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АНОТАЦІЯ
Головченко Г. О. Тенденції розвитку медіаосвіти у США і Канаді. –
Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ,
2020.
У дисертації здійснено цілісний аналіз становлення і розвитку медіаосвіти у
США і Канаді в умовах глобалізації, виявлено тенденції її розвитку у другій
половині ХХ – на початку ХХІ століття у США і Канаді та обґрунтовано
можливості творчого використання в Україні прогресивних і конструктивних ідей
досвіду медіаосвіти цих країн.
На основі бібліографічного аналізу досліджуваної проблеми виокремлено
теоретичний та прикладний напрями її вивчення американськими, канадськими,
українськими вченими та науковцями інших країн. Ретроспективний аналіз
розвитку медіаосвіти уможливив висновок, що у США медіаосвіта спочатку
сформувалася як окремий напрям освітньої діяльності. Американськими
науковцями Б. Дунканом (B. Duncan), Дж. Дьюі (J. Dewey), Дж. Калкіним (John
Culkin), Н. Постманом (N. Postman), Н. Хомським (N. Chomsky) обґрунтовано
теоретичні засади медіаосвіти. Ініціаторами канадської моделі медіаосвіти були
шкільні вчителі, що зумовило її практичну спрямованість.
Вивчення базових термінів медіаосвіти дозволило виявити їх особливості й
побудувати концептуальне поле терміна «медіаосвіта». Розкрито його значення у
вітчизняних літературних джерелах, що еволюціонувало від використання
технічних засобів в освітньому процесі до критичного сприйняття інформації.
Порівняння англомовних та україномовних термінів дало змогу виявити
відсутність взаємоузгодженої термінології у зарубіжних і вітчизняних джерелах.
До її причин віднесено наступне: термінологічний інструментарій медіаосвіти
продовжує формуватися; нові ІКТ постійно змінюють форми комунікації,
змінюються форми споживання інформації від пасивних, згодом – до
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інтерактивних. Міждисциплінарність медіаосвіти розглядається у філософському,
історичному, педагогічному, соціальному, культурному, економічному і
технологічному контекстах.
З урахуванням результатів вивчення ґенези розвитку медіаосвіти у США і
Канаді обґрунтовано й розроблено періодизацію її розвитку впродовж шести
етапів: І етап (1960-1970 рр.) – зародження; ІІ етап (1970-1980 рр.) – становлення;
ІІІ етап (1980-1990 рр.) – формування медіаосвіти як окремого напряму освітньої
діяльності; ІV етап (1990-2000 рр.) – визнання і динамічного розвитку медіаосвіти;
V етап (2000-2010 рр.) – розвиток співпраці міжнародних, національних, урядових
і громадських організацій та закладів освіти; VІ етап (2010-2020 рр.) –
трансформація медіаосвіти. Визначення цих етапів здійснювалося на основі таких
критеріїв: історичні події, законодавчі, нормативно-правові та освітні зміни.
Виявлено подібні тенденції розвитку медіаосвіти на різних історичних
етапах в обох країнах, що зумовлюється помітними змінами її сутності. У США
медіаосвіта спочатку формувалася як окремий напрям освітньої діяльності, а
згодом відбувалися її визнання і динамічний розвиток. У Канаді ці процеси були
паралельними: спочатку канадська система медіаосвіти здобула визнання й набула
поширення у країні та за її межами, а згодом медіаосвіта розвивалась як окремий
напрям освітньої діяльності.
Аналіз законодавчого і нормативно-правового забезпечення розвитку
медіаосвіти та діяльності провайдерів медіаосвітніх послуг у досліджуваних
країнах дав змогу виявити суттєві відмінності у цих процесах у кожній з них. У
США законодавче забезпечення розвитку медіаосвіти здійснюється одночасно на
федеральному рівні, а також на рівнях різних штатів; простежується тенденція
федералізації та легалізації медіаосвіти: спостерігається посилення ролі держави у
формуванні і реалізації освітньої політики з одночасним збільшенням
фінансування на місцевих рівнях; особлива увага приділяється розвитку
медіаосвітньої компетентності як сучасної ключової навички; розвиток
медіаграмотності у кожному штаті регламентується підзаконними актами, К-12
освітніми стандартами та статутами закладів освіти. Доведено, що у Канаді
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відсутні спеціальні закони чи концепції розвитку медіаосвіти; питання розвитку
медіаосвіти регламентуються загальними законами з освіти та іншими законами,
що не мають безпосереднього відношення до системи освіти.
Вивчення філософсько-педагогічних концепцій і положень уможливило
з’ясування концептуальних засад розвитку медіаосвіти у США і Канаді (теорії
масової комунікації, конструктивізму; принципи постійного оновлення знань та їх
інтегрування з життєвим досвідом, гуманізації і демократизації). Відсутність
єдиної концепції медіаосвіти зумовлюється варіативністю її цілей (критика,
протекціонізм, розвиток, практика, ідеологія, прагматизм).
Розкрито дидактичні засади медіаосвіти у формальній, неформальній та
інформальній освіті для основних цільових і вразливих категорій населення.
Доведено, що структура формування цифрової та медіакомпетентностей у США і
Канаді є подібною: формальна освіта (школа К-12, вища школа, післядипломна
освіта), неформальна та інформальна освіта (дім/родина, бібліотеки, музеї,
молодіжні освітні програми, територіальний доступ); набагато ширшими є
можливості неформальної та інформальної освіти. Контент-аналіз медіаосвітніх
програм дозволив виокремити та схарактеризувати типові тематичні напрями
формальної освіти (широке залучення молоді, підготовка педагогічного
персоналу, підтримка батьків, наукові дослідження, державна освітня політика),
неформальної та інформальної освіти (інновації, активне громадянство, соціальна
інклюзія, безпека, розвиток впевненості інтернет-користувачів). Незначні
відмінності простежуються у реалізації медіаосвітніх програм неформальної та
інформальної освіті для вразливих верств населення (біженців, мігрантів, осіб
похилого віку та ін.).
З’ясовано, що в умовах глобалізації у визначенні змісту медіаосвіти
враховуються загальні тенденції, характерні для багатьох країн світу. Виявлено
сучасні тенденції розвитку медіаосвіти у США і Канаді, зокрема: впровадження
медіаосвіти на різних рівнях і серед різних категорій населення; формування
цифрової та медіакомпетентностей у формальній освіті за двома напрямами (як
інтегрований компонент у змісті навчальних дисциплін та як окрема навчальна
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дисципліна); подібні навчальні завдання для учнів середньої школи і студентів
університетів та коледжів; врахування цих завдань у змісті інших навчальних
дисциплін; недоооцінка значення альтернативних підходів до розвитку цифрової
та медіакомпетентностей під час вивчення окремих навчальних дисциплін;
активізація процесу формування і розвитку цифрової та медіакомпетентностей на
рівні К-12; спрямованість медіаосвіти в університетах на розвиток аналітичних
умінь, формування соціальної цифрової компетентності і професійно важливих
навичок відповідно до потреб ринку праці; трансформація цілей медіаосвітньої
діяльності; розвиток цифрової та медіаграмотності різних верств населення;
широке залучення громадських організацій до обґрунтування і розроблення
ключових концептів медіаосвіти; позитивні зміни у медіаосвітній підготовці
педагогічного персоналу.
Порівняльно-педагогічне вивчення медіаосвітнього досвіду США і Канади
уможливило

розроблення

й

обґрунтування

перспектив

використання

прогресивних і конструктивних ідей їх досвіду в сфері медіаосвіти в Україні на
основі «5 законів медіа та інформаційної грамотності» ЮНЕСКО (форми
постачання інформації є рівнозначними; медіа та інформаційна грамотність є
правом кожної людини; інформація має бути неупередженою, прозорою,
зрозумілою; права людини на інформацію є непорушними; розвиток медіа та
інформаційної грамотності не є одноразовою дією, а перманентним процесом).
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому, що:
вперше у вітчизняній педагогічній науці цілісно досліджено становлення і
розвиток медіаосвіти у США і Канаді; проаналізовано англомовні терміни
медіаосвіти та виявлено їх взаємовідповідність у вітчизняних і зарубіжних
літературних та документальних джерелах; обґрунтовано і розроблено авторську
періодизацію розвитку медіаосвіти у досліджуваних країнах та виявлено основні
тенденції її розвитку на кожному з визначених етапів; теоретично обґрунтовано
дидактичні засади медіаосвіти у США і Канаді; розглянуто вплив філософськопедагогічних теорій на розвиток медіаосвіти у цих країнах; вивчено стан
законодавчого і нормативно-правового забезпечення розвитку медіаосвіти у США
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і Канаді; схарактеризовано структуру і зміст медіаосвіти у закладах освіти різних
типів та специфіку використання медіаосвітніх технологій у формальній,
неформальній та інформальній освіті досліджуваних країн; розкрито педагогічні
технології формування медіаграмотності основних цільових і вразливих категорій
американського і канадського населення; здійснено педагогічний аналіз
ефективних практик розвитку медіакомпетентності у внутрішньофірмовій
підготовці персоналу; виявлено особливості медіапідготовки педагогічного
персоналу у формальній, неформальній та інформальній освіті США і Канади;
проаналізовано сучасний стан розвитку медіаосвіти в Україні та розкрито її
особливості; запропоновано напрями творчого використання в нашій державі
прогресивних і конструктивних ідей американського і канадського досвіду
медіаосвіти на макро-, мезо- та мікрорівнях, що відповідають рівням суспільства,
інституцій та індивіда, а також співвідносяться з основними стейкхолдерами
медіаосвіти; уточнено зміст базових понять дослідження в англомовному та
україномовному наукових дискурсах; виявлено причини дефініційної розбіжності
та проаналізовано концептуальне поле «медіаосвіти»; сутність принципів
побудови медіаосвіти, технологій та основних підходів до їх використання в
освітньому процесі у закладах освіти США і Канади; дидактичні зсади до
використання медіаосвітніх технологій у формальній, неформальній та
інформальній освіті досліджуваних країн; подальшого розвитку набули наукові
положення щодо порівняльно-педагогічних досліджень зарубіжних і вітчизняної
систем медіаосвіти та впливу її провайдерів, а також щодо пріоритетних напрямів
медіаосвітньої діяльності; розроблення та застосування медіаосвітніх технологій.
Практичне значення дослідження полягає у підготовці науковометодичних рекомендацій з розвитку медіаосвіти в України. Основні положення і
висновки за результатами наукового пошуку, джерельна база, навчальнометодичний посібник «Шкільні газети та інформаційне суспільство», науковометодичні

рекомендації

«Розвиток

медіаосвіти

в

Україні»

можуть

використовуватися в медіаосвітній діяльності на різних рівнях, а також у
розробленні навчальних і робочих програм з дисциплін, спрямованих на розвиток
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медіакомпетентностей учасників освітнього процесу; підготовці спецкурсів для
медіаосвітньої підготовки педагогічного персоналу закладів загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти та
інститутів післядипломної освіти.
Практичне значення результатів наукового пошуку також підтверджується
реалізацією

12

міжнародних

медіаосвітніх

проєктів,

створенням
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документальних фільмів, присвячених розвитку українсько-польської/польськоукраїнської співпраці у галузі освіти і педагогічної науки, заснуванням у 2006 р.
Телевізійного Академічного Каналу (ТАК-TV) – всеукраїнського телемайданчика,
який системно висвітлює зарубіжний і вітчизняний досвід медіаосвіти та
проведення з 1997 р. 23-х регіональних, національних, міжнародних конкурсів
шкільних газет.
Основні результати дослідження можуть використовуватися для подальшої
розвитку в Україні системи медіаосвіти.
Проведене дослідження не вичерпує усіх теоретичних і практичних аспектів
цієї міждисциплінарної проблеми. До перспективних напрямів досліджень ми
відносимо: порівняльно-педагогічний аналіз національних систем професійної
підготовки і підвищення кваліфікації педагогічного персоналу з проблем
медіаосвіти;

вивчення

світового

досвіду

розвитку

цифрової

та

медіакомпетентностей вразливих верств населення (біженців, іммігрантів, осіб
похилого віку та ін.); психолого-педагогічні умови творчого використання
ефективних зарубіжних практик медіаосвіти різних вікових категорій населення.
Ключові

слова:

медіадидактика,

медіаосвіта,

медіаосвітні

засоби,

медіаосвітні платформи, стейкхолдери медіаосвіти, цифрова і медіаграмотність,
США, Канада.
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ABSTRACT
Golovchenko G. O. Tendencies of Media Education Development in the USA
and Canada. – Manuscript.
Thesis for Doctor of Pedagogical Sciences degree in specialty 13.00.01 –
general pedagogics and history of pedagogics. Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical
and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,
Kyiv, 2021.
The dissertation provides a holistic analysis of the formation and development
of media education in the United States and Canada in the context of globalization,
which allowed to reveal the trends in its development in the second half of XX –
early XXI century in the USA and Canada; to substantiate the possibilities of
creative using in Ukraine the progressive and constructive ideas of media education
experience in these countries.
On the basis of the bibliographic analysis of the researched problem the
theoretical and applied directions of its studying by the American, Canadian,
Ukrainian and scientists of other countries are allocated. A retrospective analysis of
the development of media education led to the conclusion that in the United States,
media education was initially formed as a separate area of pedagogy. American
scholars B. Duncan, J. Dewey, J. Culkin, N. Postman, and N. Chomsky substantiated
the theoretical foundations of media education. The initiators of the Canadian model
of media education were school teachers, which led to its practical orientation.
The study of the basic terms of media education allowed to identify their
features and build a conceptual field of the term “media education”. There is
analyzed its significance in domestic literary sources, which has evolved from the
use of technical means in the educational process to the critical perception of
information. The comparison of English and Ukrainian terms made it possible to
identify the lack of mutually agreed terminology in foreign and domestic literary and
documentary sources. Its reasons include the following: the terminological tools of
media education are continuing to take shape; new ICTs are constantly changing
forms of communication; forms of information consumption have changed from
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passive to the interactive ones. Interdisciplinary character of media education is
considered in philosophical, historical, pedagogical, social, cultural, economic and
technological contexts.
Taking into account the results of studying the genesis of the media education
in the USA and Canada, the periodization of its development during six stages is
substantiated and developed: stage I (1960-1970) – origin; II stage (1970-1980) –
maturing; stage III (1980-1990) – the formation of media education as a separate
pedagogical direction; stage IV (1990-2000) – recognition and dynamic
development of media education; V stage (2000-2010) – development of
cooperation of international, national, governmental, public organizations and
educational institutions; stage VI (2010-2020) – transformation of media education.
These stages were determined on the basis of the following criteria: historical events,
legislative, regulatory and educational changes. Similar tendencies and processes of
media education development at different historical stages in both countries are
revealed. They are is caused by noticeable changes in media education essence. In
the United States, media education was initially formed as a separate area of
educational activity, and later its recognition and dynamic development took place.
In Canada, these processes were parallel: first, the Canadian media education system
gained recognition and dissemination in the country and abroad, and later media
education developed as a separate area of educational activity.
The analysis of the legislative and normative-legal provision of the media
education development and activities of media education service providers in the
studied countries allowed to identify significant differences in these processes in
each of them. In the United States, legislative support for the media education
development is provided simultaneously at the federal level and at the levels of
different states; there is a trend of federalization and legalization of media education:
the role of the state is strengthening in the formation and implementation of
educational policy with a simultaneous increase in funding at the local level; special
attention is paid to the development of media educational competence as a modern
key skill; the development of media literacy in each state is regulated by laws and
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acts, K-12 educational standards and the statutes of educational institutions.
Whereas in Canada, there are no special laws or concepts for the media education
development: media education is regulated by general laws on education and other
laws that are not directly related to the education system.
The influence of philosophical and pedagogical theories and approaches
(theories of mass communication, constructivism; principles of constant updating of
knowledge and their integration with life experience, humanization and
democratization) on the development of media education in the USA and Canada is
studied. It is proved that the lack of a single media education theory is due to the
variability of its goals (criticism, protectionism, development, practice, ideology,
pragmatism).
The structure and content of educational media programs in formal, nonformal and informal education for different categories of the population (the main
target and vulnerable groups) are analyzed. It is found out that the structure of
formation of digital and media competencies in the USA and Canada is similar:
formal education (K-12 school, higher school, postgraduate education), non-formal
and informal education (home/family, libraries, museums, youth educational
programs, local access)); opportunities for non-formal and informal education are
much wider. Content analysis of media education programs allowed to identify and
characterize typical thematic areas of formal education (broad youth involvement,
teacher training, parental support, policy, research), non-formal and informal
education (innovation, active citizenship, social inclusion, security, confidence
development of the Internet users). Minor differences can be seen in the
implementation of media education programs in non-formal and informal education
for vulnerable groups (refugees, migrants, the elderly, etc.).
It is found out that in the context of globalization, the content of media
education takes into account the general trends that are characteristic of many
countries around the world. There are identified and substantiated current trends in
the development of media education in the United States and Canada, in particular:
the introduction of media education at different levels and among different
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categories of the population; formation of digital and media competencies in formal
education in two directions (as an integrated component in the content of academic
disciplines and as a separate academic discipline); similar learning tasks for high
school, university and college students; consideration and integration of these tasks
in the content of other academic disciplines; underestimation of the importance of
alternative approaches to the development of digital and media competencies in the
study of certain disciplines; intensification of the formation process and
development of digital and media competencies at the level of K-12; the focus of
media education in universities on the development of analytical skills, the
formation of social digital competence and professionally important skills in
accordance with the requirements of the labor market; transformation of goals of
media educational activity; development of digital and media literacy of different
population segments; wide involvement of public organizations in substantiation and
development of key concepts of media education; positive changes in media
education of pedagogical staff.
The comparative and pedagogical study of the media educational experience
of the USA and Canada made it possible to develop and substantiate the prospects
of using progressive and constructive ideas of the USA and Canada in the field of
media education in Ukraine on the basis “5 Laws of Media and Information
Literacy” (the forms of information delivery are equally important, media and
information literacy is the right of every person; information must be objective,
transparent, understandable, human rights to information are inviolable, the
development of media and information literacy is not a one-time action, but a
permanent process) worked out by UNESCO.
The scientific novelty and theoretical significance of the study lie in the fact
that: for the first time in the domestic pedagogical science the formation and
development of media education in the United States and Canada were
comprehensively studied; English-language terms of media education were analyzed
and their mutual correspondence in domestic and foreign literary and documentary
sources was revealed; the author's periodization of the development of media
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education in the studied countries was substantiated and designed; the main
tendencies of its development at each of the defined stages were singled out; the
didactic principles of media education in the USA and Canada were theoretically
substantiated; the influence of philosophical and pedagogical theories on the
development of media education in these countries was considered; the state of
legislative and regulatory support for the development of media education in the
United States and Canada was analyzed; the structure and content of media
education in educational institutions of different types and the specifics of their use
in formal, non-formal and informal education of the studied countries were
characterized; pedagogical technologies of media literacy formation of the main
target and vulnerable categories of the American and Canadian population were
revealed; the pedagogical analysis of effective practices of media competence
development in the in-service staff training was carried out; the peculiarities of
pedagogical staff media training in formal, non-formal and informal education in the
USA and Canada were identified and characterized; the current state of media
education development in Ukraine was analyzed and its typical features were
revealed; the directions of creative use of progressive and constructive ideas of the
American and Canadian media education experience in Ukraine were outlined at
macro-, meso- and micro-levels corresponding to the levels of the society, institution
and the individual, and in addition correlating with the main stakeholders of media
education; there were specified research basic concepts in English and Ukrainian
scientific discourses and their content; the reasons for the definite discrepancy in the
English and Ukrainian media education terminology were revealed; the conceptual
field of “media education” was constructed; the essence of the principles of media
education building, technologies and basic approaches to their use in the educational
process in educational institutions in the United States and Canada were considered;
didactic principles for the use of media educational technologies in formal, nonformal and informal education of the studied countries were analyzed; there was
conducted the further development of scientific provisions on comparative and
pedagogical research of foreign and domestic media education systems and the
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influence of their providers, as well as the priority areas of media education;
development and application of media educational technologies were also further
considered.
The practical significance of the study lies in the preparation of scientific and
methodological recommendations for media education development in Ukraine. The
main research results and conclusions, references, textbook “Shkil`ni gazety` ta
informacijne suspil`stvo” (School newspapers and information society), scientific
and methodological recommendations “Rozvy`tok mediaosvity` v Ukrayini”
(Development of media education in Ukraine) can be used in media education at
various levels, as well as in the designing of training and working programs in
disciplines aimed at developing participants’ media competencies in the educational
process; preparation of special courses for media educational training of pedagogical
staff for general secondary, professional (vocational and technical), professional
undergraduate, higher education and institutes of postgraduate education.
The practical significance of the research results is also confirmed by the
implementation of 12 international media educational projects, the creation of 6
documentaries on the development of Ukrainian-Polish / Polish-Ukrainian
cooperation in education and pedagogy, the establishment in 2006 of the Television
Academic Channel (TAK-TV) – All-Ukrainian TV platform, which systematically
covers foreign and domestic experience of media education and has highlighted 23
regional, national, international competitions of school newspapers since 1997.
The main results of the study can be used for further developing an effective
media education system in Ukraine.
The study does not cover all the theoretical and practical aspects of this
interdisciplinary problem. The perspective research areas include: comparative and
pedagogical analysis of national systems of training and retraining of teaching staff
on media education; study of the world experience and best practces in the
development of digital and media competencies of vulnerable groups (refugees,
migrants, the elderly, etc.); psychological and pedagogical conditions of creative
using effective foreign practices of media education for different age groups.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
Термін

