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1. Мета дисципліни «Медіапсихологія» – дати цілісне уявлення про 

психологічні особливості інформаційного суспільства, про новітні виклики та 
ризики сучасного медіапростору та феномени, що у ньому існують.  Вчити студентів 
готувати аудіо та відео матеріали з урахуванням новітніх феноменів інформаційного 
суспільства; формувати у студентів професійну медіакомпетентність.   

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати історію, теорію мистецтва (культури), специфіку його видів як 

творчого відображення дійсності та специфічної форми суспільної свідомості, 
людської діяльності.  

2. Вміти встановлювати факти маніпуляції у медіа, розрізняти фейкові та 
достовірні новини. 

3. Розуміти творчий  характер діяльності журналіста. 
4. Володіти елементарними навичками роботи за допомогою  новітніх 

комунікаційно-інформаційних технологій. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни. Це обов’язкова навчальна дисципліна 

для студентів 4-го курсу бакалаврату.  Загострення потреби у знаннях журналістів з 
медіапсихології пов’язано з розгортанням інформаційно-психологічної війни, 
ескалацією агресії, захопленням території України. Журналісти повинні адекватно 
реагувати на виклики сьогодення: збалансовано подавати інформацію про воєнні дії 
на Донбасі, анексію Криму, про вимушено переміщених осіб, а також уникати 
медійної ретравматизації постраждалих, нанесення медіатравми війни як нової 
форми деструктивних медійних впливів при висвітленні трагічних подій. Виробники 
та споживачі інформації повинні прагнути до розширення прав і свободи 
самовираження людей, забезпечення рівноправного доступу до інформації та знань 
і сприяння формуванню вільної, незалежної й плюралістичної медіаінформаційної 
системи. Водночас важливими є знання про резутати деструктивних медіавпливів, 
особливості функціонування різноманітних феноменів інформаційного суспільства, 
про медіазалежність та наслідки інфодемії та дезінфодемії.  

 
4. Завдання (навчальні цілі):  
1) Дати розуміння основних тенденцій розвитку інформаційного суспільства 

та сучасної медіапсихології; 
2) Формувати у студентів здатність ефективно взаємодіяти з мас-медіа як у 

якості виробника, так і споживача інформації; 
3) Вчити студентів адекватно поводитися в багатоджерельному, агресивному 

інформаційному середовищі; 
4) Навчити студентів виявляти випадки медіаманіпуляцій та запобігати 

негативним медіавпливам; 
5) Вчити студентів методам і прийомам саморегуляції.  
6) Заохочувати застосовувати на практиці найкращі надбання вітчизняної та 

зарубіжної природоохоронної журналістики, писати власні та аналізувати матеріали 
інших авторів, дотримуючись професійних стандартів; 
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7) Навчити студентів правильно та доречно використовувати екологічну 
термінологію у журналістських матеріалах; співпрацювати із природоохоронними 
організаціями; 

8) Вчити відшукувати теми для написання матеріалів на природоохоронну 
тематику; 

9) Навчити здійснювати пошук та збір інформації, необхідної для написання 
матеріалу на екологічну тематику; писати матеріали на природоохоронну тематику в 
різних жанрах та для різних типів ЗМІ. 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

та пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсоток 
у 

підсумко
вій 

оцінці з 
дисциплі

ни 

Ко
д Результат навчання 

1.1 Знати особливості 
функціонування елементів 
культури комунікації, а також 
пошуку, збирання, виробництва і 
передачі інформації; тенденції 
розвитку інформаційного 
суспільства; історію 
медіапсихології як науки.  

Лекція Теоретична 
частина 

залікової 
роботи  
2/1 

 
 
 
 

2% 

1.2 Мати уявлення про норми  
інформаційної поведінки та 
гігієни; методи захисту від 
патогенних медіавпливів; основи 
ментального здоров’я. 

Лекція Теоретична 
частина 

залікової 
роботи  
4/2 

 
 
 
 

4% 
1.3. Розуміти взаємозв’язок між 

формуванням критичного та 
понятійного мислення у 
читачів/глядачів/слухачів та 
їхньою медіакомпетентністю; 
взаємозв’язок між кліповим 
мисленням та 
медіаманіпуляціями. 

Лекція Теоретична 
частина 

залікової 
роботи  
4/2 

 
 
 
 

4% 

2.1 Вміти розрізняти інформаційний, 
виразний та образний рівні 
змісту; визначати механізми 
побудови парасоціальних 
стосунків. 

Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

 
 

Виконання 
практичних 

завдань 
5/3 

 
 
 

 
 
 

15% 
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2.2. Вміння здійснювати пошук та 
відбір фактів, подій, явищ, які 
становитимуть тематичну основу 
екранного продукту, 
використовуючи різні джерела та 
методики одержання інформації і 
вміння враховувати вікові 
особливості сприйняття 
медіапродукції. 

