
Інформація з навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна: Англійська мова для медіаграмотності 
Факультет менеджменту 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Курс: четвертий  

Кількість кредитів:  3 ЄКТС  

Практичні заняття: 21 год. 

Семестр, чверть: 7-й семестр, 13-а чверть  

Дисципліна за вибором 

Викладачі: 

                                                                                     

Ісакова Марія Леонідівна                          Зуєнок Ірина Іванівна                                Нечай Наталія Михайлівна 

Вчене звання: доцент                                  Посада: доцент                                             Посада: ст.викладач  

Посада: доцент                                             Кабінет: 7/612                         

Вчений ступінь: кандидат                         Тел:. (056) 47-02-05                                       Кабінет: 7/609                         

філологічних наук                                       E-mail:zuyenok.i.i@nmu.one                        E-mail: nechai.n.m@nmu.one 

  E-mail:isakova.m.l@nmu.one                     

 Кабінет: 7/607  

                  

                                                                                                                       

 Хазова Оксана Валеріївна     Губкіна Вікторія Вікторівна         Тихоненко Валерія  Валентинівна       Заболотникова Валентина    

 Посада: ст.викладач                           Посада:ст. викладач                      Посада: ст. викладач                            Василівна                                                                                                             

 

Кабінет 7/614                             Кабінет 7/803                                        Кабінет 7/805                                          Кабінет 7/610 
 E-mail: khazova.o.v@nmu.one     Е mail:hubkina.v.v@nmu.onе    E-mail: tykhonenko.v.v@nmu.one              E-mail:zabolotnikova.v.v@nmu.one                                                                                                                                                                                

Результати навчання: розрізняти традиційні та соціальні медіа ресурси; відрізняти факт від думки / 

судження; правильно ідентифікувати мету призначення інформації. Оцінювати достовірність та 

об’єктивність інформації у сучасних медіа ресурсах за певними критеріями. Розрізняти різні види 

дезінформації та маніпуляції та виявляти інші когнітивні викривлення. Ефективно аналізувати, 

оцінювати та обговорювати інформацію, вилучену з різних медіа ресурсів, включаючи Інтернет 

іноземною мовою. Демонструвати навички автономного навчання і самостійної роботи, гнучкого та 

критичного мислення. Презентувати результати своєї роботи в усній та письмовій формі. 

Методи навчання: практичні заняття за сучасним методиками змішаного навчання (blended 

learning), мікро-навчання та мобільного навчання, орієнтованих на розвиток креативності, 

критичного мислення, вміння працювати в команді та інших навичок ХХІ століття, проектна робота. 

Передумова: Необхідні базові знання англійської мови професійного спрямування та загальної 

англійської мови. 

Методичне забезпечення: Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. 

Екзаменаційна методика: Письмовий диференційований залік. 

Реєстрація на курс: сайт університету – дистанційна освіта, дисципліни за вибором студента. 

Реєстрація на екзамен: За розкладом.  

Зауваження: Ця дисципліна рекомендується студентам різних спеціальностей для розвитку 

компетентностей та навичок аналізу, оцінки та створення інформації, які є необхідними для активної 

й усвідомленої  участі в житті медійного суспільства, а також є невід’ємною складовою навичок 21 

сторіччя. Курс містить нові розробки в галузі онлайн навчання: мобільне навчання, мікро-навчання 

та змішане навчання. 

Мова: англійська.  
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