Переклад української мовою

AACRA (Access, analyze and evaluate,
create, reflect, act)
AACU (Association of American
Colleges and Universities)
AAMA (Alberta Association for Media
Education)
ACEJMC (Accrediting Council for
Education in Journalism and Mass
Communication)
ACME (Action Coalition for Media
Education)
ALA (American Library Association)

Модель медіаосвіти (доступ, аналіз і
оцінювання, створення, рефлексія, дія)
Асоціація американських коледжів та
університетів
Асоціація з медіаосвіти провінції
Альберта, Канада
Акредитаційна рада з освіти в
журналістиці та масової комунікації
Коаліція на підтримку медіаосвіти,
США
Американська асоціація бібліотек

Неурядова організація, що просуває
медіаосвіту
та
цифрового
громадянства у США
AMEQ
(Association
for
Media Асоціація медіаосвіти франкомовної
Education Quebec)
провінції Квебек
AML (Association for Media Literacy) Асоціація з медіаосвіти, Канада
AME (Action for Media Education)

AMLA (Alliance for a Media Literate
America)
AMLNFL (Association for Media
Literacy
for
Newfoundland
and
Labrador)
ASTD (American Society for Training
and Development)
BCAME (British Columbia Association
for Media Education)
CAMEO (Canadian Association of
Media Education Organizations)
CASE (Canadian Association for Screen
Education)
CCDML (Canada’s Centre for Digital
and Media Literacy)
CEO (Chief executive officer)
CML (Center for Media Literacy)

Альянс для медіаосвіченої Америки
Асоціація з медіосвіти НьюФаунленда
та Лабрадора, Канада
Американське товариство з навчання та
розвитку
Асоціація з медіаосвіти Британської
Колумбії
Канадська асоціація організацій з
медіаосвіти
Канадська асоціація з екранної освіти
Освітня платформа Media Smarts
Канадського центру з цифрової та
медіаграмотності
Генеральний
директор
чи
топменеджер компанії
Центр з медіаосвіти
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CML (Citizens for Media Literacy)
CMS (Center for Media Studies)
CNBC (Cable News Business Channel)
COMM (Communications)
COVID-19 (Coronavirus disease)

CTF (Canadian Teachers’ Federation)

Некомерційна організація «Громадяни
за медіаосвіту», США
Центр з вивчення медіа, США
Американський
кабельний
і
супутниковий канал новин для бізнесу
Абревіатура курсу «Медіаосвіта» у
навчальному плані
Інфекційна
хвороба,
вперше
зареєстрована у Китаї у 2019 р.,
спричинена коронавірусом
Федерація канадських учителів

CUM (Center for Understanding Media) Центр для розуміння медіа
DFATD (Department of Foreign Affairs, Міністерство закордонних справ та
Trade and Development Canada)
міжнародної торгівлі Канади
DIY
Технологія «зроби сам»
DYN (Digital Youth Network)

Цифрова молодіжна мережа

EMC (Educational Media Center)

Освітній медіацентр, Нью Йорк, США

EUNIC

Мережа
національних
інститутів
культури Європейського Союзу
Освітній відеоцентр

EVC (Educational Video Center)

FCC
(Federal
Communications Федеральна комісія комунікацій
Commission)
FOSI (Family Online Safety Institute)
Інститут родинної онлайн-безпеки,
США
GS (Girl Scout)
Організація дівчат-скаутів
IMLS (Institute of Museum and Library Інститут музейних та бібліотечних
Services)
послуг, США
IREX
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та обмінів
IREX (International Research and Рада
міжнародних
наукових
Exchange Board)
досліджень та обмінів
JCP (Jesuit Communication Project)
Асоційований
член
CAMEO,
Єзуїтський комунікативний проект
К-12 (Elementary, secondary and high Школа від початкової до старшої
school)
KFF (Keiser Family Foundation)
Сімейний фонд Кайзера
М2 (generation)

Покоління,
народжене
електронних медіа

в

епоху
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MACS (Media Associate Certificate Абревіатура навчальних дисциплін у
Subjects)
навчальному плані для отримання
асоційованого сертифікату
MAML (Manitoba Association for Асоціація з медіаосвіти провінції
Media Literacy)
Манітоба, Канада
MAN (Media Awareness Network)
Громадська організація «Мережа медіа
обізнаності», Канада. Нині відома як
MediaSmarts.
MARC (Media Action Research Center) Центр досліджень медіавпливу у НьюЙорку
MIP (Message Interpreting Process)
Механізми інтерпретаційного процесу
повідомлення
MLL (Media Literacy Lab)
Громадська організація «Медіаосвітня
лабораторія», США
MLN (Media Literacy Now)
Національна неурядова правозахисна
організація «Медіаосвіта сьогодні»,
США
MLNS (Media Literacy Nova Scotia)
Медіаосвіта Нової Скотії, Канада
NAME (National Alliance for Media
Education)
National PTA (National Parent Teacher
Association)
National Telemedia Council

Національний альянс з медіаосвіти,
Окленд, США
Національна асоціація батьків та
учителів
Національна рада з телемедіа

NCCM (National Council of Canadian
Muslims)
NCTE (National Council of Teachers of
English)
NEA (National Education Association)

Національна
рада
канадських
мусульман
Національна рада учителів англійської
мови
Національна асоціація освіти

NSSR (New School for Social Research) Нова школа з соціальних досліджень у
Нью Йорку
NTC (National Telemedia Council)
Національна рада з телемедіа, США

OMA (Ontario Museums Association)

Адміністрація
національних
комунікацій
та
інформації
Департаменту комерції
Нові способи праці з використанням
цифрової та медіакомпетентностей
Асоціація музеїв Онтаріо

Р21 (Partnership for 21st Century Skills)

Партнерство для навичок 21 століття

NTIA
(Commerce
Department’s
National
Telecommunications
and
Information Administration)
NWOW (New ways of working)

TPCK (Technological
Content Knowledge)

Pedagogical Медіапідготовка учителя за формулою
«знання технологій, педагогіки та
змісту»
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U-LEAD
(Ukraine
–
Local Підтримка реформи децентралізації в
Empowerement, Accountability and Україні,
Програма
«U-LEAD
з
Development)
Європою»
URL (Uniform Resource Locator)
Тривимірний уніфікований показник
ресурсу в інтернеті, тобто адреса
розташування певного сайту. Нині
застосовується практично для всіх
наявних ресурсів в мережі інтернет, що
значно полегшує навігацію в мережах
USAID (United States Agency for Агентство США з міжнародного
International Development)
розвитку
VO (Vancouver Observer)
Громадська медіаосвітня організація
«Ванкуверський спостерігач», Канада
АУП
Академія української преси
ЄКТС
ЗВО

ЗМІ

Європейська
кредитно-трансферна
система
обліку
навчального
навантаження, в якій 1 кредит ЄКТС
важить 30 академічних год.
Заклади вищої освіти

ЗМК

Засоби масової інформації

ІКТ

Засоби масової комунікації

ІТ

Інформаційно-комунікаційні технології

КУБГ

Інформаційні технології

МАН
МО

Київський університет ім.
Грінченка
Мала академія наук України

МОІППО

Медіаосвіта

НАПН України

Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Національна академія педагогічних
наук України
Організація
Північноатлантичного
договору, Північноатлантичний альянс
Народний комісаріат

НАТО
НК
ОБСЄ
ООН
ПАРЄ

Бориса

Організація з безпеки і співробітництва
в Європі
Організація Об’єднаних Націй
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ПАУСІ

Парламентська Асамблея Ради Європи

РНБО
ТАК ТV

Фундація
українсько-польської
співпраці
Рада з національної безпеки

УАнімА

Телебачення

ХАНО

Українська анімаційна Асоціація

ЮНЕСКО

Харківська академія неперервної освіти
Організація Об’єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Кардинальні трансформації сучасного
суспільства, зумовлені процесами глобалізації, інформатизації, цифровізації,
виявляються в різних сферах життєдіяльності людини: економічній,
технологічній, соціальній, а також у викликах, які ще потребують свого
вирішення. Епоха цифрового суспільства вимагає від громадян вільного
володіння новими навичками для успішного використання можливостей
новітньої реальності. Помітно змінилися технології, що використовуються для
передавання інформації; значно розширився спектр засобів масмедіа від
друкованих, радіо та телевізійних до мобільних й інтернет-соціальних та
відбулася радикальна зміна їх призначення.
В умовах високої медіанасиченості простору вкрай необхідними є
медіаосвітні та цифрові навички використання цифрових технологій. Молодь
і дорослі стають більш вразливими від кіберзнущань, переслідування,
тривожного контенту медіаповідомлень в інтернеті та інших ризиків.
Важливість цифрових навичок і здатність їх використовувати у повсякденному
житті помітно зросла в умовах пандемії коронавірусу COVID-19. Ще десять
років тому молодь віком від 8 до 18 років у середньому витрачала 7,5 год. на
добу на діяльність, пов’язану з медіа (Rideout, Foehr, Roberts). Нині понад 80 %
молоді використовують інтернет у своїй навчальній, професійній, соціальній
діяльності. В умовах викликів пандемії та переведення у всьому світі навчання
в закладах освіти у дистанційний формат цей показник значно зріс. Це
зумовило необхідність широкого впровадження медіаосвіти у закладах освіти
різних типів і форм власності.
Проблемам

медіаосвіти

і

розвитку

інформаційної

та

медіакомпетентностей приділено значну увагу в документах міжнародних
організацій, зокрема резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Трансформація
нашого світу: Порядок денний зі сталого розвитку на період до 2030 року»
(Transforming our World, 2015; Sustainable Development Goals, 2015);
Грюнвальдській декларації з медіаосвіти (Grunewald Declaration on Media
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Education, 1982); Віденських рекомендаціях ЮНЕСКО «Освіта у медіа та
цифровій епосі» (Recommendations, 1999); Празькій декларації «Вперед до
інформаційно освіченого суспільства» (The Prague Declaration, 2003);
Александрійській прокламації з інформаційної грамотності та навчання
впродовж життя «Віхи інформаційного суспільства» (The Alexandria
Proclamation, 2005); Паризькій декларації «Медіа та інформаційна грамотність
у цифровому столітті» (Paris Declaration, 2014); Ризьких рекомендаціях з
розвитку медійної та інформаційної грамотності в мінливому медіа та
інформаційному середовищі (Riga Recommendations, 2016), Комюніке
Європейської Ради з цифрової освіти (Communication on the Digital Education
Plan, 2018), у відповідь на виклики пандемії та жорсткі локдауни в
Європейський країнах – Комюніке «Зміни в освіті і навчанні для цифрової
епохи» (Communication «Resetting Education and Training for the Digital Age»,
2020).
Україна робить лише перші кроки у цьому напрямі, хоча вже має певні
здобутки. Питанням набуття медіа та інформаційної грамотності різними
категоріями населення приділено увагу у Законах України «Про концепцію
Національної програми інформатизації» (1998), «Про освіту» (2017), «Про
вищу освіту» (2017), «Про повну загальну середню освіту» (2020), а також у
Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 р., схваленій
Указом Президента України 25 червня 2013 р., у Концепції розвитку цифрової
економіки

та

суспільства

України

на

2018-2020

роки,

схваленій

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року. У
Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, схваленій Президією НАПН
України у 2016 р. , визначено основні етапи її реалізації до 2025 р. Вітчизняна
медіаосвіта активно розвивається завдяки об’єднанню зусиль наукових,
науково-педагогічних, педагогічних працівників, громадських організацій,
органів державної влади. Вивчення медіаосвітньої практики свідчить про
консерватизм української системи освіти, яка ще досить повільно реагує на
нововведення та реформи, матеріально-технічна база закладів освіти
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здебільшого не відповідає сучасним вимогам. Недооцінюється значення
випереджувального підходу до відбору і структурування змісту освітніх
програм, недостатня увага приділяється медіаосвітній підготовці майбутніх
учителів та подальшому медіаосвітньому розвитку педагогічного персоналу.
Ці проблеми зумовлюють необхідність виявлення

й творчого

використання прогресивних і конструктивних ідей американського й
канадського досвіду впровадження медіаосвіти в усіх освітніх підсистемах та
на всіх її рівнях. Досвід США і Канади з розвитку медіаосвіти становить
значний науковий і практичний інтерес, адже високий рівень демократизації
суспільства у кожній з них досягнуто завдяки медіа; ці країни є «піонерами» у
розбудові медіаосвіти; інтенсивний розвиток медіаосвіти у формальній та
неформальній освіті; законодавче забезпечення розвитку медіаосвіти;
об’єднання зусиль державних, громадських організацій, наукових установ,
педагогів-ентузіастів у розвитку медіа та інформаційних навичок громадян в
обох країнах; світове визнання якості їх медіаосвітнього навчальнометодичного забезпечення; значний досвід підготовки педагогів-практиків і
майбутніх педагогів до впровадження медіаосвіти.
Водночас кожна з досліджуваних країн має особливості у розвитку
медіаосвіти, які доцільно виявляти, порівнювати, аналізувати, осмислювати і
виявити їх унікальність. Такий комплексний підхід до вивчення медіаосвіти
дозволить виявити та схарактеризувати тенденції та окремі явища на кожному
із етапів її розвитку.
Аналіз літературних джерел показав, що медіаосвіта як наукова
проблема досліджується вітчизняними та зарубіжними вченими за такими
напрямами:
- міждисциплінарні

аспекти

розвитку

медіаосвіти

(Г. Онкович,

Б. Потятинник, Г. Почепцов, О. Федоров, У. Шпаковский, Д. Бакінгем
(D. Buckingham), Н. Хомський (N. Chomsky); Р. Хоббс (R. Hobbs);
Т. Джолс (T. Jolls), С. Уілсон (C. Wilson), Дж. Пієтте (J. Piette),
Л. Гіроукс

(L. Giroux),

У. Поттер

(W. Potter),

Дж.

Панженте
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(J. Pungente), Е. Томан (E. Thoman));
- дидактичні положення медіакомпетентнісного підходу до навчання і
викладання

(А. Єрмоленко,

Г.

Онкович,

Ф. Рогоу

(F. Rogow),

Я. Тяжлов, С. Шейбе, Д. Консідайн (D. Considine), у тому числі на
рівні дошкільного закладу, молодшої та середньої школи (Н.
Литвинова,

Е. Смолер,

О. Петрунько,

(H. Fargo),

К. Фронтікьяро

О. Печинкина,

(K. Fontichiaro),

Г. Фарго

Дж. Луеткемейер

(J. Luetkemeyer), Т. МкЛііз (T. McLees), У. Гуофанг (W. Guofang),
Д. Гут (D. Gut), Г. Шмідт (H. Schmidt)); на рівні вищої школи
(Г. Онкович, Н. Духаніна, І. Гуріненко, І. Сахневич, Дж. Каббідж
(J. Cubbage),

К. Фрай (K. Fry), Г. Шмідт (H. Schmidt), С. Тагл

(C. Tuggle), Д. Сніід (D. Sneed), К. Улфмейер (K. Wulfemeyer)); для
різних категорій населення, у тому числі й вразливих верств (Ф. Кобб
(F. Cobb), А. Коллард (A. Collard), Т. Де Смедт (T. De Smedt),
М. Дуфрасне (M. Dufrasne), Л. Десджардінс (L. Desjardins), У. Лам
(W. Lam), М. Мьюррей (M. Murray));
- порівняльно-педагогічні дослідженя різних аспектів медіаосвіти
(Д. Бачинський, Н. Габор, А. Левицкая, Л. Смірнова, О. Печинкина,
О. Федоров,

І. Челышева,

С. Чеунг

(C. Cheung),

Д. Консідайн

(D. Considine), Л. Хартай (L. Hartai), зокрема й до вивчення окремих
теоретичних і практичних питань провадження медіаосвіти у США та
Канаді (В. Колесниченко, А. Новикова, О. Печинкина, У. Чен
(W. Chen), Дж. Панженте (J. Pungente), Р. Шепард (R. Shepherd),
С. Уілсон (C. Wilson), Р. Гріко (R. Grieco), Р. Хоббс (R. Hobbs),
Р. Кьюбі (R. Kubey), Дж Ренні (J. Rennie)).
Важливе значення мають наукові розвідки вітчизняних і зарубіжних
учених, присвячені розробленню, методичному забезпеченню й використанню
педагогічних

технологій,

інноваційних

та

інтерактивних

методів

медіанавчання, а саме:
- медіанавчання

засобами

традиційних

та

електронних

медіа
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(Л. Мастерман (L. Masterman), Ф. Маріет (F. Mariet), Дж. Панженте
(J. Pungente),

С. О’Маллей (S. O’Malley), С. Шафф (S. Schaff),

Г. Шмідт (H. Schmidt), С. Таггл (C. Tuggle), Д. Сніід (D. Sneed),
К. Улфмейер (K. Wulfemeyer), Т. Ван Гелдер (T. Van Gelder),
Р. Уільямс (R. Williams));
- особливості підготовки педагогічного персоналу до впровадження
медіаосвіти (І. Наумук, Д. Бішоп (D. Bishop), С. Джайлз (S. Giles),
К. Брайант
(M. Koehler),

(K. Bryant),

В. Домайн

П. Мішра

(V. Domine),

М. Коелер

Т. Скалл

(T. Scull),

(P. Mishra),

Дж. Купершмідт (J. Kupersmidt), Л. Стейн (L. Stein), А. Преуетт
(A. Prewett).
На основі результатів вивчення літературних і документальних джерел
та аналізу стану розвитку медіаосвіти в нашій державі виявлено суперечності
між:
- об’єктивною потребою розвитку медіаосвіти в умовах інтеграції
України до світового економічного й освітнього простору і недооцінкою
значення

