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Розуміємо   Оберіть правильні відповіді на тестові завдання 

1.		Обери	ячейку,	де	всі	три	названі	речі	–	це	медіа:
 � газета, запис в журналі, соціальні медіа
 � журнал, веб-сторінка, телефонний дзвінок
 � книжка, телешоу, відеогра
 � білборд, записка, спам  

2.	Функції	медіа	в	демократичному	суспільстві:
 � критично оцінювати уряд і його політики
 � підтримка реформ уряду
 � відбирати новини за принципом їх соціальної значимості

3.	Комісія	з	журналістської	етики	України
 � структура громадянського суспільства
 � неурядова організація
 � корпоративний орган  працівників медіа
 � орган, рішення якого мають офіційний характер

4.		Стандарти	журналістики	це	(	оберіть	опцію	чи	кілька:
 � o баланс, повнота, точність
 � o відокремлення фактів від коментарів, оперативність, достовірність
 � o наявність власної позиції; перевірка інформації, оперативність
 � цінностей та правових вимог держави

5.	Медіа	грамотна	особистість	вміє:
 � користуватися сучасники засобами передавання інформації
 � критично ставиться до інформації отриманої з медіа
 � усвідомлює, що медіа можуть маніпулювати нею через надану 
інформацію

Досліджуємо   Складіть логічну схему до одного із таких явищ як:

В-1. соціальні мережі   В-2. реклама, В-3. пропаганда

Позитивні сторони Соціальні мережі — це ... Недоліки (виклики) 



Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність 
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        Діємо   Напишіть коротке есе

Взявши за основу характер та особливості прояву одного чи декількох 
перелічених ключових понять розділу (ліворуч), визначте тему та напи-
шіть коротке есе (до 300 слів) опираючись на схему, що подана нижче. 

Назва (конкретна, влучна, цікава).  

Актуальність. Чому ця проблема важлива?  

Теза. Що нам потрібно схвалити або ж спростувати?  

Суть. Аргументоване пояснення певного явища.  

Позиція. Особисте ставлення до обраної проблеми.  

Висновок. Як з цим нам жити далі.

Профіль  
учня / учениці

Самостійно визначте власні досягнення у ході вивчення 
розділу «Демократичне суспільство та його цінності»

Виклики

 Розуміння

Ставлення

Досягнення

Майбутнє

Які ми знайшли 
відповіді?

Які запитання 
ми ставили  

у цьому розділі?

Чи змінило це 
моє сприйняття 

тематики розділу?
Наскільки добре  

я опанував матеріал?

Де я це  
зможу використати/ 

застосувати?

 � медіа

 � медіатекст

 � пропаганда

 � реклама

 � аудиторія медіа

 � джинса

 � фейк

 � кіберзлочинність

 � факт

 � судження

 � упередження

 � цифрова ідентичність


