

Прийняття рішення з опорою на власну 

думку.  

 

Практична робота: вправа «Почув – 

подумав – прийняв рішення» - аналіз 

новини за визначеним планом.  

 

22 Учні:  

- мають поняття про значення та 

функції питань для усвідомлення 

інформації; 

 

- володіють елементарними уміннями 

правильної постановки запитань; 

 

- знають про необхідність коректної 

постановки запитань; 

 

- вміють добирати ввічливі форми 

звертання.  

 

Пізнання світу починається із запитань.  

 

Значення та функції запитань для 

усвідомлення інформації.  

 

Ефективні, коректні, важливі, своєчасні 

запитання.  

 

Запитання для інтерв’ю.  

 

Практична робота: гра «Розгадай 

таємницю» - учні розгадують  інформацію, 

ставлячи запитання про її зміст.  

23 Учні:  

- знають найпростіші правила 

проведення дискусій; 

 

- вміють дослухатися до думок 

співрозмовника; 

 

- володіють уміннями формулювання  

 власних думок; 

 

- вміють комунікувати під час роботи в 

групі. 

 

Одна новина – різне сприймання.  

 

Дискусія як можливість різнобічного 

аналізу ситуації чи проблеми.  

 

Спілкування в медіапросторі без агресії.  

 

Позиції «ЗА» та «ПРОТИ» - як висловити 

свою думку аргументовано.  

 

Практична робота: «Дискусійний клуб» - 

проведення дискусії, керованої вчителем, 

за певним проблемним питанням.   

 

24 Учні:  

- розуміють, як написати есе; 

 

- вміють висловлювати власну точку  

зору; 

 

- володіють  найпростішими уміннями 

Есе -  можливість вираження  

індивідуальних вражень та міркувань.  

 

Збирання інформації для есе за певною 

темою.  

 

Аналіз інформації.  
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пошуку та відбору інформації; 

 

- вміють виділяти головне в медіатексті,  

 

- вміють писати есе.  

 

 

 

Виявлення власної точки зори.  

 

Висловлення власної точки зору.  

 

Практична робота: написання есе за 

обраною темою.  

 

25 Учні:  

- володіють елементарними уміннями 

критичного аналізу;  

 

- розуміють на найпростішому рівні 

маніпулятивність новин; 

 

- мають уявлення про  спрямованість 

меседжів; 

 

- з допомогою вчителя розрізняють 

факти та судження; 

 

- вміють виділяти головне в сюжеті. 

 

Урок-практикум «Я вмію думати 

критично». 

Аналіз різних новинних сюжетів з 

використанням стратегій «Кубування», 

«Асоціативний кущ», «Сенкан», «Есе», 

«Дискусія» тощо.  

26 Урок творчості. 

Планується на розсуд вчителя для закріплення набутих знань учнів. 

 

Модуль 5. МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

27 Учні:  

- вміють практично застосовувати 

набуті знання; 

 

- володіють  найпростішими уміннями 

пошуку та  відбору аудіальної 

інформації; 

 

- знають найпростіші види та жанри 

реклами; 

 

- розуміють уподобання цільової 

аудиторії; 

 

- знають, як будується рекламне 

повідомлення. 

 

Ділова гра «Я - в рекламній агенції». 

Створення і презентація рекламної 

продукції.  

28 Учні:  

- знають складові  аудіосюжетів; 

 

- вміють аналізувати  

аудіоповідомлення; 

 

- володіють елементарними навичками 

Ділова гра «Я - на радіостудії». 

Створення та запис аудіосюжетів. 
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пошуку та  відбору інформації; 

 

- вміють якісно створювати найпростіші 

власні аудіоповідомлення.  

 

29 Учні:  

- володіють елементарними навичками 

створення відео; 

 

- вміють добирати цікаві сюжети; 

 

- мають уявлення про порядок 

створення відеоповідомлень. 

 

Ділова гра «Я - на телестудії». 

Створення і запис тематичних 

відеосюжетів. 

30 Учні:  

- володіють уміннями  пошуку та 

відбору необхідної інформації в 

типових ситуаціях повсякденного 

життя; 

 

- знають етапи підготовки репортажів;  

 

- мають уявлення про критерії відбору 

інформації та критерії якісного 

медіатексту; 

 

- уміють застосовувати знання для 

практичного створення найпростішого 

якісного медіатексту.  

 

Ділова гра «Я – журналіст». 

Збір інформації на задану тему. Створення 

журналістського репортажу. 

31 Учні:  

- розуміють призначення блогів; 

 

- знають  найпростіші правила 

формування тематики повідомлень; 

 

- володіють елементарними навичками 

відбору  та аналізу інформації; 

 

- розуміють  необхідність етичної 

поведінки  в інтернет-середовищі.  

 

Ділова гра «Я – блогер». 

Створення повідомлень для шкільного 

блогу.  

32 Учні:  

- уміють відбирати та аналізувати 

найпростіші повідомлення; 

 

- уміють на практиці провести 

критичний аналіз простого 

медіаповідомлення; 

 

- розуміють наміри  створених 

медіаповідомлень;  

Ділова гра «Я – кіберполіцейський». 

Пошук і аналіз повідомлень певного 

характеру. 
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- знають про ризики перебування в  

медіапросторі; 

 

- вміють захиститися від негативної 

інформації.  

 

33-

35 

Уроки творчості 

Плануються на розсуд вчителя для закріплення набутих знань учнів.  

 

 