вивчення

зарубіжного

досвіду,

розвитку

інформаційної

та

медіаграмотності різних категорій населення;
- зрослими соціальними запитами й вимогами економіки до розвитку
інформаційної та медіаграмотності різних верств населення і неспроможністю
вітчизняної системи освіти задовольняти нові потреби;
- потужним освітнім потенціалом медіаосвіти та відсутністю її
відповідного

законодавчого,

нормативно-правового

і

фінансового

забезпечення на державному рівні;
- зростанням вимог до медіаосвіти та відсутністю системного підходу до
її дидактичного обґрунтування у неформальній освіті;
- необхідністю докорінних змін у медіаосвітній підготовці педагогічних
працівників і відсутністю системи її інноваційного забезпечення в умовах
динамічних змін.
Актуальність цієї міждисциплінарної проблеми, відсутність її цілісного
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аналізу, необхідність подолання суперечностей зумовили вибір теми
дослідження – «Тенденції розвитку медіаосвіти у США і Канаді».
Зв’язок роботи з науковими програмами планами, темами.
Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи
відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в
межах комплексного дослідження «Тенденції розвитку освіти дорослих у
розвинених країнах світу» (РК № 00117U001070). Тему дослідження
затверджено на засіданні вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (до 2018 року – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) (протокол № 7 від
21.06.2012 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових
досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол
№ 7 від 25.09.2012 р.).
Об’єкт дослідження – розвиток медіаосвіти у США і Канаді.
Предмет дослідження – тенденції розвитку медіаосвіти у США і Канаді
в 60-х роках ХХ – на початку ХХІ століття.
Мета дослідження – на основі цілісного міждисциплінарного аналізу
виявити тенденції розвитку медіаосвіти у США і Канаді в умовах
глобалізаційних процесів та обґрунтувати можливості творчого використання
в Україні прогресивних і конструктивних ідей досвіду медіаосвіти у цих
країнах.
Відповідно до об’єкта, предмета і мети визначено основні дослідницькі
завдання:
1. Здійснити бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми.
2. Виявити відповідність англомовних термінів з медіаосвіти у зарубіжних
та вітчизняних літературних і документальних джерелах.
3. Обґрунтувати та розробити періодизацію розвитку медіаосвіти у США і
Канаді.
4. Вивчити стан законодавчого і нормативно-правового забезпечення
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розвитку медіаосвіти у досліджуваних країнах.
5. Проаналізувати вплив філософсько-педагогічних теорій і підходів на
розвиток медіаосвіти у США і Канаді.
6. Схарактеризувати структуру і зміст освітніх медіапрограм для різних
категорій населення.
7. Проаналізувати особливості медіаосвітньої підготовки педагогічного
персоналу у досліджуваних країнах.
8. Виявити сучасні тенденції у розвитку медіаосвіти дітей, студентської
молоді та різних категорій дорослого населення у США і Канаді.
9. Розкрити розвиток медіаосвіти в Україні та обґрунтувати перспективи
використання прогресивних і конструктивних ідей досвіду США і
Канади в цій сфері. Підготувати науково-методичні рекомендації з
розвитку медіаосвіти в Україні.
Хронологічні межі дослідження. Нижня межа (60-ті роки ХХ століття)
зумовлена початком розвитку медіаосвіти у США і Канаді та впровадженням
«екранної освіти» – широкого використання кінофільмів для навчання. У 1952
р. у США було прийнято правила регулювання телевізійного контенту, у Сенаті
США у 1953-1954 рр. проведено слухання щодо впливу телевізійних програм
на

зростання

злочинності

серед

неповнолітніх,

а

також

введення

американським науковцем Дж. Калкіном (J. Culkin) в науковий обіг терміна
«медіаграмотність». Канадським вченим М. Макльюеном (M. McLuhen) у
1960 р. розроблено перший навчальний план, що передбачав використання
нових медіа в освітньому процесі. Верхня межа – перша половина 2020 р. –
характеризується широким проникненням цифрових технологій в усі
підсистеми освіти; підтримкою та розумінням важливості медіаосвіти урядами
країн, міжнародними організаціями, широкою громадськістю.
Концепція дослідження. В основу концепції дослідження покладено
ключову ідею щодо динамічної цифровізації в останній чверті ХХ – на початку
ХХІ століття, що

актуалізує важливість формування цифрової та

медіакомпетентностей різних категорій населення (дітей, студентів, біженців,
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іммігрантів та інших категорій дорослого населення). Це потребує виявлення
та обґрунтування взаємозумовленості й взаємозв’язку етапів

розвитку

медіаосвіти, системного вивчення та узагальнення американського і
канадського досвіду розвитку медіаосвіти з метою виявлення його
прогресивних і конструктивних ідей та пошуку інноваційних підходів до їх
практичної реалізації на основі принципів наступності, індивідуалізації,
диференціації,

врахування

індивідуальних,

вікових

особливостей,

загальноосвітнього рівня, попереднього соціального досвіду та нових потреб
усіх учасників освітнього процесу у нашій державі, а також доступності для
громадян переваг та можливостей цифрового світу.
Дослідження здійснюється з урахуванням принципів цифровізації,
спрямованої на забезпечення кожному громадянинові рівного доступу до
послуг інформації та знань, що надаються на основі інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій. Це потребує підвищення якості
надання послуг з медіаосвіти, створення нових робочих місць, розвитку
підприємництва, підвищення культури, сприяння подоланню бідності,
запобігання

катастрофам,

гарантування

громадської

безпеки

тощо.

Цифровізація повинна сприяти розвитку інформаційного суспільства та
засобів масової інформації.
Створення

українського

контенту

відповідно

до

національних,

регіональних і локальних потреб сприятиме соціальному, культурному та
економічному розвитку, а також зміцненню інформаційного суспільства та
демократії у цілому.
Концепція наукового пошуку ґрунтується на положенні про те, що
медіаосвіта є міждисциплінарним явищем не лише в освітньому процесі
закладів освіти різних типів, а й у всіх сферах життєдіяльності людини. Це
зумовлено

стрімким

розвитком

новітніх

інформаційно-комунікаційних

технологій, завдяки яким медіаграмотність стала однією з ключових
компетентностей ХХІ століття. Динамічний розвиток цифрових технологій
розширив смислове наповнення медіаграмотності, під якою розуміється
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здатність людини критично осмислювати отриману інформацію, вирішувати
проблеми, спілкуватися, використовувати інформацію у різних сферах
життєдіяльності.
На

різних

етапах

наукового

пошуку

враховувалися

завдання

медіаосвіти, спрямовані на підготовку людини до життя в нових цифровоінформаційних умовах, розвитку її здатності оперативно знаходити необхідну
інформацію, сприймати, розуміти й оцінювати її, а також свідомого й
успішного використання для власних потреб і для потреб суспільства.
В основу дослідження покладено положення щодо медіаосвіти у
сучасних глобалізаційних умовах як ціннісно орієнтованої, адже вона
покликана навчати людину осмислювати зміст прочитаного, прослуханого,
побаченого крізь призму власних цінностей і пріоритетів; споживчо
орієнтованої, що сприяє усвідомленню людиною ролі економічних чинників у
житті суспільства; громадянсько орієнтованої,

завдяки якій формується

активна життєва позиція відповідального і свідомого громадянина, від якого
залежить успішний розвиток його родини, громади, суспільства, країни,
планети; культурно орієнтованої, що уможливлює розуміння й пошанування
своєї культури і традицій, а також повагу національної ідентичності інших
народів.
Методологічну
положення

основу

педагогічної

дослідження

компаративістики;

становлять:
філософські,

концептуальні
соціологічні,

психологічні, педагогічні теорії і концепції гуманізації та демократизації
освіти; індивідуалізації та диференціації навчання, самоосвіти і саморозвитку;
неперервної освіти як динамічної системи, що об’єктивно потребує
врахування сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку медіаосвіти,
їх взаємозв’язку

і взаємозумовленості, системного підходу до вивчення

соціально-педагогічних явищ, тісно пов’язаних з медіаосвітньою діяльністю
на різних рівнях.
На різних етапах наукового пошуку використовувалися: системний
підхід, що дозволив розглянути медіаосвіту у системі педагогічних явищ, які
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тісно пов’язані та взаємозумовлені; міждисциплінарний підхід, що уможливив
використання положень філософії, соціології, психології, педагогіки та інших
гуманітарних наук для всебічного ґрунтовного аналізу проблеми дослідження;
холістичний підхід, що дав змогу цілісно проаналізувати медіаосвіту як
сукупність теоретико-методологічних, дидактичних, нормативно-правових,
організаційних, засад, взаємодія яких відобразила її комплексний характер та
дозволила виокремити явища її розвитку; порівняльно-педагогічний підхід, що
уможливив зіставлення змісту, форм, методів і засобів здійснення медіаосвіти
у США і Канаді, виокремлення подібного та особливого, виявлення загальних
тенденцій їх розвитку, а також тих, що притаманні одній країні; процесний
підхід, згідно з яким медіаосвіта розглядається як неперервний процес набуття
навичок критичного мислення, інтерпретації на основі власного досвіду та
творчого використання отриманої інформації; особистісно-орієнтований
підхід, завдяки якому було розглянуто різні цільові категорії суб’єктів
медіаосвітньої діяльності: діти, учні, студенти, учителі, дорослі та різні
фахівці

з

досвідом

впровадження

медіаосвіти

на

різних

рівнях;

компетентнісний підхід, що уможливив визначення комплексу знань, умінь і
навичок медіаграмотної людини у сучасних умовах; історико-хронологічний
підхід, який забезпечив вивчення динамічного розвитку медіаосвіти у
досліджуваних країнах, виокремлення етапів її розвитку; праксіологічний
підхід, що уможливив осмислення медіаосвіти в контексті її використання у
підготовці різних верств населення до взаємодії з сучасними медіазасобами;
прогностичний

підхід,

спрямований

на

обґрунтування

перспектив

і

розроблення науково-методичних рекомендацій з впровадження прогресивних
і конструктивних ідей американського і канадського досвіду медіаосвіти у
вітчизняний освітній простір.
Теоретичною основою дослідження є:
-

філософські положення щодо розвитку медіаосвіти в контексті

сучасних трансформацій, зумовлених стрімким розвитком медіа та
цифрових технологій та їх входженням у повсякденне життя кожної

45

людини

(І. Жилавская,

Д. Зубрицкая,

В. Іванов,

Т. Іванова,

Л. Найдьонова, О. Федоров, А. Батлер (A. Butler), М. Фуентес-Баутіста
(M. Fuentes-Bautista), Е. Шаррер (E. Scharrer), Т. Даффі (T. Duffy),
Д. Джонассен

(D. Jonassen),

Р. Кьюбі

(R. Kubey),

А. Лі

(A. Lee),

Л. Мастерман (L. Masterman), М. МкЛьюен (M. McLuhen));
-

положення щодо соціально-педагогічної ролі медіаосвіти у

побудові демократичного суспільства свідомих громадян (А. Калабрезе
(A. Calabrese), М. Колледж (M. Colledge), М. Хайт (M. Haight),
Дж. Констайн (J. Constine), Б. Гузетті (B. Guzetti), М. Леслі (M. Lesley),
К. Козоанка (K. Kozoanka), П. Орловскі (P. Orlowski), С.Ніл (S. Neal), Б.
Йетс (B. Yates));
-

теорія

конструктивізм
(D. Jonassen),

масової

комунікації

(Л. Смірнова,
Р. Джексон,

(У. Шпаковский;

С. Шейбе,

Ф. Рогоу,

культурологічна

М. Льюен,
Д. Джонассен

теорія

(Г. Онкович,

И. Челишева, Д. Келлнер, Дж. Шер (D. Kellner, J. Share);
-

положення щодо концептуальних підходів, зокрема: критичного,

відповідно до якого людина має сприймати інформацію критично;
протекціоністського, завданням якого є упередження негативного
впливу медіа засобів на людину; мистецького, спрямованого розвивати
естетичне і художнє сприйняття інформації;

практичного, що

уможливлює формування і розвиток навичок використання і споживання
медіапродукції.
Методи дослідження. Для досягнення мети і реалізації визначених
дослідницьких завдань використано комплекс взаємодоповнюючих методів:
теоретичних – систематизація й узагальнення наукових і навчальнометодичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних дослідників, законодавчих
і

нормативно-правових

документів

з

медіаосвіти;

дефінітивного аналізу для розкриття та уточнення

концептуальнобазових понять

дослідження та з’ясування відповідності англомовних термінів медіаосвіти у
вітчизняних

джерелах;

ретроспективного

аналізу

для

дослідження
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історичного поступу медіаосвіти й виокремлення етапів її розвитку у США і
Канаді; методу контент-аналізу для вивчення освітніх навчальних програм,
ефективних практик та особливостей розвитку медіаосвіченості учнів,
студентів, різних категорій дорослого населення, а також структурнозмістовий

і

структурно-функціональний

методи

для

виявлення

й

обґрунтування загальних характеристик та основних напрямів розвитку
медіаосвіти в умовах глобалізаційних процесів, її структури та змісту в
закладах освіти різних типів США і Канади; компаративний метод, що
уможливив синхронічне і діахронічне дослідження за Яном Прухою (Jan
Průcha) та виявлення подібного й особливого

в розвитку медіаосвіти

досліджуваних країн, а також дозволив дослідити динаміку якісних змін у
розвитку медіаосвіти на різних етапах; метод наукової екстраполяції, що
сприяв виявленню перспектив використання в Україні прогресивних і
конструктивних ідей досвіду США і Канади в сфері медіаосвіти; емпіричні
методи для обґрунтування положень щодо
платформах,

блогах,

медіаосвіти на освітніх

а також у спілкуванні у соціальних мережах,

електронному листуванні тощо.
Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було
вивчено 487 джерела, з них 314 англомовних, зокрема:
- офіційні документи (закони, підзаконні акти, урядові постанови,
стандарти та ін.), що регламентують освітню діяльність, зокрема у США закон
«Цілі 2000: Акт про освіту Америки (Goals 2000: Educate America Act), Акт
«Жодна дитина не залишиться осторонь» (The No Child Left Behind Act of
2001), Акт про заохочувальний фонд розвитку навичок ХХІ століття (21st
Century Skills Incentive Fund Act, 2009), Акт про медіа для молоді (Health Media
for Youth Act, 2010); у Канаді: Стратегічний план уряду Канади з
інформаційного управління та технологій на 2017-2021 рр. (Government of
Canada Strategic Plan for Information Management and Information Technology
2017 to 2021), закон про авторські права (Copyright Law, 2012); Біль С-13 із
захисту канадців від онлайн-злочинів (Bill C-13, Protecting Canadians from
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Online Crime Act, 2014), Біль С-313 з розвитку національної стратегії
реклами для дітей (Bill C-313, Act on a National Strategy of Respecting
Advertising to Children, 2016), Акт з обслуговування дитини, родини і
громади (Child, Family and Community Service Act, 1996 з доповненнями
2020 р.), Канадська Хартія прав і свобод (Canadian Charter of Rights and
Freedoms, 1982) та інші;
- інформаційно-аналітичні матеріали (доповіді, стратегії, концепції,
рекомендації, проєкти) з питань розвитку медіаграмотності різних категорій
населення: рекомендації ООН, ЮНЕСКО (Recommendations Addressed to the
United

Nations

Educational

Scientific

and

Cultural

Organization

UNESCO,1999), Концепція США «Партнерство для розвитку навичок 21
століття» (Partnership for 21st Century Skills (2018), робочі матеріали з освіти
Організації з економічної співпраці та розвитку (Education Working Paper
Organization for Economic Co-operation and Development, 2015), результати
досліджень наукового центру PEW, США (Pew Research Survey, 2017),
Національний медіаосвітній проєкт, США (National Media Literacy Project),
проєкт «Громадяни за медіаграмотність», Північна Кароліна, США (Citizens
for Media Literacy), проєкт «Дивись пильно», США (Project Look Sharp),
проєкт «Стратегії для медіаосвіти», Сан Франциско, США (Strategies for
Media Literacy), пілотна програма з медіаосвіти у школах Торонто, Канада
(New Toronto Pilot Media Literacy Program, 2016), федеральна програма,
«Виробники та творці», Канада (Makers and Creators, 2016); проєкт
«Інклюзія в об’єднаному світі: місце і голос для кожного, Канада (Inclusion
in a Connected World: a Place and a Voice for Everyone, 2017) ;
-

збірники наукових праць, матеріали вітчизняних і зарубіжних

науково-педагогічних

періодичних

видань:

«Сучасний

простір

медіаграмотності та перспективи його розвитку», альманах «Журналіст
України», «Вища освіта України»,

«Медіаосвіта в Україні: наукова

рефлексія викликів, практики, перспектив», збірник матеріалів конференції
ЮНЕСКО з медіаосвіти (UNESCO International Media Literacy Conference),
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спеціалізовані журнали «Медіаосвіта і медіаграмотність» (Journal of Media
Literacy Education), «Журнал медіаграмотності» (The Journal of Media
Literacy), журнал «Медіа та цінності» (Media & Values), «Журнал комунікації»
(Journal of Communication), «Міжнародна медіаосвіта» (Educational Media
International), «Освіта для ери телебачення» (Education for the Television Age),
«Дослідження медіа та інформаційної освіти» (Studies in Media & Information
Literacy Education), «Нові горизонти в освіті» (New Horizon in Education),
«Журнал трансляції та електронних медіа» (Journal of Broadcasting & Electronic
Media);
- 59 навчально-методичних матеріалів з медіаосвіти, підручників,
навчальних

посібників,

дидактичних

рекомендацій,

освітніх

програм,

розроблених науковцями 19 освітніх закладів різних типів США і 17 – Канади;
- збірники матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій,
інформаційні ресурси мережі інтернет, зокрема офіційні сайти закладів
освіти США і Канади, національних і федеральних органів управління
освітою, громадських організацій; електронні вітчизняні та зарубіжні освітні
платформи; блоги науковців і освітян, що займаються медіаосвітою.
Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався упродовж
2009-2020 рр. і охоплював три етапи:
На першому етапі (2009-2013 рр.) було розроблено періодизацію
розвитку медіаосвіти в цих країнах, обґрунтовувано теоретичні засади
наукового пошуку, сформовано джерельну базу, сконкретизовано мету і
завдання дослідження, вивчено зарубіжні і вітчизняні літературні та
документальні джерела з досліджуваної проблеми; здійснено концептуальнодефінітивний аналіз термінів медіаосвіти у вітчизняному і зарубіжному
наукових дискурсах та ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти у США і
Канаді.
На другому етапі (2014-2017 рр.) продовжено вивчення джерельної бази
та здійснено аналіз законодавчого і нормативно-правового забезпечення
розвитку медіаосвіти у США і Канаді; систематизовано дослідницькі
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матеріали, проаналізовано дидактичні засади медіаосвіти у досліджуваних
країнах; вивчено медіаосвітні технології та ефективні практики розвитку
медіаграмотності різних категорій населення у неформальній та інформальній
освіті США і Канади.
На третьому етапі (2018-2020 рр.) вивчено сучасний стан медіаосвіти та
її переваги, виявлено невикористані можливості в Україні;

узагальнено

результати наукового пошуку та сформульовано концептуальні положення і
пропозиції; окреслено напрями подальшого використання