Практичне 
заняття 
Самостійна 

робота 

Виконання 
практичних 

завдань 
5/3 

15% 

2.3. Вміння здійснювати аналіз 
екранної продукції щодо її 
художніх та медійних 
особливостей, технологічних 
знахідок та труднощів на всіх 
стадіях виробництва, визначати 
специфіку твору. 

Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

 

Виконання 
практичних 

завдань 
5/3 

15% 

3.1 Презентувати результати 
опрацювання найкращих 
вітчизняних та зарубіжних 
наукових розвідок 
медіапсихологічного 
спрямування. 
Здійснювати дослідження 
медіаконтенту на предмет 
дотримання ЗМІ «Актів 
саморегуляції» (№1-5).  

Самостійна 
робота 

 
 
Підсумкова КР 

 

Виконання 
практичних 

завдань 
 

35/24 

 
 
 
 

35% 

4 Автономність і відповідальність. 
Критично опрацьовувати 
найкращі надбання вітчизняної 
та зарубіжної медіапсихології, 
вміти організувати творчо- 
виробничу підготовку до зйомок, 
озвучування, спроможність 
організувати знімально- 
постановочну роботу над 
екранним твором. 

Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

 

Виконання 
практичних 

завдань 
Залікова 

робота 10/5 

 
 
 
 

10% 

 разом   100% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять 
до блоків спеціалізації) 

 
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати  
навчання  

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.2 2.3 3.1 4 

ПРН-15. Уміти вільно орієнтуватись у сучасному 
інформаційному просторі. Вміти віднаходити та 
багатоаспектно вивчати актуальну тему, пояснювати й 
інтерпретувати факти, розрізняти головне і другорядне. 
Володіти знаннями принципів роботи з джерелами 
інформації. Вміти цілеспрямовано працювати з 
людиною, документом, фактологічним наповненням 
оточуючої дійсності. 

*  * *   *  

ПРН-12. Усвідомлювати значення мистецтва в 
загальнокультурній еволюції людства. Характеризувати 
історичні етапи розвитку мистецтва, класифікувати 
види, стилі, художні школи і течії, аналізувати основи 
їх художньої мови. Розуміти природу і зміст мистецтва. 
Розпізнавати тенденції та закономірності розвитку 
мистецтва, механізми і способи регуляції художнього 
життя. Володіти методами комплексного системного 
аналізу творів мистецтва, явищ художнього життя. 
Застосовувати набуті знання в професійній діяльності. 
Усвідомлювати соціальну роль кіно, телебачення, інших 
типологічно подібних форм видовищного творення, 
механізми їх впливу на громадську свідомість, 
принципи функціонування в сучасному світі. 
Усвідомлювати зв’язки між розвитком технологій та 
аудіовізуальної культури. Вирізняти елементи 
художньої виразності інших видів мистецтв. 
Застосовувати набуті знання в професійній діяльності. 

 *   * *  * 
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7.1 Форми оцінювання студентів:  
Модуль 1.Новітні виклики, ризики та феномени інформаційного суспільства 
Роботи за період навчання Кількість балів за період навчання 

Min – 3 бали Max – 5 
балів 

Виконання завдань, усна відповідь 
і участь в дискусіях на практичних 

практичні оцінюються в 3-5 балів 

5*3= 15 5*5=25 

 Min – 14 балів Max – 20 балів 

Виконання завдань контрольної 
роботи, перевірка самостійної роботи 

1*14=14 1*20=20 

Загальна оцінка за період навчання 29 45 
 
Модуль 2. Прикладні аспекти медіапсихології 
Роботи за період навчання Кількість балів за період навчання 

Min – 3 бали Max – 5 балів 
Виконання завдань, усна відповідь і 
участь в дискусіях на практичних 
практичні оцінюються в 3-5 балів 

4*3= 12 4*5=20 

 Min – 9 балів Max – 15 балів 
Виконання завдань контрольної 
роботи, перевірка самостійної роботи 

1*9=9 1*15=15 

Загальна оцінка за період навчання 21 35 
Семестрове оцінювання:  

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль 2 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 29 21 10 60 
Максимум 45 35 20 100 

 
Критерії оцінювання:  
Завдання до кожного практичного заняття оцінюються у 5 балів – max. 3 бали 

– min. Враховується глибина розуміння теми, правильність і повнота, вчасність 
виконання завдання.  