в Україні

прогресивних і конструктивних ідей американського і канадського досвіду
розвитку медіаосвіти; сформульовано загальні висновки; видано монографію,
науково-методичні рекомендації; в освітню практику вітчизняних закладів
формальної і неформальної освіти впроваджено результати дослідження.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у
тому, що:
-

вперше у вітчизняній педагогічній науці цілісно досліджено

становлення і розвиток медіаосвіти у США і Канаді; проаналізовано
англомовні терміни медіаосвіти та виявлено їх взаємовідповідність у
вітчизняних і зарубіжних літературних та документальних джерелах;
обґрунтовано і розроблено авторську періодизацію розвитку медіаосвіти у
досліджуваних країнах та виявлено основні тенденції її розвитку на кожному
з визначених етапів; теоретично обґрунтовано дидактичні засади медіаосвіти
у США і Канаді; розглянуто вплив філософсько-педагогічних теорій на
розвиток медіаосвіти у цих країнах; вивчено стан законодавчого і
нормативно-правового забезпечення розвитку медіаосвіти у США і Канаді;
схарактеризовано структуру і зміст медіаосвіти у закладах освіти різних типів
та специфіку використання медіаосвітніх технологій у формальній,
неформальній та інформальній освіті досліджуваних країн; розкрито
педагогічні технології формування медіаграмотності основних цільових і
вразливих категорій населення досліджуваних країн; здійснено педагогічний
аналіз

ефективних

практик

розвитку

медіакомпетентності

у
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внутрішньофірмовій

підготовці

персоналу;

виявлено

особливості

медіапідготовки педагогічного персоналу у формальній, неформальній та
інформальній освіті США і Канади; проаналізовано сучасний стан розвитку
медіаосвіти в Україні та розкрито її особливості; запропоновано напрями
творчого використання в нашій державі прогресивних і конструктивних ідей
американського і канадського досвіду медіаосвіти на макро-, мезо- та
мікрорівнях

відповідно до потреб індивіда, суспільства, а також

національного, регіональних і локальних ринків праці;
-

уточнено зміст базових понять дослідження в англомовному та

україномовному наукових дискурсах; виявлено причини дефініційної
розбіжності та проаналізовано концептуальне поле «медіаосвіти»; сутність
принципів побудови медіаосвіти, технологій та основних підходів до їх
використання в освітньому процесі у закладах освіти США і Канади;
дидактичні засади використання медіаосвітніх технологій у формальній,
неформальній та інформальній освіті досліджуваних країн;
-

подальшого

розвитку

набули

наукові

положення

щодо

порівняльно-педагогічних досліджень зарубіжних і вітчизняної систем
медіаосвіти та впливу її провайдерів, а також щодо пріоритетних напрямів
медіаосвітньої діяльності; розроблення та застосування медіаосвітніх
технологій;
-

до наукового обігу введено нові факти, документи у галузі

медіосвіти США і Канади.
Практичне значення дослідження полягає у підготовці науковометодичних рекомендацій з розвитку медіаосвіти в України. Основні
положення і висновки за результатами наукового пошуку, джерельна база,
навчально-методичний

посібник

«Шкільні

газети

та

інформаційне

суспільство», науково-методичні рекомендації «Розвиток медіаосвіти в
Україні» можуть використовуватися в медіаосвітній діяльності на різних
рівнях, а також у розробленні навчальних і робочих програм з дисциплін,
спрямованих на розвиток медіакомпетентностей учасників освітнього
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процесу; підготовці спецкурсів для медіаосвітньої підготовки педагогічного
персоналу

закладів

загальної

середньої,

професійної

(професійно-

технічної), фахової передвищої і вищої освіти та інститутів післядипломної
освіти.
Практичне

значення

також

підтверджується

впровадженням

проміжних та кінцевих результатів дослідження на кожному із етапів його
виконання. Автор був керівником 12 міжнародних проєктів, підтриманих
Посольством США в Україні, Посольством Франції в Україні, Посольством
Німеччини в Україні, Посольством Республіки Польщі в Україні, Радою
Європи, МФ «Відродження», Фондом ПАУСІ, зокрема у 2009 р. – проєкт
«Медіа в умовах глобалізації», у 2009-2010 рр. – проєкт «Незалежний пресцентр», у 2012 р. – проєкт «Незалежний прес-центр. Парламентські вибори
2012», у 2014 р. – проєкти «Незалежний прес-центр» та «Єдина країна», у
2015 р. – проєкти «Телебачення проти корупції» та «Країна, в якій перемогла
ідея», у 2017-2018 рр. – проєкт «Інформування населення – шлях до
успішних реформ», у 2018 р. – проєкт «Школа регіонального журналіста з
висвітлення реформ», у 2020 р. – проєкти Національної спілки журналістів
України «Регіональна мережа журналістів за сталий розвиток на Донбасі»,
«Телебачення за верховенство права» та «Телебачення як інструмент
інформаційної безпеки під час COVID 19».
У 2009-2019 рр. автором створено шість документальних фільмів,
присвячених розвитку українсько-польської/польсько-української співпраці
у галузі освіти і педагогічної науки. У 2006 р. було засновано Телевізійний
Академічний Канал (ТАК-TV), діяльність якого спрямована на підготовку і
професійний розвиток фахівців з медіаінформаційної діяльності. Телеканал
став всеукраїнським телемайданчиком, який широко висвітлює зарубіжний
і вітчизняний досвід медіаосвіти. За 11 років у ефірі ТАК TV вийшло понад
500 випусків ток-шоу, присвячених актуальним проблемам розвитку освіти,
науки, культури та економіки.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Одеського
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національного

політехнічного

університету

(довідка

№ 373/17-06

від

1.03.221 р.), Ужгородського національного університету (довідка № 668/01-14
від 26.02.2021р.), Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка (довідка № 1-02-149 від 29.12.2020 р.), Миколаївської гімназії № 2
(довідка №251а від 15 листопада 2020 р.), Обласного будинку художньої
творчості Миколаївської обласної ради (довідка № 157 від 24.12.2020), а також
використовуються у діяльності Національної спілки журналістів України
(довідка № 346 від 04.12.2020 р.) та Центру захисту журналістів (довідка
№ 003 від 21.12.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. У колективній монографії «Україна
медійна: на порозі інформаційної революції» [2] особистим внеском
дисертанта є одноосібний розділ «Шкільні медіа: реалії нової інформаційної
доби». Ідеї співавторів у дисертації не використовувалися.
Апробація результатів дослідження здійснювалася на науковопрактичних конференціях і форумах різного рівня, семінарах, вебінарах,
круглих

столах,

міжнародних

педагогічних
наукових

читаннях,

зокрема

під

час

восьми

Українсько-польських/Польсько-українських

форумів (у Варшаві, Кракові, Бидгощі, Замості (Республіка Польща), Києві,
Черкасах,

Переяслав-Хмельницькому,

2005-2019),

а

також

на

ІІ

Міжнародній науково-практичній конференції «На шляху до науки ХХІ
сторіччя»

(Кіровоград,

2011),

V Міжнародних

наукових

читаннях,

присвячені пам’яті академіка С. Я. Батишева «Безперервна професійна
освіта в умовах інформаційного суспільства: досвід, проблеми, шляхи
реалізації» (Київ-Миколаїв, 2011), ІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті:
досвід, проблеми, перспективи» (Київ-Львів, 2012), І Міжнародній науковопрактичній конференції «Освіта дорослих: світові тенденції, українські
реалії та перспективи» (Харків, 2020),

IX Міжнародний науково-

методологічний інтернет-семінар «Розвиток порівняльної професійної
педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Київ-
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Хмельницький,

2020),

обласних

науково-практичних

конференціях

«Медіаосвіта: можливості для становлення особистості дитини» (Миколаїв,
2011), «Молодь як ресурс модернізації стратегії держави» (Миколаїв, 2017);
ІІ національній конференції Internews, Агентство з міжнародного розвитку
США (USAID) National Media Talk (Київ, 2019); конференції ОБСЄ
«Посилення свободи і плюралізму засобів масової інформації в Україні під
час конфлікту в країні та навколо неї» (Австрія, Відень, 2018); конференції
U-LEAD з Європою та Мінрегіонрозвитку України «Реформа освіти:
виклики

та

перспективи

в

умовах

децентралізації»

(Київ,

2018);

ІХ конференції «Нові медіа - нові можливості: 2018» Шведського агентства
з міжнародного розвитку (SIDA), Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID), Інтерньюз (Київ, 2018); під час Національного форуму активних
громад (2018), конференції програми DOBRE «Стратегічний розвиток та
інвестиції» (2018),

Конференція ОБСЄ «Свобода ЗМІ в умовах

нестабільності» (2017, Відень, Австрія). Автор брав участь у Конгресі
Міжнародної федерації
федерації

журналістів

журналістів (2016), Конгресі Європейської
(2015,

Чорногорія),

Генеральній

Асамблеї

Європейської федерації прес-клубів (2015, Мілан, Італія), Конгресі
Міжнародної федерації журналістів (2013).
Обґрунтовані

автором

положення

щодо

розвитку

медіаосвіти

використано у проведенні 23-х регіональних, національних, міжнародних
конкурсів шкільних медіа, в яких взяли участь понад 100 тис. учнів з 14 країн.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук із теми «Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки
майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах» (спеціальність
13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти») захищено в 2007 р., її
матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися.
Публікації. Результати дослідження висвітлено у 46 публікаціях (45 –
одноосібні), серед яких: 2 монографії (1 – у співавторстві); 1 навчальнометодичний посібник; 20 статей у наукових фахових виданнях України;
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1 науково-методичні рекомендації; 21 стаття у збірниках наукових праць і
матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій
українською, англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (487 найменувань,
із них 314 – англійською мовою) та 22 додатків на 97 сторінках. Загальний
обсяг дисертації – 558 сторінок, з них – 395 сторінок основного тексту. Роботу
ілюструють 10 таблиць і 13 рисунків.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕДІАОСВІТИ
У розділі розкрито теоретичні засади дослідження медіаосвіти;
здійснено бібліографічний аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури з
проблем медіаосвіти; проаналізовано поняттєво-термінологічний апарат
наукового пошуку; з’ясовано відповідність англомовних та україномовних
базових термінів і понять у вітчизняних, зарубіжних літературних і
документальних джерелах; простежено ретроспективу розвитку медіаосвіти у
США і Канаді; обґрунтовано і розроблено авторську періодизацію розвитку
медіаосвіти та виявлено основні тенденції на кожному з них.
1.1.

Бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми

Поява нових засобів масової інформації у другій половині ХХ ст., а
згодом й інформаційно-комунікаційних ресурсів нового покоління у ХХІ ст.,
що відповідно сприймаються як електронні та цифрові медіа, привернула
увагу педагогів усього світу. Спочатку медіаресурси викликали занепокоєння
педагогів, зокрема щодо того, як уберегти підростаюче покоління від насилля,
сексизму, расизму та інших загроз, що містилися в медіаінформації. З часом
прийшло усвідомлення того, що медіаресурси мають надзвичайно потужний
освітній

потенціал,

який

необхідно

цілеспрямовано

й

продумано

використовувати в освітньому процесі. Більше того, сучасні медіа також
сприймаються як комплексний засіб освоєння людиною навколишнього світу
(Литвинова, Смолер 2017). Отже, медіазасоби мають освітні функції, що й
зумовило появу нового напряму освіти – медіаосвіти. Історію її розвитку буде
детально розкрито в наступному підрозділі. Тут ми зупинимося на аналізі того,
без чого впровадження медіаосвіти неможливе – її науково-обґрунтованих
концептуальних засадах. Медіапедагоги, а саме учителі закладів середньої
освіти, викладачі закладів вищої освіти, науковці, некомерційні та громадські
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організації створили певне теоретичне підґрунтя сучасної медіаосвіти, огляд
якого ми здійснимо.
Враховуючи

порівняльно-педагогічне

спрямування

нашого

дослідження, першим кроком в аналізі проблеми медіаосвіти в педагогічному
науковому просторі стане огляд праць зарубіжних науковців, зокрема
американських і канадських. Зауважимо, що для коректного розуміння
термінів, що вживаються зарубіжними науковцями, та які згадуються в тексті
дисертаційного дослідження, було укладено Глосарій, у якому представлено
не лише переклад термінів, а й їхнє тлумачення (Додаток А.1).
Їх аналіз свідчить про те, що у північноамериканському науковому
просторі простежується дві хвилі появи публікацій з проблем медіаосвіти та
інших питань, пов’язаних з нею. Порівняння результатів ретроспективного
розвитку медіаосвіти в обох досліджуваних країнах свідчить, що ці «хвилі»
мали місце у 1990-х рр. та початку 2000-х рр., що повністю відповідає початку
електронної та цифрової ер розвитку медіа.
Зазначимо однак, що огляд літератури першого періоду достатньо
глибоко було здійснено у працях науковців другого періоду. Відтак, вважаємо
доцільним зупинитися на результатах більш сучасних досліджень.
Ретельний аналіз зарубіжних наукових джерел у цифровому та
друкованому форматах із зазначеної проблематики (наукові журнали, книги,
збірки статей, монографії, дисертації, урядові документи та ін.) уможливив
умовне виокремлення трьох галузей, яким вони присвячені, а саме:
дослідженню підходів до медіаосвіти; вивченню та розробленню медіаосвітніх
навчальних програм; освітній політиці з питань медіаосвіти. Називаємо цю
систематизацію умовною, оскільки проблема медіаосвіти є багатоаспектною і
висвітлюється у науковій літературі з позицій інформаційних технологій,
теорії і практики комунікацій, соціальних наук, бібліотечної справи, охорони
здоров’я і, безумовно, педагогіки.
Перша група досліджень спрямована на висвітлення теоретичних засад,
основних підходів до медіаосвіти, її сучасного стану і перспектив розвитку
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(Buckingham 2003; Chomsky 2002; Hobbs 2011; Lee 2010; Potter 2010; Ružić
2016; Salmon 2010); у другій групі публікацій відображено специфічні
стандарти та навички, необхідні для застосування різних підходів до
медіаосвіти (Grieco, Hobbs 2013; Media and Information Literacy Integration at
Mark Day School 2014). Це, радше, висвітлення досвіду практиків медіаосвіти,
їх прогресивних ідей, ініціатив, методичних розробок тощо. Нарешті, в
останній групі представлено вплив соціуму на медіаосвіту і, навпаки, вплив
медіа на суспільство. Отже, джерела цієї групи демонструють, як соціальнополітичні рішення впливають на формування технологій впровадження
медіаосвіти у формальній освітній ланці (в навчальний процес у закладах
освіти різних рівнів: від дошкільного до вищого), а також у неформальній
освітній ланці, а також зворотній вплив медіа на суспільство (Framework for 21
Century Learning; Francis, 2016; Grunwald Declaration; Kubey 2002; Rennie
2015).
Виокремлення першої групи досліджуваних джерел зумовлене,
насамперед, відсутністю одностайності науковців у розумінні медіаосвіти, її
впливу на особистість та її свідомість, і загалом на суспільство.
Представники зазначеного теоретичного спрямування сприймають
медіаосвіту як інструмент захисту від впливу засобів масової інформації.
Н. Хомский (Chomsky 2002), К. Селмон (Salmon 2010), Дж. Поттер (Potter
2016) та ін. вивчали техніки маніпуляції та впливу медіазасобів на
громадськість. Однак, незважаючи на те, що ці науковці досліджували
проблему впливу медіа, шляхи вирішення зазначеної проблеми у їх працях не
було запропоновано. На переконання Н. Русіч (N. Ružić), лише ЮНЕСКО
вперше було запропоновано вирішення проблеми негативного впливу ЗМІ на
суспільство. Таким засобом є навчання, завдяки якому у громадян формуються
навички критичного аналізу медіатекстів (Ružić 2016, с.73). Варто зазначити,
що науковці, підтримавши цю ідею, розглядають її у двох аспектах. Перша
група дослідників вбачає в медіаосвіті лише засіб захисту, вважаючи
аудиторію «пасивною жертвою» медіа, що потребує захисту від їхнього
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впливу (там само). Інакше кажучи, вони вивчають лише негативний вплив
медіа. Друга група науковців вважає, що медіа також і позитивно впливають
на особистість. Результатом медіаосвіти мають стати вміння адекватно
використовувати медіа і критично сприймати медіаповідомлення. Дослідники
наголошують на перевагах медіаосвіти, зазначаючи, що «лише медіаграмотна
людина не загубиться у лавинах потоків медіа повідомлень», а медіаосвіта є
ключовим захистом від різноманітних маніпуляцій людською свідомістю
(Potter 2016).
Останнім часом все більше публікацій з проблем медіаосвіти містять
тезу не лише щодо її захисної ролі завдяки критичному сприйняттю
медіаповідомлень, але й також активної участі аудиторії у створенні
медіаповідомлень. Д. Бакінгем (Buckingham 2003, с. 4) пояснює, що нині
медіаосвіта розвиває критичні вміння та творчі здібності підростаючого
покоління,

заохочує

їх

інтерпретувати

і

створювати

обґрунтовані

повідомлення як медіаспоживачів, ставати своєрідними медіавиробниками на
власний манер.
Іншою причиною відсутності єдності науковців у розумінні медіаосвіти
є те, що вони, за словами Дж. Поттера (Potter, 2010, с. 677), постійно
розширюють «конгломерацію підходів до медіаосвіти», починаючи від
критичного, культурного, знаряддя втручання, через текстову інтерпретацію
до форми наукового дослідження з різних академічних галузей. Це зумовлює
появу низки визначень медіаосвіти з різних позицій, про що мова піде в
одному із підрозділів нашого дослідження, присвяченому дефініційному
аналізу терміна «медіаосвіта».
У численних публікаціях, де описуються різні підходи до медіаосвіти та
обґрунтовується доцільність їх виокремлення, простежуються 4 загальні
підходи: мистецький, критичний, літературний, захисний. Їх наявність у різних
класифікаціях науковців зумовлена, як вважає Д. Консідайн (Considine, 2002),
історичними причинами розвитку медіаосвіти.

59

Для нашого наукового пошуку цікавим є дослідження Еліс Лі (Lee, 2010),
в якому розкриваються підходи педагогів до медійного впливу на суспільство.
Дослідниця виокремлює 5 підходів до аналізу медіаосвіти. Їх детально буде
проаналізовано у Розділі 2. Тут ми обмежимося їх переліком: інокулятивний
(мінімізація негативного впливу ЗМІ); критично-аналітичний; креативний;
соціальний; розважальний).
В огляді наукової літератури варто згадати американського науковця
Дж. Поттера. Він зробив значний внесок у розвиток медіаосвіти, зокрема
завдяки підручнику «Media Literacy» (Potter, 2016), який було перевидано вже
увосьме. Дослідником було запропоновано альтернативний підхід до
сприйняття медіаосвіти на противагу стандартному, галузевому її трактуванню.
Зокрема, Дж. Поттер розглядав медіаосвіту як доповнення до знань та
інтелектуальних навичок людини, а навички критичного мислення визначав як
ті, що включають компоненти аналізу, оцінки, групування, індукції, дедукції,
синтезу та абстракції.
Також у своїй праці «Theory of Media Literacy: A Cognitive Approach»
Дж. Поттер стверджував, що знання про медіаіндустрію, медіаповідомлення,
медіаефекти сприяють кращому розумінню контексту, де ці повідомлення
використовуються. Наприклад, такі знання можуть допомогти людині стати
більш активною у розробленні стратегії та досягненні поставленої мети завдяки
використанню медіазасобів (Potter, 2004).
Разом з тим, стаття цього науковця у 2010 р. (Potter, 2010) спричинила
активну наукову дискусію, викликавши обурення інших вчених, зокрема через
те, що Дж. Поттер виокремив лише два результати навчання медіа. Він
стверджує, що у всіх публікаціях про медіаосвіту усіма дослідниками
визнаються лише два результати навчання медіаграмотності:
- як відповіді на «широкий спектр потенційно негативних наслідків для
людей»;
- як засобу «допомогти людям захистити себе» (2010, с. 681).
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Здійснюючи короткий огляд окремих досліджень з питань насилля в
медіазасобах, сексуальних домагань, проблем здоров’я, стереотипів та страху,
що їх зумовлюють медіаповідомлення, Дж. Поттер на їх основі детально
аналізує потенційно негативні ефекти.
Такий обмежений підхід до результатів навчання медіаграмотності
змусив професорку кафедри трансляції, телекомунікації та масмедіа
Гарвардського університету (Harvard University) Р. Хоббс (Hobbs, 2011, с. 420)
критикувати позицію Дж. Поттера, зокрема тому, що у цій праці дослідник
замовчує здобутки науковців із галузей комунікацій, освіти та охорони
здоров’я за останні 10 років та їх інноваційні підходи до вивчення медіаосвіти
як у формальній, так і в неформальній освіті. Р. Хоббс зауважує, що через таке
однобічне бачення Дж. Поттером медіаграмотності як відповіді на протидію
негативним наслідкам засобів масової інформації та поп-культури, медіаосвіта
сприймається поверхнево, без її глибини та складності. Тому звертаючись до
Дж. Поттера і тих, хто сприймає медіаосвіту лише як антидот негативному
впливу медіа на особистість, Р. Хоббс закликає не закривати очі на широке
коло завдань, що стоять перед медіаосвітою у формуванні та розвитку
цифрової та медіаграмотності у США і в усьому світі (Hobbs, 2011).
Типовими прикладами другої групи зарубіжних публікацій є посібники,
довідники, методичні рекомендації та ін., у яких представлено практичні
рекомендації, як організувати медіаосвітню діяльність на різних рівнях і в
різних освітніх ланках. Їх авторами є учителі-практики, науковці чи лабораторії,
що діють при університетах досліджуваних країн, чи навіть їх інтегровані
групи. Наведемо кілька прикладів.
Так, успішним прикладом діяльності такої інтегрованої групи є
медіаосвітня лабораторія учителів Школи комунікації та медіа ім. Гаррінгтона
(Harrington School of Communication and Media) та науково-педагогічних
працівників університету Роуд Айленда (University of Rhode Island). У їхніх
звітах наголошується, що така співпраця допоможе людям отримувати,
аналізувати та створювати медіа для того, щоб забезпечити здоровішу,
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безпечнішу, етичнішу, ефективнішу та потужнішу участь у житті суспільства,
що нині є медіа та технологонасиченим (Grieco, Hobbs 2013, с. 2). Їхні публікації
містять різноманітну інформацію, що може стати в нагоді тим, хто розробляє,
навчає, навчається сам та займається просвітницькою діяльністю в галузі ЗМІ.
Висвітлюючи основні принципи медіаосвіти, такі публікації містять низку
напрямів медіаосвітньої діяльності. В деяких з них підкреслюються або
нехтуються певні аспекти медіа освіти, наголошуються чи залишаються
невисвітленими ті чи інші освітні цілі, тобто у публікаціях такого плану
відображаються інтереси учасників медіаосвітнього процесу. Водночас
репрезентуються потенційні моменти, що становлять їхній взаємний інтерес і
розбіжності.
Ще одним прикладом успішної співпраці академічних установ і шкіл, що
висвітлюється в науковому просторі, є щорічні звіти про професійний розвиток
учителів. Серед пріоритетних завдань з підвищення професійної майстерності
учителів вказується розвиток їхньої медіакомпетентності та їхніх учнів.
Наприклад, у Звіті Mark Day School (Report 2014) описано програму
професійного розвитку учителів, що складається з 6 етапів і пронизує усі рівні
шкільної освіти. Ключові елементи охоплюють мотивацію та цінності у
використанні цифрових носіїв та технологій; розширене поняття грамотності та
визначення цілей навчання; визнання цінності медіаосвіти як у формальній, так
і неформальній ланках та інформаційної грамотності; проведення співбесід з
викладачами-партнерами

як

основа спільного

професійного розвитку;

використання тегів медіаосвіти для підтримки медіаосвітньої спільноти для
їхнього професійного розвитку; поширення набутого досвіду з усіма шкільними
колегами. У Звіті йдеться про результати впровадження викладеного підходу в
навчальному процесі в школі Mark Day за поточний рік. Аналіз отриманих
результатів уможливив розроблення перспективних напрямів розвитку медіа та
інформаційної освіти в цій школі.
Іншим досить інформативним джерелом з питань медіаосвіти у
досліджуваних країнах є довідники. Наприклад, довідник, укладений
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П. Бреретоном (P. Brereton (2005), спрямований допомогти медіаосвітнім
едукаторам на усіх рівнях з легкістю отримати необхідну інформацію щодо
процесів навчання та викладання медіа, сучасного розуміння медіа та термінів,
що використовуються в медіаосвіті. Оригінальним є авторський підхід до
аналізу термінів медіаосвіти, що подаються кластерами. Так, серед первинних,
тобто базових груп дефініцій автор виокремлює: аудиторію (audience), жанр
(genre), ідеологію (ideology), розповідь (narrative). Крім того, П. Вреретон
(P. Brereton) вибудовує подальше наповнення кластерів в алфавітному порядку.
Однак, у формі дискусії практиків і науковців, зауважуючи, що така форма
презентації «виходить за межі простого визначення слів» і забезпечує читача
повнішим контекстуальним чи аналітичним розумінням термінів (Brereton
2005, vii).
Ціла низка різних іншомовних публікацій довідкового характеру
орієнтована саме на учителів і викладачів освітніх закладів різного рівня, які
викладають медіа або інші навчальні дисципліни, розширюючи їх зміст завдяки
використанню медіазасобів. Вони містяться у відкритому доступі мережі
інтернет і є безкоштовними. Наприклад, на освітньому порталі Edudemic (The
teacher’s guides) доступними є такі довідники, як The teacher’s guide to Twitter;
The teacher’s guide to flipped classrooms; The teacher’s guide to Google Glass; The
teacher’s guide to badges in education; The teacher’s guide to keeping students safe
online та багато інших. Вже самі назви свідчать про їхній зміст: довідник для
учителів, як користуватися мережею Twitter; як використовувати технологію
перевернутого навчання; технологію Google Glass; електронні значки для
оцінювання навчальних успіхів; як безпечно користуватися інтернетом. Мета
таких публікацій – озброїти сучасного учителя найновішою інформацію у сфері
інноваційних технологій для використання їх у навчальному процесі.
Матеріали, що містяться у таких довідниках, – «легкі для читання, легкі для
використання та легкі, щоб ділитися ними» (The teacher’s guides).
Американський освітній портал Media Literacy Now пропонує довідковий
матеріал з медіаосвіти не лише для учителів, але й для учнів та їхніх батьків,
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що, безумовно, є надзвичайно важливим – навчати не лише учнів, але й їхніх
батьків та забезпечувати учителів необхідними навчально-методичними
матеріалами (Education resources). Окрім матеріалів цільового призначення (для
дітей, підлітків, батьків, учителів), тут знаходяться і місцеві ресурси від різних
штатів – Конектікута, Каліфорнії, Іллінойса, Масачусетса та ін. з описами
медіаосвітніх

проектів

чи

законодавчого

забезпечення

медіаосвітньої

діяльності на рівні відповідних штатів. Аналіз лише однієї рубрики може
продемонструвати змістове наповнення цієї платформи. Так, у рубриці для
учителів міститься перелік різноманітних матеріалів. Наприклад, під назвою
What is Project Look Sharp? (від англ. – що являє собою проєкт «дивись
пильно»?) міститься опис проєкту, запропонованого коледжем Ітака, як навчити
учнів критично аналізувати новини на точність, достовірність та джерела
інформації. Кожен ключовий елемент методологічного портфеля учителя має
подальше посилання – плани заняття, навчання, підтримка, освітні рівні,
загальні медіаосвітні стандарти. До планів занять пропонуються дві опції –
листок з описом вправ для учителя і робочий листок із завданнями для студента
чи учня. Надзвичайно цікавими є теми, у процесі вичення яких учні та студенти
набувають медіаосвітніх навичок: харчування і комерційні телевізійні
програми; медіаконструкції глобального потепління; медіаконструкції миру;
президентських кампаній та виборів; соціальної справедливості; сталого
розвитку та ін. Окрім планів, пропонуються записи вебінарів, стажування,
консультації, роздатковий матеріал, наукові статті з медіаосвіти, довідник DIY
(зроби сам).
Отже, друга виокремлена нами група зарубіжних джерел є досить
різноплановою й водночас практико-орієнтованою.
З третьої групи публікацій привертає увагу, передусім, опубліковане
дисертаційне

дослідження

М.

Франціса

(Francis, 2016),

виконане

в

Атлантичному університеті Флориди, США (Florida Atlantic University), та
присвячене аналізу медіаосвітніх організацій світу та їх ролі у формуванні
медіаосвітньої політики різних країн, зокрема Австралії, Канади, Великої
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Британії – визнаних світових лідерів медіаосвіти. Вагомим здобутком науковця
є використання еклектичного підходу у досягненні визначеного завдання.
М. Франціс поєднав базові підходи до медіаосвіти (як до мистецтва, критики,
освіченості, засобу захисту та інструменту) та проаналізував діяльність
медіаосвітніх
забезпечення

організацій
медіаосвіти

з

просування,
та

розробки

популяризації,

методичного

ключових

медіаосвітніх

компетентностей. Дослідник зазначає, що науковці досліджують медіаосвіту
переважно на мікрорівнях освіти в межах своїх інтересів, в той час, як політики
й медіаосвітні організації більш зосереджені на макрорівні освіти для того, щоб
охопити якомога ширшу аудиторію. З урахуванням викладеного, у його праці
розроблено рекомендації з впровадження медіаосвітньої діяльності на мікро- та
макрорівнях освіти.
Сучасний стан медіаосвіти і вплив медіа на суспільство детально
розкрито у монографічному виданні, укладеному науковцями з різних
університетів та коледжів США – Handbook of Research on the Societal Impact of
Digital Media (Довідник дослідження соціального впливу цифрових медіа)
(Guzetti, Lesley 2016). Окремий акцент авторами зроблено на соціальній
рівності та справедливості, освіті, турботі про дітей та молодь. Незважаючи на
те, що у книзі ці питання висвітлено з різних епістемологічних та онтологічних
позицій, монографія створює враження цілісного бачення колективом авторів
проблеми

впливу цифрових медіа на суспільство в епоху «пізнього

капіталізму» через диверсифікацію нових технологій, що приникають все
глибше у побут, освіту і, насамперед, на арену соціального життя.
Безпосереднє відношення до дослідження проблеми взаємозв’язку
медіаосвіти та соціально-політичної активності громадян має також праця
американських науковців С. Ешлі, А. Максла, С. Крафта (Ashley, Maksl, Craft,
2017). Авторами доведено, що навчання критичного читання новин студентів
американських університетів позитивно впливає на їхнє громадське та
політичне життя, а саме з точки зору двох критеріїв – обізнаність із тим, що
діється у країні, та зростання політичної активності.
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У цій групі наукових джерел варто згадати і спільний внесок американських
та канадських вчених у дослідження взаємовпливу політичних рішень і освіти, у
тому числі й медіаосвіти. У книзі «Liberal Democracy, Citizenship, and Civic
Education» (Ліберальна демократія, громадянство та громадянська освіта)
звертають на себе увагу філософські роздуми А. Калабріза (A. Calabrese), науковця
з університету Колорадо (Colorado University), про політичну значущість
медіаосвіти, зокрема у вищій школі США (Calabrese, 2001).
Ґрунтовний аналіз взаємозв’язків медіаосвіти і суспільно-політичного
життя міститься у програмі Фонду інвестування в медіаосвіту, штаб квартира
якого знаходиться в Нью Йорку, «Роль медіа у соціальному, економічному та
політичному розвитку» (Media Development’s Role in Social, Economic and
Political Progress 2014). У програмі представлено докази, що якісні, незалежні
медіазасоби мають позитивний вплив на суспільство і мають розглядатися як
критична характеристика впливу на уряд, економіку та суспільство. Показники
впливу на уряд: сильні, вільні, незалежні медіазасоби приводять до зниження
рівня корупції; доступ до інформації допомагає громадянам впливати на
звітність уряду; різноманітність медіазасобів підвищує відповідальність уряду
та його реагування на голос вразливих верств населення. Вплив медіа на
економіку зумовлюється такими чинниками: медіа сприяє політичній
узгодженості задля розвитку здорової економіки; медіазасоби можуть знизити
політичні ризики у країнах з високим показником нестабільності. Медіазасоби
виступають каталізатором позитивних змін і у суспільстві: підвищують рівень
обізнаності громадян з різних соціальних питань; зменшують рівень
забруднення навколишнього середовища. Висвітлення позитивних впливів
медіа ресурсів зумовлює, у свою чергу, й позитивні результати медіаосвіти.
Отже, зарубіжні англомовні наукові, навчально-методичні матеріали та
низка звітних документів різнобічно висвітлюють американський і канадський
досвід медіаосвіти, питання впливу медіаресурсів і забезпечують достатнє
теоретичне підґрунтя для наукових досліджень в цій галузі, особливо для
здійснення комплексних порівняльно-педагогічних досліджень.
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Першим до досліджень медіаосвіти на теренах пострадянського
простору звернувся російський вчений Олександр Федоров. Він поєднав усі
цінні здобутки молодої науки про медіаосвіту та апробував їх на кафедрі соціокультурного

розвитку

особистості

у

Таганрозькому

державному

педагогічному інституті. Його бачення медіаосвіти, цінний досвід її реалізації
висвітлено у низці статей, монографій, виступах на різноманітних
конференціях. У своєму дослідженні ми неодноразово будемо звертатися до
результатів його наукової діяльності в галузі медіаосвіти, зокрема тому, що
основні концептуальні засади медіаосвіти було розкрито у працях О. Федорова
(2004; 2005; 2010).
Необхідно також зазначити, що українські дослідники також активно
займаються дослідженням концептуальних основ медіаосвіти. У результаті
порівняльного аналізу літературних джерел російських та українських
медіадослідників, услід за Г. Онкович (Онкович 2013, с. 4), вважаємо, що
незважаючи на те, що російські вчені розпочали вивчення медіаосвіти набагато
раніше за вітчизняних науковців, українська медіаосвіта має достатньо вагомі
здобутки. Зокрема, у галузі професійно-орієнтованої медіаосвіти. Так, наприклад,
Г. Онкович (2013, с. 84) вказує, що досягнення російських вчених щодо
професійно-орієнтованої медіаосвіти у ЗВО інших напрямів підготовки, окрім
журналістського та педагогічного, перебувають на початковій стадії досліджень, в
той час, як вітчизняні напрацювання з означеної проблематики пішли далеко
вперед.
Науковий
О. Волошенюк,

доробок

групи

українських

дослідників

–

В. Іванова,

Л. Кульчинської,

Т. Іванової,

Ю. Мірошниченко

(Іванов,

Волошенюк та ін., 2012) розкриває позицію колективу авторів щодо визначення
медіаосвіти та медіаграмотності, концептуальних підходів до їх розуміння, рис
схожості та відмінностей. Загалом, їх позиція співзвучна баченню згадуваного
вище російського науковця Олександра Федорова, яке було викладене у його
монографічному дослідженні з однойменною назвою (Федоров 2004). Цю роботу,
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без

перебільшення,

вважають

«мініенциклопедією»

молодої

науки

–

медіапедагогіки (Пензин 2004, с. 5).
Концептуальні засади медіаосвіти, її сучасний стан, тенденції її розвитку
та багато інших питань як теоретичного, так і практичного спрямування
перебувають у колі наукових інтересів відомої української дослідниці,
професора Ганни Онкович, зусиллями якої було створено наукову школу з
питань медіаосвіти. Результати наукових розвідок Г. Онкович та її учнів
(Онкович 2013; Бужиков 2007; Сахневич 2012; Чемерис 2008; Янишин 2012)
підтверджують ефективність використання медіаосвітніх технологій у процесі
навчання фахівців різних галузей. Тим більше, що технології стрімко
просувають суспільство шляхом до майбутнього, але насправді вже досить
близького суспільства знань.
Наразі «визначальним стали інтелект і освіта, які перетворюють сучасне
суспільство на суспільство знань» (Кремень, Биков, 2014, с. 5). Не зупиняючись на
аналізі згаданих наукових праць по кожній окремо, підкреслимо їх загальну
цінність, що полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані для
подальших теоретичних досліджень у галузі застосування медіаосвітніх
технологій в процесі професійної підготовки різних фахівців, а також для
практичного застосування – при створені спецкурсів з розвитку медіаграмотності
і впровадження їх в освітній процес закладів вищої освіти. Переконливим доказом
сказаного можуть стати експериментальні програми спецкурсів Г. Онкович
«Медіаосвіта», Г. Онкович та А. Онковича «Професійно-орієнтована медіаосвіта»,
Н. Духаніної «Основи медіакультури» для магістрантів комп’ютерних наук та
низка інших, що були розроблені і ефективно впроваджуються на практиці.
Інститут вищої освіти НАПН України рекомендував збірку згаданих вище
програм і спецкурсів (Онкович, Духаніна та ін., 2013) до видання і вона, стала,
справжнім медіадидактичним помічником для викладачів вищої школи.
Те, що питання медіаосвіти не лише у вищій школі цікавлять українських
дослідників та активно досліджуються, свідчить функціонування порталу
«Медіаосвіта

і

медіаграмотність»

та

науково-практичні,

науково-
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методологічні конференції, семінари, круглі столи різного рівня – від
міжвузівського до міжнародного (Медіаосвіта в Україні 2013; Практична
медіаграмотність 2015, 2016, 2017, Шоста конференція, 2018; Сьома
конференція, 2019; Восьма конференція, 2020).
Під час таких заходів розглядаються теоретичні і методичні засади вивчення
інформаційного простору та організації медіаосвіти в Україні; актуальні завдання
медіапедагогіки та медіапсихології; медіаосвіта як напрям навчально-виховного
процесу у дошкільних та загальноосвітніх закладах; інформаційно-комунікаційні
технології у професійній освіті молоді; психолого-педагогічні проблеми
становлення особистості і громадянина в умовах інформаційного суспільства та
ін. Проте, незважаючи на досить широку тематику питань з медіаосвіти,
зазначимо, що усі вони висвітлюють проблематику медіаосвітніх технологій, що
впроваджуються у формальній освіті для підростаючого покоління. Питання
медіаосвіти дорослих людей, а також можливостей використання потенціалу
неформальної та інформальної освітніх ланок поки що залишаються поза увагою
дослідників. Тому наразі мова не може йти про всебічне вивчення окресленої
проблематики у вітчизняному науковому просторі.
Медіадидактика+медіапроєкти
(київська школа)

Медіаекологія
(львівська школа)

Медіаосвіта в науковому
просторі України
Медіакритика
(маріупольська школа)

Медіакомунікації
(харківська школа)

Рис. 1.1. Наукові дослідження медіаосвіти
використаних джерел
Джерело: самостійно розроблено автором.