5 балів на практичному занятті студент отримує, якщо робота виконана 
правильно, у повному обсязі, вчасно, з дотриманням рекомендацій викладача.  
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4-3 бали ставиться у тому випадку, якщо робота має незначні огріхи, 
неточності або помилки, але виконана у повному обсязі, вчасно, загалом 
рекомендації викладача дотримано.  

2-1 бал ставиться у тому випадку, якщо робота містить суттєві помилки, не 
дотримано обсяг і терміни виконання (можливий остаточний термін виконання і 
здачі роботи – 1 тиждень після проведення практичного заняття), а робота 
повертається на доопрацювання студентові.   

0 балів отримують студенти, які не виконали завдання; виконали роботу, але 
неправильно, із суттєвим зменшенням обсягів виконання завдань, без врахування 
рекомендацій викладача, невчасно (пізніше, ніж за тиждень після дати проведення 
заняття), а робота повертається на доопрацювання студентові. 

Модульна контрольна робота оцінюється у 20 балів – max., 14 балів – min (1 
модуль) та 15 балів – max., 9 балів – min (2 модуль). Враховується вичерпність 
відповідей на поставлені питання, правильність виконання завдань. 

Усього студент може отримати 45 балів за виконання завдань до практичних 
занять (по 5 балів максимум на кожному занятті: 9*5=45), максимум 35 балів за 
виконання модульної контрольної роботи (1*20=20) + (1*15=15).  

ЗМ1=(5*5)+20=45 
ЗМ2=(4*5)+15=35 
  
Підсумкове оцінювання здійснюється у формі заліку. Залікова робота має  

теоретико-практичний характер. Вона передбачає не лише володіння теоретичним 
матеріалом, а і демонстрацію студентом/студенткою вміння застосовувати його на 
практиці, глибоко розуміти суть дисципліни.  

 

Критерії оцінювання залікової роботи:  
Робота оцінюється у 20 балів максимум та 10 балів  мінімум.  
Враховується: вчасність виконання роботи (5 балів); оригінальність подачі 

інформації (5   балів); глибина розуміння феномена, про який йдеться у відеоматеріалі (10 
балів).  

 
7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання успішності знань студентів здійснюється у формі семестрового 

оцінювання (семінарські заняття, самостійна робота, модульні роботи). Якщо 
студент не отримав мінімальних 50 балів, він має скласти колоквіум (чи іншу форму 
відпрацювання семестрового оцінювання – на вибір викладача), аби відпрацювати 
дисципліну та бути допущеним до складання заліку. 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
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Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

 Номер і назва теми* 
Кількість годин 

Лекції Семінарські Самостій
на робота 

Змістовий модуль 1. НОВІТНІ ВИКЛИКИ, РИЗИКИ ТА ФЕНОМЕНИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  

1. 
Тема 1. Медіастрес і медіазалежність під 
час пандемії. Критичне мислення та 
фактчекінг.  

2 2 4 

2. 

Тема 2. Кіберсоціалізація в умовах 
невизначеності та її відображення у 
медіа. 
Інфодемія з погляду виробників та 
споживачів медіапродукції. Дезінфодемія 
та її наслідки. 

4 2 4 

3. 

Тема 3. Кліпове мислення та кліпова 
культура. Типи мислення людей Другої 
та Третьої хвилі (за Е.Тоффлером). 
Кліпове та понятійне: переваги та 
недоліки кожного з типів мислення. 

2 2 4 

4. 

Тема 4. Парасоціальні стосунки та їхній 
вплив на споживачів інформації. 
Механізми формування парасоціальних 
стосунків. 

2 2 4 

5. 
Тема 5. Кібербулінг: види, прояви, 
учасники, групи ризику. Превенція та 
реагування на факти кібербулінгу.   

2 2 6 

6. 
Контрольна модульна робота за 
пройденим і матеріалами самостійної 
роботи. 

 2 4 

Змістовий модуль 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МЕДІАПСИХОЛОГІЇ 

1. 
Тема 1. Вікові особливості сприйняття 
медіапродукції. Вимоги до медіапродукту 
для дітей та підлітків. 

2 2 6 

2. 

Тема 2. Специфіка подачі у медіа тем 
смерті, спроб суїциду та завершеного 
суїциду; «груп смерті» та небезпечних 
челенджів. 

2 2 6 

3. Тема 3. Безпека використання 
кіберпростору. 2 2 6 

4. Тема 4. Інформаційна гігієна. Ментальне 
здоров’я у фокусі медіа.  2 2 4 

5. 
Контрольна модульна робота за 
пройденим і матеріалами самостійної 
роботи. 

 2  

 РАЗОМ 20 22 48 
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Загальний обсяг – 90 год., в тому числі: 
Лекції – 20 год. 
Семінарські заняття – 22 год. 
Самостійна робота – 48 год. 
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