в

Україні:

аналіз

69

Огляд вітчизняної наукової та навчально-методичної літератури з
проблем медіаосвіти уможливив виокремлення певних груп наукових
публікацій. Вони підготовані дослідниками, яких умовно можна вважати
представниками наукових медіаосвітніх шкіл (рис.1.1).
Зокрема, київська наукова школа Г. Онкович, про яку йшлося вище,
продукує результати наукових пошуків з медіадидактики. Дисертаційні
роботи з медіаосвіти (Бужиков, 2007; Сахневич, 2012; Чемерис, 2008; Янишин,
2012) свідчать не лише про теоретичне підґрунтя медіа професійноорієнтованої освіти у вищій школі, але й про їх практичну значущість.
Авторські програми медіаосвітнього спрямування є результатом ефективних
пошуків сучасних методів формування медіакультури дітей та молоді. Вони
успішно впроваджуються в освітній процес вітчизняних закладів вищої освіти.
Потужним осередком медіаосвіти є Академія української преси (АУП),
президентом якої є відомий вчений В. Ф. Іванов, доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю КНУ імені
Тараса Шевченка. Окремим напрямом діяльності АУП є медіаосвітні
програми, проєкти та їх навчально-методичне забезпечення проблем
медіаосвіти. Навчально-методичне забезпечення, що було підготовано АУП
впродовж останніх двох років (2018-2020 рр.), свідчить про досить плідну
роботу працівників Академії, зокрема посібники для вихователів дітей
дошкільного віку (Чашка, 2018), учителів початкової школи з розвитку
медіаграмотності (Волошенюк та ін., 2018; Баликін та ін., 2019); програми та
конспекти занять для закладів загальної середньої освіти (Книжка, 2018) та для
вищої школи; збірки практичних порад і методик, що допоможуть тренерам,
викладачам медіаграмотності, працівникам бібліотек зрозуміло й ефективно
викладати цей предмет та розвивати медіаграмотність (Практичний посібник,
2019). Ці та багато інших навчально-методичних ресурсів є у відкритому
доступі на сайті АУП у розділі «Навчальні програми» та «Бібліотека масової
комунікації та медіаграмотності».
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Наукові праці львівських дослідників присвячені попереджувальним,
захисним підходам до впровадження медіаосвіти. У зв’язку з посиленням
негативного впливу медіа зростає необхідність обґрунтування і підтримки
«захисної» функції, зокрема нейтралізації патогенних інформаційних потоків:
екранного насилля, порнографії, гіперреклами, пропаганди тощо – можна
позначити тематику львівських дослідників, як «медіаекологія» (Габор, 2002;
Потятиник, 2010). Науково-педагогічні працівники Інституту медіаекології
Львівського національного університету імені Івана Франка у співпраці із
педагогами, психологами, журналістами, юристами, священниками (Габор,
2002, с. 50) результативно працюють за окресленим напрямом. Свої наукові
доробки вони висвітлюють у статтях, що публікуються у щоквартальному
дайджесті

електронного

журналу

«Медіакритика».

Найбільш

репрезентативною науковою працею цієї школи вважається монографія Б.
Потятинника (2004), в якій розкрито проблеми медіанасилля та наслідки його
впливу на підростаюче покоління.
Маріупольські дослідники вивчають різні аспекти «медіакритики»
(Почепцов, 2012; Куценко, 2012), тобто розвиток критичного мислення дітей і
молоді у початковій, середній та старшій школах за допомогою різних засобів
масової комунікації – кінематографу, телебачення, інтернету, мультимедійних
презентацій, комп’ютерних ігор та ін. Основне завдання дослідники вбачають
у тому, щоб навчити школярів і студентів усвідомлено вибирати інформацію,
вміло використовувати сучасні медіазасоби, уміти аналізувати і критично
обдумувати зміст різних медіатекстів, а також застосовувати на практиці
отримані знання, тобто створювати власну медіапродукцію (Куценко, 2012).
Публікації харківських дослідників присвячено питанням естетичної
складової медіа та візуальних комунікацій (Хачумян, 2005; Какой модерн?
2010; EI Topos 2009). Результатом їх творчої праці стало започаткування
медіаосвітньої моделі, що базується на двох головних принципах:
міждисциплінаризму і синкретичного поєднання теорії та практики.
Зусиллями медіанауковців розроблено магістерську програму, впроваджену в
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освітній

процес

Харківського

національного

університету

імені

В. Н. Каразіна. Це уможливило забезпечення підготовки фахівців у закладах
вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за новою
спеціальністю
кафедри

«Медіакомунікації».

медіакомунікацій

при

Науково-педагогічним

цьому

університеті

персоналом

створено

Центр

медіакомунікацій і візуальних досліджень, завданням якого є проведення
конференцій, семінарів, телепроєктів, онлайн-дискусій, майстер-класів,
різноманітних медіатренінгів, відкритих лекцій, в яких охоче беруть участь
викладачі і студенти. Чисельні публікації наукового журналу «Media Studies:
Міждисциплінарні дослідження медіа» відображають результати саме
практичної складової впровадження медіаосвітніх технологій у навчальний
процес. Свідченням практико-орієнтованості харківських медіанауковців
може слугувати Наказ Харківської обласної державної адміністрації
департаменту науки і освіти «Про проведення дослідно-експериментальної
роботи в Харківській області на базі загальноосвітніх навчальних закладів і
надання їм статусу експериментальних навчальних закладів регіонального
рівня» від 22.11.2013, №700 (Наказ №700).
Значну увагу українські дослідники приділяють також питанням впливу
медіаресурсів на особистість. Так, О. Петрунько (2011) досліджує соціальнопсихологічну природу медіавпливу, виокремлюючи її позитивні риси – сприяння
економічній, політичній, соціально-культурній інтеграції на рівні соціумів,
суспільств та світу в цілому, а також негативні – спрощення й розмивання
культурних, національних і соціальних стандартів, відмови від усталених
традицій і авторитетів. Дослідниця попереджає про можливі наслідки, до яких
може призвести масований медіавплив і маніпулювання колективною та
масовою свідомістю – хаос і дезорганізація в соцієтальній свідомості, зміна в
бажаному для маніпулятора напрямі поведінки певних цільових аудиторій
(Петрунько, с. 287). Вважаємо за потрібне згадати і праці Л. Найдьонової,
присвячені вивченню медіаосвіти як соціально-психологічної моделі за
характером взаємодії суб’єктів та як психологічного новоутворення (2013, с. 63-
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79). У більш ранніх роботах цієї дослідниці розроблено модель медіакультури,
що охоплює чотири взаємопов’язані блоки: реакції (пошук інформації, її
сканування/прочитування,

ідентифікація/розпізнавання

медіатекстів),

актуалізації (асиміляція, інтеграція нових знань, пов’язаних із медіа), генерації
(інкубація, творча конвертація, трансформація медійних знань і вмінь),
використання (передача інформації, інноваційна діяльність, дослідження в галузі
медіа) (Найдьонова, 2007, с. 165–168).
Нечисельні публікації українських медіадослідників з питань соціальної
ролі медіаосвіти та її психологічних аспектів наразі ще не оформилися у певну
течію. Цей напрям досліджень медіаосвіти може стати досить перспективним.
Враховуючи його перспективність, можна передбачити появу низки праць у
вітчизняному науковому просторі, предметом дослідження яких стане соціокультурна модель медіаосвіти.
Чимало досліджень вітчизняних науковців присвячено вивченню
розвитку медіа та цифрової компетентностей (Биков, 2019; Вітюк, 2016; Іванов,
Іванова, 2014; Наумук, 2016; Bykov, 2013). Особливістю цих робіт є те, що їх
автори зосереджуються на аналізі цифрової та медіакомпетентності як
ключовій компетентності людини у сучасному світі. Разом з тим, зазначимо, що
попри достатню кількість наукових праць у цій галузі, все ще недостатньо
дослідженими є етапи формування медіакомпетентності, критеріїв та
показників її сформованості.
Крім того, в Україні щороку публікується аналітичний звіт «Український
медіаландшафт» (2018, 2019), в якому розглядаються тенденції розвитку
українських медіа, аналізуються структури та медіаринок України. Авторами
збірки є провідні галузеві медіаексперти України.
Узагальнюючи викладене вище, можна стверджувати, що на сьогодні в
Україні є певні теоретичні напрацювання з проблем медіаосвіти. Однак, якщо
у США і Канаді медіаосвіта, як у формальній, так і в неформальній та
інформальній освіті, є науково-обґрунтованою, концептуально-визначеною та
практико-орієнтованою, то в Україні медіаосвіта проходить своє становлення.

73

Причина відсутності комплексних досліджень теоретичних та методичних
засад впровадження медіаосвіти в Україні, ймовірно, криється у дещо іншому
спрямуванні вектору наукових пошуків вітчизняних вчених. У цьому сенсі ми
підтримуємо думку вчених В. Іванова та Т. Іванової (Іванов, Іванова, 2013,
с. 44), щодо того, що теоретичні розробки українських вчених спрямовані не
на формування критичного мислення та автономної від медіаособистості, як у
зарубіжних країнах, а на опанування медіаобладнанням та використання
можливостей медіа в освітньому процесі.
1.2. Генеза розвитку медіаосвіти у США і Канаді
Для того, щоб зрозуміти сутність будь-якого явища у сучасних умовах,
доцільно розглянути його витоки і простежити динаміку змін упродовж усього
періоду його розвитку. Не є винятком і медіаосвіта – явище з точки зору історії
відносно «молоде», однак його особливості у досліджуваних країнах,
ймовірно, зумовлені саме історичним поступом. Оскільки США і Канада
мають різні моделі медіаосвіти, необхідно проаналізувати еволюцію медійної
освіти у кожній окремо взятій країні. На нашу думку, це уможливить не лише
з’ясування специфіки американської та канадської медіаосвіти, але й
виявлення причин, що їх зумовили.
Історію зародження і розвитку медіаосвіти у США досліджувало багато
зарубіжних науковців: О. Федоров (2004), А. Новікова (2000), Дж. Фарлей
(Farley, 2012), М. Хайнс та Ч. Чо (Heins, Cho, 2003), Е. Томан (Thoman, 1991),
К. Тайнер (Tyner, 2009), Р. Кьюбі (Kubey, 2002), Ф. Бейкер (Kubey, Baker),
Л. Мастерман (Masterman, 1992). Не залишилася осторонь і вітчизняні
науковці (Почепцов 2012; Іванов, Іванова 2012; 2013; 2014).
Цікавий підхід до розгляду історії розвитку медіаосвіти було
запропоновано О. Федоровим. В основу його ретроспективного аналізу було
покладено домінуючу роль певних медіаосвітніх концепцій. Тому кожен етап
розвитку медіаосвіти у його науковому доробку називається «етапом
домінанти певної концепції» (Федоров, 2004, с.77).
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Інша російська дослідниця, вихованка школи О. Федорова, А. Новікова
у своєму дисертаційному дослідженні розглядає історію розвитку медіаосвіти
як триетапний континуум:
1) етап початкового розвитку медіаосвіти (1960-1970-ті рр.);
2) етап формування базових медіаосвітніх моделей (1980-ті рр.);
3) сучасний етап мультимедійної медіаосвіти (1990-ті рр. – початок
ХХІ ст.) (Новикова, 2000, с. 14).
Однак, якщо щодо виокремлення першого та другого етапів розвитку
медіаосвіти у США, ми цілком підтримуємо думку цієї дослідниці, то
виокремлення третього етапу та його назва є досить дискусійними. Зокрема,
назва етапу відображає лише формування мультимедійної освіти, залишаючи
поза увагою розвиток інших видів медіа. Крім того, у цій класифікації
відображено медіаосвітній розвиток лише до початку ХХІ ст.
Нашу увагу також привернула проста і стисла періодизація розвитку
медіаосвіти у США, викладена у науковій публікації Гуо-Мінг Чена (Guo-Min
Chen). Дослідник виокремлює три стадії розвитку медіаосвіти:
- фазу «інокуляції» (inoculation);
- фазу зіткнення (facing-it);
- фазу перехідну (transitional) (Chen 2007).
За твердженням цього дослідника, вони цілком відображають зміни у
медіаосвіті США (Chen 2007, с. 88). Не можемо повністю погодитися із такою
позицією автора. За Гуо-Мінг Ченом (Guo-Min Chen, 2007), сучасна
американська модель медіаосвіти поєднує в собі три особливості, а саме:
«протекціонізм, підготовку (навчання здатності обробляти та складати
медіаповідомлення) та отримання задоволення від засобів масової інформації»
(Chen, 2007, с. 88-89). Якщо брати до уваги запропоновану ним
характеристику медіаосвіти у США, то у такому випадку, класифікація
періодів розвитку медіаосвіти дійсно відповідає кардинальним змінам, що
мали місце, проте вивчення історіографічних джерел щодо розвитку
медіаосвіти у США, свідчить, що зміни у ній мали більш комплексний
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характер. Крім того, за кожним новим кроком, неодмінно наступав певний
регрес, що вносив корективи у зміст медіаосвіти. Зауважимо також, що
періодизація Г. М. Чена відображає переважно зміни у формальній ланці
освіти, на рівні школи. Поза увагою автора залишаються рівень вищої освіти
у формальній освіті та неформальна освіта.
Ураховуючи вище викладене, вважаємо за доцільне розробити власну
періодизацію етапів розвитку медіаосвіти у США. Оскільки медіаосвіта за
історичними поняттями є відносно молодою (її розвиток розпочався з
середини ХХ ст.), то для такого невеликого проміжку часу варто аналізувати
зміни, що відбулися, за кожне десятиліття. Описуючи кожен етап, будемо
звертати увагу на наступне:
- зміну ставлення до медіаосвіти з боку урядових/неурядових
організацій та громадськості;
- зміну сутності медіанавчання;
- появу певного законодавчого забезпечення, що регламентувало
розвиток медіаосвіти;
- заснування відповідних організацій, як у формальній, так і в
неформальній освіті, що просували медіаосвіту у досліджуваній
країні.
Як свідчить здійснений огляд бібліографічних та історіографічних
джерел (Farley 2012; Hope, Hobbs, Jensen, 2009; Heins, Cho; Chen,2007), до
середини ХХ ст. інтерес до медіаосвіти у досліджуваній країні, як до
тотального явища у педагогіці, не виникав. Проте, варто наголосити, що
поодинокі прояви все ж таки мали місце. Наприклад, наприкінці 1950-х рр. в
Єзуїтській семінарії при коледжі Вудсток у Меріленді (Maryland Jesuit
Seminaries in Woodstock College) Дж. Калкін (John Culkin), якого згодом
почали вважати «батьком» медіаграмотності у США, зацікавився вивченням
медіазасобів та їх впливом на суспільство (Farley, 2012). У 1951 р. Конгрес
США вперше провів слухання про вплив телебачення на дітей. За його
результатами було проведено чотири моніторингові дослідження упродовж
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1951-1953 рр. у містах Нью Йорк, Чикаго, Лос Анджелос, Нью Хавен (Baker,
2013). Вже у 1952 р. Національна асоціація радіо та телебачення ухвалила
правила регулювання телевізійного контенту, а наступного року провела
опитування громадської думки щодо навчання споживачів телепродукту
розуміти та визначати якість телевізійних програм. 1954-1955 рр. засвідчили
підвищення інтересу зі сторони влади США до проблеми впливу медіа на
громадськість. Так, Комітет Сенату США з питань судочинства провів низку
слухань щодо впливу телевізійних програм на злочинність неповнолітніх. У
1958 р. Фундація Нутфілд (Nutfield Foundation) провела емпіричне
дослідження щодо з’ясування впливу телебачення та його продукції на дітей
(там само).
З початку 1960-х рр. розпочалося широке використання фільмів як
засобу навчання. Учителі американські шкіл почали широко використовувати
рухомі, озвучені фільми з метою навчити молодших школярів письму (Hope,
Hobbs, Jensen, 2009). Масове захоплення кінофільмами створило необхідне
підґрунтя для зародження медіаосвіти у сучасному розумінні цього терміна.
Крім того, саме з 1960-х рр. практично в усіх університетах США в різному
форматі стали з’являтися курси з медіа на факультетах журналістики,
комунікації та інформації, кінематографії, мистецтв, культурології, політології
та ін. (Новикова, 2000, с. 5). Отже, нижньою хронологічною межею нашої
періодизації стали 60-ті рр. ХХ ст.
І – етап зародження медіаосвіти у США (1960-1970-ті рр.)
Поштовхом до розвитку медіаосвіти стала публікація революційної за
своїм змістом праці канадського науковця Маршала Макльюена (Marshal
McLuhen), присвячена засобам масової інформації та їх впливу на суспільство
«Understanding Media: The Extension of Man» (1964). Детальніше про цю працю
та її роль у становленні медіаосвіти буде розкрито у підрозділі про розвиток
медіаосвіти у Канаді.
Говорячи про зародження медіаосвіти у США, необхідно згадати
Дж. Калкіна,

якого

вважають

творцем

терміна

«media

literacy»
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(медіаграмотність). У своїй дисертації з технології створення навчального
плану для вивчення фільму (1964

р.) вперше було вжито термін

«медіаграмотність», розроблено методи для навчання, як використовувати у
навчальному процесі телебачення, фільм, фотографії як окремий об’єкт
вивчення і одночасно поєднувати їх вивчення з опануванням соціальногуманітарними дисциплінами, англійською літературою, мистецтвом.
У 1969 р. Дж. Калкіним у с. Грінвіч створено Центр для розуміння медіа
(CUM – Center for Understanding Media). Завданням Центру стало навчання
учителів усім формам медіа, у тому числі театру, друкованим та новітнім
електронним засобам. Цей Центр став першою і донині єдиною організацією
у США з такою винятковою метою (Moody).
Того ж року Національна асоціація освіти (National Education
Association) прийняла резолюцію з рекомендаціями щодо впровадження
навчального плану з критичного перегляду медіа з метою запобігання
насиллю, що відображається на екрані (Heins, Cho, c. 7). У школах провінції
Огайо впроваджено проєкт з розвитку критичних навичок сприйняття
медіаінформації (Critical Receivership Skills Project), характерною рисою якого
стало інкорпорування завдань медіаграмотності у вивчення соціальних наук,
мов та мистецтва (Heins, Cho, c. 7).
Науковець з університету Роуд Айленд Гуо-Мін Чен вважає описаний
вище період розвитку медіаосвіти у США «інокуляційним», пояснюючи, що
глядачів сприймають як «чистий аркуш паперу, на якому медіа може вільно
зображати свої образи», у тому числі й негативні. Отже, необхідно захистити
глядачів і культурні цінності від забруднення (Chen, c. 88). Саме тому вчителі
з метою захисту своїх учнів від негативного впливу медіакультури намагалися
показати її недосконалість і відсутність цінностей у медіаповідомленнях.
Таким чином, від самого початку медіаосвіта сприймалася як
«когнітивний захист» від поширення різних форм сенсаційності та
пропаганди. Пізніше ставлення змінилося. Вже на етапі становлення
американські викладачі звернулися до більш аналітичних досліджень.
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Медіаосвіту почали сприймати як «критичну практику громадянства» (Hobbs,
Jensen, 2009).
ІІ етап – становлення медіаосвіти у США (1970-1980-ті рр.)
Новий етап розвитку медіаосвіти можна пов’язати з тим, що намагання
учителів висміяти медіазасоби і захистити своїх учнів від їх впливу зазнали
невдачі. Внаслідок цього було змінено тактику, і педагоги почали
використовувати методику «занурення» в медіа. Тобто через використання
популярних серед молоді медіа таких, як пісні відомих поп-співаків, кліпи,
кінофільми, вони залучали учнів до вивчення медіа. Цьому передувала низка
подій, що призвели до становлення медіаосвіти у формальній освітній ланці:
школах і навіть в університетах.
У 1970 р. Фонд ім. Форда (Ford Foundation) прийняв рішення щодо
фінансування Центру з розуміння медіа (Center for Understanding Media),
передбачивши виділення понад 123 тис. доларів для навчання учителів з
використання нових медіа у школах Нью-Йорку. Учасниками програми стали
20 учителів і 10 учнів. Завданням програми було, передусім, допомогти
учасникам сприймати себе у новому освітньому просторі, крім того навчити
учасників використовувати нові засоби навчання у свій практиці (Farley, 2012).
Міська громадська телестанція у Нью-Йорку (WNET) розпочала
проведення семінарів у місцевих школах, щоб допомогти освітянам
впровадити телебачення в навчальний процес.
Національна рада учителів англійської мови (NCTE – National Council of
Teachers of English) прийняла резолюцію щодо заохочення учителів включати
недруковані тексти, а саме фільми і телепрограми у заняття (Heins, Cho, c. 7).
Наприкінці 1970-х рр. Дж. Калкін розробив та ініціював програму
підготовки магістрів «Вивчення медіа» (Media Studies) у Нью-Йорку у Новій
школі з соціальних досліджень (NSSR – New School for Social Research)
(Moody).
У
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медіаграмотності:
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розвитку
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- створення у Нью-Йорку Центру досліджень медіавпливу (MARC –
Media Action Research Center) за підтримки уряду та низки громадських
організацій; впровадження низки освітніх проектів та вивчення того, як
ТБ висвітлює такі питання, як етнічні меншини, дошлюбний секс,
гомосексуальність та ін.
- 2-річна програма у Гарвардському університеті з вивчення ефективності
медіаосвіти, яку було визначено експериментальним шляхом. У
результаті, навіть після 6-ти годинного медіаосвітнього курсу у
молодшій

школі,

учні

краще

розуміли

зміст

запропонованої

телепрограми, були здатні розрізнити реальні речі і художній задум
(Heins, Cho, c. 7).
У 1976 – 1979 рр. започатковано проведення серії літніх 5-ти денних
семінарів для учителів з розроблення навчальної програми з елементами базової
телевізійної освіти. Однак, все це ще проводилося завдяки ініціативі самих
учителів-ентузіастів, без систематичної підтримки з боку держави (Schaff , c. 85).
У 1977 р. у журналі «Media & Values» (медіа та цінності) друкуються
матеріали про збільшення впливу медіакультури і перші повідомлення про
розвиток навичок медіаграмотності в учнів ( Chen, 2007, c. 99).
У 1978 р. за президентства Дж. Картера розвиток медіаграмотності отримав
федеральну підтримку: Бібліотека Конгресу США (Library of Congress) та
Департамент освіти (Office of Education) провели конференцію «Television, the
Book and the Classroom» («Телебачення, книга і заняття в школі») (Heins, Cho, c. 7).
У 1979 р. було обрано чотири програми, що фінансувалися на
федеральному рівні:
- Нью-Йорк – розроблення навчальних матеріалів для 5-9 класів,
проведення на національному рівні занять для освітян, керівників
громад, бібліотек, публікація книги «Critical Television Viewing»
(1980 р.);
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- Техас – публікація посібника для учителів з розвитку навичок
критичного перегляду, розроблення навчально-методичних матеріалів
для 5 класу, настільна гра для учнів «TV Discovery»;
- Сан-Франциско – серія семінарів для батьків, учителів та інших
зацікавлених осіб для навчання критичному перегляду ТБ; публікація
шкільного підручника, посібника для учителя; довідник, створений для
допомоги сім’ям оцінити роль ТБ у побуті;
- Бостон – публікація робочих зошитів для учителів, 4 підручники,
методичний матеріал для учителів, серія семінарів для підготовки
учителів та батьків до реалізації навчальної програми (Heins, Cho, c.8-9).
Як показало дослідження, у Бостоні одночасно реалізовувалися дві
програми для середньої та вищої шкіл. У Бостонському університеті (Boston
University) було відкрито Школу громадського спілкування (School of Public
Communication), якою опікувався Відділ з охорони здоров’я, освіти та
добробуту (Department of Health, Education and Welfare) та Державний
департамент освіти США (US Office of Education), які розробили навчальний
курс «Телевізійна грамотність: навички критичного телевізійного перегляду»
(Television Literacy: Critical Television Viewing Skills).
У зв’язку з економічною кризою державне фінансування медіаосвітніх
програм незабаром було припинено. В освітній політиці США запанувала теорія
«назад до основ» (back to basics). Оскільки громадськість сприймала медіаосвіту
як рекреацію, своєрідний відпочинок за телевізором, навчальний курс з розвитку
критичних навичок перегляду почали вважати «зайвою розкішшю» (Tyner, 1992,
c. 10). Так сенатор Уільям Проксміре (William Proxmire) саркастично звертав увагу
громадськості на те, що 219592 тис. американських доларів було витрачено ні на
що, просто на те, щоб навчити студентів коледжу, як дивитись телевізор (Heins,
Cho, 2007, c.11).
Незважаючи на скорочення фінансування, все ж таки з’явилися кілька
нових освітніх проектів на рівні молодшої та середньої шкіл. Національна
асоціація батьків та учителів (National PTA – National Parent Teacher
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Association) планувала впровадити чотири медіаосвітні проєкти з розвитку
навичок критичного перегляду для різних вікових груп учнів. Було розроблено
відповідне навчально-методичне забезпечення. Дві навчальні програми для
учнів молодшої школи було реалізовано, для учнів старшої школи – ні.
Необхідно підкреслити, що, якщо на рівні молодшої та середньої школи
все ж таки впроваджувалися певні медіаосвітні програми чи короткотермінові
курси, то на рівні вищої освіти урядом було призупинено дію усіх програм.
Негативні відгуки у пресі, позиція деяких урядовців лише поглибили кризу.
ІІI етап – формування медіаосвіти як окремого напряму освітньої
діяльності (1980-1990-ті рр.)
Сутність цього етапу розвитку полягала у розумінні педагогами
механізмів

інтеракції

медіазасобів

і

глядачів,

тобто,

як

зміст

медіаповідомлення може змінити погляди глядачів, їх особистість, освіту та
досвід. Тому важливим завданням учителів на той час стало навчити своїх
учнів чи глядачів критично сприймати інформацію, представлену в медіа.
Саме це завдання й визначило подальший розвиток медіаосвіти у США на
поточне десятиліття.
Педагоги почали активно шукати нові форми навчання, ділитися своїм
досвідом, брати участь у конференціях різного рівня з питань медіаосвіти,
вивчати прогресивні здобутки інших країн. Вплив на розвиток медіаосвіти у
США у зазначений період мав також світове визнання її ролі в освітньому
процесі. Так, у 1982 р. ЮНЕСКО було проведено Міжнародний симпозіум з
медіаосвіти у м. Грюнвальд, Німеччина. Представниками 19 країн було
прийнято «Декларацію про медіаосвіту», яка закликала компетентні органи
«підтримати обов’язкові медіаосвітні програми – від дошкільного рівня до
університетського, а також в освіті дорослих» (Grunwald Declaration 1982).
У цей час стає пмітною фінансова підтримка медіаосвітніх проєктів
державою: на початку 1980-х рр. відділ освіти в Айдахо Фолз (Idaho Falls
Department of Education) виділив кошти на медіаосвітний проєкт. Результатом
стало те, що курс з критичного перегляду телепрограм було введено у 3-6
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класах 2 рази на тиждень, кожне заняття 1,5 години. 3 школи із 6 впровадили
цей курс у навчальний процес. Експериментальне вивчення результатів
засвідчило те, що медіаграмотність повинна розвиватися у ранньому віці
(Heins, Cho, 2007, c. 7).
У 1980-ті рр. професори Дороті та Джером Сінгери (Dorothy Singer),
(Jerome Singer) ввели у 3-5 класах критичний перегляд у процесі вивчення
мовного мистецтва з метою допомогти дітям:
- зрозуміти, як телебачення впливає на почуття, ідеї, самопізнання та
самоусвідомлення;
- дізнатися про типи комерційних передач та їх мету, а також про
громадське обслуговування та політичні оголошення;
- дізнатися, які аспекти програми є реальними та які існують методики
створення фантастичного та придуманого;
- усвідомлювати, що ТБ рідко показує, як відновлюються жертви насилля
чи караються нападники ( Singer, et al., 1980, c.84-93).
Уже наприкінці 1980-х рр. медіаосвіта у США набула розвитку й
поширення також завдяки зусиллям медіазасобів. Тут варто згадати, що у 1986
р. у США існував журнал «Media & Values», який став основою для створення
нинішнього Центру з медіаосвіти (CML – Center for Media Literacy). Саме йому
США завдячує появі «медіаосвітніх програм першого покоління»: 63 випуски
і 9 навчально-методичних розробок з таких тем, як сексизм у медіа,
батьківство у телевізійну еру та ін. (Heins, Cho, 2007, c. 12).
У 1987 р. у Сан-Франциско Кетлін Тайнер (Kathleen Tyner) було
засновано товариство (Strategies for Media Literacy), що створювало навчальні
медіаресурси, організовувало і проводило семінари для учителів, публікувало
щоквартальний журнал «Strategies».
Таким чином, участь медіазасобів у поширенні і визнанні важливості
медіаосвіти на практиці стало підтвердженням вислову канадського науковця
М. МкЛьюена, що засоби комунікації є своєрідним повідомленням («Medium
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is the message» (McLuhen, 1964, c.1)), яке потрібно вивчати. Отже, медіаосвіта
своїй появі, як окремий освітній напрям, завдячує медіазасобам.
ІV етап – етап визнання і розповсюдження (1990-2000-ні рр.)
У переважній більшості країн світу почали визнавати важливість
медіаграмотності. Визнання ролі медіа в освіті ознаменувалося появою цілої
низки асоціацій, товариств, спільнот, що активно почали займатися
популяризацією та поширенням медіаосвіти у різних штатах через проведення
симпозіумів, конференцій, практичних семінарів для учителів-практиків,
науковців, бібліотекарів, медіапрофесіоналів. У 1990 р. за підтримки
ЮНЕСКО в університеті м. Тулузи (Франція) було проведено міжнародну
конференцію, на якій запропоновано нові напрями у розвитку медіаосвіти у
будь-якій країні світу, зокрема «4 критерії для успіху»:
- стратегічний

план

розвитку

медіаосвіти

на

національному

чи

державному рівнях;
- програми підготовки учителів на рівні вищої освіти;
- підтримка учителів;
- освітні ресурси для викладання (Thoman, 1991).
Не залишилися осторонь від цих процесів і США. В м. Ашевіллі, штат
Північна Кароліна, у 1991 р. розпочато грандіозний проєкт «Громадяни за
медіаграмотність» (Citizens for Media Literacy).
Результатом роботи національної конференції, присвяченої навчанню
медіаграмотності, стало створення у 1993 р. у Сіетлі Північно-західного інституту
медіаграмотності (Northwest Media Literacy Institute). Крім того, у цей період було
створено Національний альянс з медіаосвіти (NAME –National Alliance for Media
Education) в Окленді, Освітній медіа центр (EMC – Educational Media Center) у
Нью Йорку та ін. Впроваджувалася низка медіаосвітніх програм, зокрема
«Стратегії для медіаосвіти» (Strategies for Media Literacy) у Сан-Франциско,
Національний медіаосвітній проект (National Media Literacy Project) та ін.
Завдяки діяльності зазначених вище організацій та медіаосвітнім
програмам, медіаосвіта у США набула популярності і здобула визнання як
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необхідної складової освітнього процесу. Зокрема, необхідно зазначити, що
законодавчі органи США виявили зацікавленість до медіаосвітніх технологій
як до стратегій попередження насилля. Усі зазначені чинники сприяли
поширенню медіаосвіти.
Доказом цього може слугувати дослідження, проведене американськими
науковцями Р. Кьюбі (R. Kubey) та Бейкером (F. Baker), які стверджували, що
у період з 1990 по 1999 рр. принаймні 48 штатів з 50 у своїх навчальних
програмах містили один і більше елементів медіаосвіти. Враховуючи
медіаосвітній елемент як критерій, було визначено 4 категорії навчальних
програм, у яких він містився:
1) англійська література і мова, мистецтво спілкування;
2) соціальні науки, історія та громадянське суспільство;
3) охорона здоров’я, харчування і споживання;
4) медіазасоби (Kubey, Baker 1999).
Цікавим, на нашу думку, є той факт, що вже незабаром майже усі
американські штати впровадили медіаосвітні елементи у свої навчальні
програми. За даними Центру з вивчення медіа (CMS – Center for Media Studies),
з виокремлених дослідниками категорій у 50 штатах розвиток медіаосвітніх
навичок відбувався у межах першої категорії, у 34 штатах у межах вивчення
соціальних наук, тобто в другій категорії, 46 – у третій категорії, лише 7 штатів
мали спеціальні дисципліни із вивчення медіазасобів (Center for Media Studies
2000).
Дві національні конференції з медіаосвіти (одна в м. Бун, штат Північна
Кароліна, 1995 р., інша – в Лос-Анджелесі, Каліфорнія) були присвячені
питанням впливу медіаосвіти на охорону здоров’я, розвитку відповідального
громадянства, інформаційним потокам, полікультурності; різним підходам до
медіаосвіти від естетичного/оцінювального до «захисного»; опису найкращих
практик впровадження елементів медіаосвіти у навчальний процес; питанням
медіавиробництва; стратегіям в медіаосвіті загального і специфічного
використання та ін. (The First National Media Conference; The Second National).
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Незважаючи на позитивні здобутки медіаосвіти у США на цьому етапі
розвитку, на думку американського дослідника Г. Мін-Чена, стан медіаосвіти
у цій країні все ще залишався проблемним, як у концептуальному відношенні,
так і у сфері застосування (Chen, 2007, c. 89).
V етап – етап співпраці міжнародних, національних, урядових
організацій та освітніх закладів (2000-2010-ті рр.)
Передумовою цього етапу розвитку медіаосвіти стала публікація Кетлін
Тайнер (Kathleen Tyner) «Literacy in a Digital World» (Грамотність у цифровому
світі), у якій вперше було висвітлено медіа з точки зору педагогіки і
наголошено на тому, що «грамотність, технології і педагогіка стають
союзниками задля спільної мети – демократичної освіти, що підвищить шанси
у житті усіх дітей» (Tyner 2009, с. 196). Таким чином, об’єднання зусиль і
співпраця стали визначальними на цьому етапі розвитку медіаосвіти у США.
Передусім потрібно згадати інноваційну підбірку з 25 поурочних планів
з розвитку навичок медіаосвіти, опубліковану Центром з медіаграмотності
(CML – Center for Media Literacy) «Five Key Questions That Can Change the
World» (П’ять ключових питань, що можуть змінити світ). Вартим нашої уваги
є те, що ця книга, на відміну від інших, що розвивають медіанавички, змушує
учнів формувати внутрішній список питань щодо змісту будь-якого
повідомлення у будь-якому медіазасобі – ТБ, фільмах, інтернеті, рекламі,
радіо, навіть картах і грошах. Крім того, перевагою цієї збірки є викладення
теоретичних засад і практичного досвіду впровадження медіаосвітніх
технологій у навчальний процес для учнів, починаючи з дошкільного віку і до
закінчення середньої школи (Share, Thoman, Jolls, 2005). Отже, в медіаосвіті у
США

вперше

простежується

певна

систематизація,

послідовність

і

наступність медіаосвітніх програм.
Необхідно зазначити, що на цьому етапі розвитку медіаосвіти всі 50
штатів включили медіаграмотність у державні стандарти шкільного навчання.
Медіаосвіту, зазвичай, у шкільних навчальних програмах було пов’язано з
мовним мистецтвом, соціальними науками чи охороною здоров’я. Завдання,
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що стояли перед медіаосвітою у цей період, у третині усіх штатів країни були
спрямовані на охорону здоров’я та освіту споживачів (Kubey, 2002).
У 2001 р. з метою вдосконалення американської освіти було створено
уніфіковану, колективну концепцію «Партнерство для розвитку навичок 21
століття» (Partnership for 21st Century Skills). Партнерами стали учителі,
експерти з питань освіти, бізнес-керівники. Результатом спільних зусиль стало
визначення та ілюстрація навичок і знань, необхідних підростаючому
поколінню для досягнення успіху у житті. У графічному вигляді відображено
подвійну дугу з очікуваними результатами того, що мають опанувати учні, і
основними навчальними дисциплінами, вивчення яких приведе до набуття
необхідних знань і навичок. Дугу побудовано на 4-х півколах, що
відображають умови, за яких можуть бути отримані вище результати, а саме:
освітнє середовище, професійний розвиток, навчальний план і пояснення,
стандарти й оцінювання.
Серед інших важливих завдань системи освіти у США у цій концепції
було названо ІКТ-грамотність. Здатність учнів використовувати технології для
опанування необхідними знаннями та навичками у ХХІ ст. має бути
реалізованою в контексті вивчення основних дисциплін. Учні повинні «знати,
як вчитися, критично думати, вирішувати проблеми, використовувати
інформацію, спілкуватися, використовувати інновації та співпрацювати»
(Framework for 21 Century Learning).
У 2001 р. партнерство стало називатися Альянсом для медіаосвіченої
Америки (AMLA – Alliance for a Media Literate America). Розроблено
стратегічний план на 10 років зі створення організації професіоналів
національного рівня, відповідальної за розвиток медіаосвіти у США. Її метою
стало просування медіаосвіти, що «підтримує надію, а не цинізм, участь, а не
пасивність, пробні дискусії, а не риторичні атаки, здоровий скептицизм, а не
підозру, інклюзію, а не ексклюзію» (Alliance for a Media Literate America). Нині
ця організація має назву – Національна асоціація з медіаосвіти (NAMLE –
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National Association for Media Literacy Education). Її місію та візію буде
описано нижче.
У 2003 р. AMLA у співпраці з іншою провідною медіаосвітньою
організацією, що базувалася у Сан-Франциско (Just Think), отримали грант від
Департаменту освіти США «для створення, реалізації та оцінювання моделі
вивчення медіа в рамках мистецтвознавчих дисциплін для учнів середньої
ланки» (NAMLE’s History). Цей трирічний проєкт надав науково-обґрунтовані
докази переваг впровадження медіаосвіти у навчальний процес для учнів
школи.
Варто згадати, що у 2006 р. також завдяки тісній співпраці членів
національної організації в Аспенському інституті (Aspen Institute) було
організовано і проведено зустріч керівників найбільших медійних компаній
США, представників регіональних засобів масової інформації з усієї країни та
представників організацій охорони здоров’я. Незважаючи на відсутність
узгодження щодо ключових принципів медіаосвіти, результатом зустрічі стало
розроблення ключових концептів медіаосвіти. До діяльності з просування
медіаосвіти на освітньому ринку США долучився інтернет-магазин
«Marketplace» як повноправний член асоціації і учасник медіаосвітньої
спільноти, забезпечуючи інформацію про широкий вибір книг, відео та інших
медіаосвітніх ресурсів. У 2008 р. асоціація змінила свою назву на більш
відповідну вимогам часу – Національна асоціація з медіаосвіти (NAMLE –
National Association for Media Literacy Education).
Кінець цього періоду ознаменувався випуском спеціалізованого
журналу «Journal of Media Literacy Education», що видається тричі на рік у
форматі онлайн і друкує наукові статті вчених та практиків з проблем
медіаосвіти.
VI етап – етап трансформації медіаосвіти (2010-ті рр. - дотепер)
На етапі трансформації Національна асоціація з медіаосвіти (NAMLE –
National Association for Media Literacy Education) провадить активну діяльність
у сфері медіаосвіти в межах країни. Своє завдання вона вбачає в підвищенні
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ролі медіаосвіти як життєво важливої навички кожної людини у ХХІ ст. Цю
організацію вважають провідною, оскільки вона забезпечує усе необхідне для
популяризації медіаосвіти у США, та водночас вона є навчально-ресурсним
центром для сприяння розвитку критичного мислення, ефективного
спілкування та участі в медіазасобах.
Серед значущих результатів її діяльності варто назвати проведення
конференцій у Філадельфії у 2011 р. та у 2015 р., конференції у Лос-Анджелесі
у 2013 р., конференції в університеті імені Е. Рузвельта, Чікаго у 2017 р.
Заслугою членів асоціації можна вважати розроблення Загальних ключових
стандартів медіаосвіти (Common Core Standards) та винесення на національний
рівень обговорення проблем медіаосвіти. У 2014 р. Асоціація також поступово
здійснила реорганізацію і стала громадською, неприбутковою, спрямованою
на те, щоб «допомогти особам усіх вікових категорій розвинути навички
допитливості і вираження своєї думки, стати критичними мислителями,
ефективними співрозмовниками та активними громадянами у сучасному
суспільстві» (NAMLE’s History).
Заслуговує уваги зміст вітального слова Голови конференції NAMLE у
м. Чикаго у 2017 р. Тоні Стрейта (Tony Streit), в якому окреслено подальші
напрями діяльності асоціації. В ньому зазначалося: «Проведення конференції
– є закликом до дій, прагненням залучити до цієї діяльності громадян і
збудувати за допомогою медіаосвіти спільноту. Це … наш шанс об’єднати і
просунути сферу медіаосвіти, як ніколи раніше» (NAMLE Conference 2017).
З метою узагальнення викладеної вище інформації та наочної
репрезентації запропонованої періодизації історії медіаосвіти у США доцільно
побудувати схему наступності етапів її розвитку (див. рис.1.2).
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• етап зародження медіаосвіти
• становлення медіаосвіти

• формування медіаосвіти як окремого освітнього напряму
• визнання і розповсюдження
• співпраця міжнародних, національних, урядових і громадських
організацій та закладів освіти
• трансформація медіаосвіти

Рис. 1.2. Періодизація розвитку медіаосвіти у США
Джерело: самостійно розроблено автором на основі опрацювання
(Alliance, 2019; Center for Media Studies; Farley, 2012; Framework, 2020;
Grunwald, 1982; Heins, Cho Ch., 2003; Moody, 1993; NAMLE Conference, 2017).
Таким чином, аналіз зародження, становлення і подальшого розвитку
медіаосвіти у США свідчить, що незважаючи на свій відносно з історичної
точки зору «молодий вік» (близько 60 років), медіаосвіта пройшла нелегкий
шлях: від популяризації та поширення у всіх штатах країни до зневажання та
позбавлення фінансування, і знову до всебічної підтримки та розуміння її
значущості як з боку громадськості, так і з боку уряду США. Основні події
розвитку медіаосвіти у США відповідно до виокремлених етапів представлено
у Додатку А.2.
Такий же алгоритм дослідження історичного розвитку медіаосвіти
застосуємо і для Канади. Здійснений нами аналіз відповідної наукової
літератури свідчить про практичну відсутність окремих досліджень,
присвячених питанням зародження і розвитку медіаосвіти у Канаді,
незважаючи на те, що це питання може вважатися «автономною областю
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досліджень», на думку Г. Кресса (Kress,1992). Однак, частково це питання
висвітлювалося в контексті інших наукових розвідок як зарубіжних, так і
вітчизняних науковців.
Серед окремих досліджень варто назвати дисертаційну роботу
російської дослідниці В. Колісниченко (2007), виконану в науковій школі
відомого дослідника медіаосвіти О. Федорова. Її праця повністю присвячена
вивченню становлення і розвитку медіаосвіти у Канаді. Дослідниця вбачає дві
причини, що вплинули на зародження медіаосвіти в Канаді: інтенсивна
експансія американської поп-культури в Канаді та толерантна система освіти,
що сприяла створенню нових освітніх парадигм. Наведемо запропоновану
дослідницею періодизацію становлення і розвитку медіаосвіти в Канаді
(Колисниченко 2007, с. 22):
І етап – зародження і становлення – 50-80-ті рр. ХХ ст.:
1) 50-60-ті рр. ХХ ст. – формування концепції «екранної освіти»;
2) 60-70-ті рр. – інтенсивний розвиток у межах естетичної теорії медіаосвіти;
3) з 1972 до 1977 – період регресу;
4) з 1978 до 1989 – утворення медіаосвітніх асоціацій, інтеграція медіаосвіти
в курс навчальної програми в Онтаріо;
ІІ етап – сучасний етап розвитку – 90-ті рр. ХХ ст.-початок ХХІ ст.:
1)

1989-1999 рр. – поступове впровадження обов’язкового курсу

медіаосвіти до шкільної програми в окремих провінціях Канади;
2) 1999-2000 рр. – удосконалення процесу впровадження медіаосвіти.
Безумовно, історію розвитку медіаосвіти у Канаді, аналіз якої
здійснений

В. Колісниченко,

логічно

структуровано.

Запропонована

періодизація дає чітке уявлення того, як проходив медіаосвітній розвиток у
досліджуваній крані. Однак, ми не можемо повністю опиратися на цю
періодизацію, оскільки вона не задовольняє наші вимоги з наступних причин.
По-перше, і це головна причина, у цій класифікації відображено лише
розвиток шкільної медіаосвіти, не згадуються ні система вищої школи, ні
освіта дорослих. Інакше кажучи, класифікація В. Колесниченко частково
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відображає етапи становлення медіаосвіти лише у формальній освітній ланці.
По-друге, період сучасності у цій періодизації закінчується 2000-м роком. А
майже за два десятки років, вочевидь, відбулися кардинальні зміни у
медіаосвітній системі Канади. Відтак, означена періодизація потребує певного
доопрацювання.
Звернемося також до періодизації розвитку медіаосвіти у Канаді,
розробленої канадським ученим Девідом Лейтоном (Layton, 1972, с. 11), який
розглядав розвиток медіаосвіти у Канаді виключно як розвиток шкільного
предмета. В його моделі виокремлено три стадії розвитку медіаосвіти, які було
названо «кроками». Критеріями визначення кожного такого кроку для
Д. Лейтона слугували: участь педагогів, уподобання предмета тими, хто його
вивчав, та перспективи вивчення цього предмету в освітніх закладах.
Розглянемо запропоновану модель детальніше.
Так, перший крок Д. Лейтон пов’язував із «місіонерським ентузіазмом»
Баррі Дункана (Barry Duncan) та цілої низки активних учителів провінції
Онтаріо. Саме завдяки їх зусиллям, на думку вченого, Канада завдячує
виникненню інтересу до медіаосвіти та першим спробам її включення до
шкільної програми. Другим кроком розвитку медіаосвіти Д. Лейтон вважав
появу корпусу підготовлених педагогів, зростаючий академічний статус
медіаосвіти та її репутацію, значний інтерес учнів до медіаосвітніх предметів,
зумовлений передусім тим, що вони відповідали їх потребам. Означене мало
місце у 1980-х рр., коли Асоціація з медіаосвіти (AML – Association of Media
Literacy) освіти прагнула включити Ключові концепти (Key Concepts) до
шкільних програм провінції Онтаріо. На цьому етапі розвитку було визначено
сутність медіаосвітніх шкільних предметів, тобто, що потрібно вивчати в
класі, а що ні.
На третьому кроці розвитку новий шкільний предмет набуває повного
визнання: учителі медіаосвіти – члени професійної організації із визнаними
правилами та цінностями; сутність медіаосвітнього предмета визначається
фахівцями-науковцями на основі вивчення попиту у цій галузі; учні вивчають
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цей предмет скоріше за традицією, їх ставлення стає більш пасивним, схожим
на «прелюдію до розчарування» (Layton, р. 11).
Модель Д. Лейтона, на наше переконання, є досить своєрідною.
Безсумнівно, вона викликає інтерес науковців і містить певні дискусійні
моменти. Зокрема, ця модель стосується лише медіаосвіти у школах і не
враховує рівень вищої освіти. Поза увагою залишається також неформальна та
інформальна освіта. Окрім того, аналізуючи третій крок канадської
медіаосвіти за Д. Лейтоном, ми не можемо не погодитися з думкою іншого
зарубіжного дослідника з Канади – Дж. Ренні (J. Rennie), який вважає, що
третій крок канадська медіаосвіта ще не зробила, оскільки не всі критерії
враховано (Rennie, с.101). Адже учні все ще активні у пізнанні медіаосвіти. Їх
інтерес до цього шкільного предмета нині високий, як ніколи. Стадія
розчарування поки що не наступила, вивчення медіаосвіти у школах все ще
залишається перспективним.
З огляду на зазначене та виходячи з моделі Д, Лейтона, Дж. Ренні, було
розроблено «хвильову» класифікацію. Її завданням стало «простежити
генеалогічні корені медіаосвіти безпосередньо як вивчення медіа ресурсів у
школі» (Rennie, с. 96).
Як свідчить здійснений нами аналіз, різні періодизації розвитку
медіаосвіти у Канаді, розроблені зарубіжними дослідниками, зокрема СефтонГріном (Sefton-Green, 2011), Шібата (Shibata, 2002), Й. Наміта (Namita, 2010)
та іншими, є подібними до класифікації Дж. Ренні.
За Дж. Ренні (Rennie, 2015, с. 74), в історії медіаосвіти Канади
виокремлюються три хвилі. Перша пов’язана з появою екранної освіти (screen
education). Назва повністю відображає сутність змісту медіаосвіти на цьому
етапі, а саме: навчити молодь критично сприймати все, що демонструється на
екрані. Однак, як зазначає Дж. Ренні, включення медіаосвіти у канадські
шкільні програми на першому етапі розвитку провалилося. Незважаючи на це,
без першої хвилі медіаосвіти у Канаді неможлива була б і друга, адже саме
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перша дала необхідну кінетичну енергію для другого етапу розвитку
медіаосвіти.
Друга хвиля розвитку канадської медіаосвіти, на думку Дж. Ренні
(Rennie, 2015, с. 74), розпочалася із діяльністю ключових фігур – Баррі
Дункана (Barry Duncan), Нейла Андерсена (Neil Andersen) та Джона
Пандженте (John Pungente). Їх ефективна діяльність стала можливою завдяки
здобуткам британських медіапедагогів, зокрема Л.Мастермана (L. Masterman)
і Д.Бакінгема (D. Buckingham), якими було створено належне теоретичне
підґрунтя. Дж. Ренні (Rennie, 2015, с.79) переконаний, що лише науковонавчально-методичне забезпечення, розроблене цими науковцями, допомогло
донести до канадських міністрів і шкільних рад вагомість включення
медіаосвіти до шкільних програм.
Третя хвиля розвитку медіаосвіти у Канаді, за Дж. Ренні (Rennie, 2015),
це – сучасність і майбутнє водночас.
Незважаючи на простоту і популярність описаної вище періодизації,
вона відображає історію розвитку медіаосвіти у Канаді лише під кутом
становлення її як окремої навчальної дисципліни у школі. Отже, вона не
відповідає нашим вимогам у силу тих же причин, що й класифікація
В. Колесниченко.
З урахуванням викладеного вище проаналізуємо розвиток медіаосвіти у
Канаді, намагаючись вийти за рамки шкільної освіти, звертаючи увагу також
на вищу освіту й освіту дорослих у формальній та неформальній освітніх
системах. Класифікаційними критеріями будуть слугувати ті ж ознаки, що й
при розробленні періодизації розвитку медіаосвіти США, виокремлені у
попередньому підпункті. Короткий опис історії розвитку медіаосвіти у Канаді
систематизовано у Додатку А.3.
Роком зародження медіаосвіти в Канаді деякі науковці вважають
заснування в 1978 р. в Онтаріо Асоціації з медіаграмотності (AML –
Association for Media Literacy) (Namita 2010). Однак, аналіз бібліографічних та
історіографічних джерел свідчить, що медіаосвіта у Канаді, як і у США, бере
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свій початок з «екранної освіти», яка впроваджувалася в освітній процес
наприкінці 1960-х рр.
«Піонером» медіаосвіти в Канаді вважається Маршал МкЛьюен
(Marshall McLuhan), який з 1940-х по 1960-ті рр. заклав ті підвалини, на яких і
дотепер стоїть канадська медіаосвіта. З урахуванням вагомості впливу засобів
комунікації на життя сучасної людини, суспільство та їх майбутнє,
М. МкЛьюен висловив ідею про те, що самі засоби комунікації є
повідомленням (McLuhan, 1967, с. 63). Тобто важливим є не лише зміст
повідомлення, але й форма, через яку це повідомлення передано. Так, одну й
ту ж подію різні медіазасоби можуть описати по-різному й створити різні
враження. Розробляючи свою теорію задовго до появи інтернету та соціальних
медіазасобів, цей дослідник передбачив, що майбутні технології поєднають
користувачів медіазасобів в усьому світі. Ця ідея знайшла своє відображення
у концепції «глобального села».
Проте, як свідчать результати ретроспективного аналізу, поява
медіаосвіти в Канаді була зумовлена турботою про те, що «канадці
бажатимуть опанувати більш аналітичним та рефлексивним підходом до
всеохоплюючої медіакультури, що імпортується зі Сполучених Штатів»
(Media Awareness Network). Дослідники медіаосвіти Канади єдині у своєму
переконанні, що саме спектральна загроза канадській культурі від
американських ЗМІ, яка з часом могла зростати, стала тією рушійною силою,
що вплинула на виникнення медіаосвіти (Czitrom, с. 147). Так, для
координаційних заходів у досягненні поставленої мети – навчити учнів школи
критично сприймати все, що демонструється на екрані – у 1966 р. у Торонто
було створено відповідну організацію – Канадську асоціацію з екранної освіти
(CASE – Canadian Association for Screen Education).
Незважаючи на те, що екранна освіта Канади у 1960-ті рр. по суті була,
на думку Б. Дункан (Duncan, 1993, с.14), навчанням за допомогою медіа, а не
про медіа, мало місце визнання її важливості на офіційному рівні. Зокрема, у
1968 р. у Департаменті освіти провінції Онтаріо було введено нову посаду –
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помічник суперінтенданта з екранної освіти. Крім того, на цьому етапі
потенціал екранної освіти почали визнавати й у вищій школі. І особливо
важливим

було

усвідомлення

важливості

підготовки

педагогів

для

впровадження екранної освіти у школі. Відтак, у 1969 р. в університеті Йорка
(York University) у Торонто було проведено першу національну конференцію
медіапедагогів, де обговорювали окреслені вище питання.
Не всі дослідники розглядають період 1960-1970-х рр. як етап розвитку
медіаосвіти, підкреслюючи її «зародковий стан» у той час (Namita 2010, р. 44).
Хоча ми переконані, що отримані Канадою здобутки у цій царині у період з
1960-х до 1970-х рр. (використання екранних ресурсів у навчальному процесі
у середній та вищій школах, визнання важливості екранної освіти на
офіційному рівні, створення координаційного органу) можна розглядати як
перший етап її розвитку. Відтак, назвемо цей період етапом зародження
медіаосвіти у Канаді.
У 1970-х рр. продовжується політика захисту канадської молоді від
насилля, що запанувало у засобах масової інформації. Уряд проводить
дослідження впливу ЗМІ на свідомість підростаючого покоління і друкує Звіт
королівської комісії провінції Онтаріо з попередження насилля в індустрії
комунікацій (Report of the Ontario Royal Commission on Violence in the
Communications Industry). Звіт викликав підвищений інтерес громадськості до
проблем «медіанасильства і порнографії», що виявився в організації
спеціальної конференції «The Media: How to Talk Back» (Медіа: як відповісти
зі свого боку) (Lee, р. 157).
Таким чином, процес, що розпочинався, як урядове дослідження
можливих суспільних загроз, був підтриманий суспільством і перетворився у
сприятливе середовище для розвитку медіаосвіти у Канаді. На противагу
позиції Дж. Ренні, який вважав 1970-ті рр. часом, коли народився
«медіаосвітній рух» (Rennie, 2015, c. 76), ми розглядаємо період 1970-1980ті рр. як етап становлення медіаосвіти.
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Цей період розвитку медіаосвіти тісно пов’язаний із учителямиентузіастами, які намагалися залучити медіаресурси та використовувати їх у
навчальному процесі у школах Канади. Баррі Дункан (Barry Duncan), як
згадувалося вище, вважається одним із перших учителів у Канаді, хто виявив
справжній «місіонерський ентузіазм» у впровадженні медіаосвіти у шкільні
програми (Rennie, 2015, c. 73). Б. Дункан упродовж багатьох років брав своїх
учнів на так звану «mall walk» (прогулянку торговим центром) і вважав її
медіаосвітньою діяльністю. Мета такої практики – ознайомлення учнів із
споживчою культурою не з книг, газет чи інших друкованих джерел, а з
«перших рук», тобто занурення учнів у світ реальної споживчої культури.
Практика «занурення» стала «канонічною педагогічною діяльністю для
канадських учителів на багато років» (Rennie 2015, с. 73), тобто взірцем для
багатьох

інших

канадських

учителів-ентузіастів,

які

намагалися

продемонструвати своїм учням інформацію подану ЗМІ та реалії життя і
навчити критично її сприймати.
Доцільно зазначити, що такі прогресивно налаштовані учителі були не
лише у провінції Онтаріо, але й у Ванкувері, Калгарі, Монреалі. Вони являли
собою своєрідний «авангард, що допомагав створювати нові шкільні навчальні
програми» (Sefton-Green, 2011, с. 58). Учителі-ентузіасти використовували
медіазасоби у навчанні чи проводили заняття у медіаосвітньому просторі.
Зауважимо, що вони прагнули використати переваги медіазасобів у навчанні,
хоча і діяли всупереч усталеним шкільним навчальним планам. Це не було
аномальним явищем. Дж. Ренні (Rennie, 2015, с. 73) заявляє, що медіаосвіта у
Канаді формувалася у процесі різноманітних дискурсивних практик.
Погоджуючись у цілому з думкою цього дослідника, у нас закономірно
виникає запитання, які ж практики вважалися медіаосвітою, а які – ні. Гостро
відчувалася неоднозначність у розумінні сутності медіаосвіти. Мали місце й
інші виклики, що поставали перед тогочасною медіаосвітою у Канаді, зокрема
відсутність

освіти у шкільних навчальних планах, нестача відповідних

навчально-методичних матеріалів, відсутність належної підготовки учителів
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до здійснення медіаосвітньої діяльності у школі. Водночас, незважаючи на
тогочасні проблеми, Дж. Сефтон-Грін наголошує, що радикальна позиція
учителів щодо медіаосвіти у школі викликала справжнє захоплення їх учнів
(Sefton-Green, 2011, с. 58).
У 1976 р. вперше у Північній Америці, а саме в університеті провінції
Онтаріо, було започатковано випускні курси для учителів з медіаосвіти,
незважаючи на те, що питання медіаосвіти в той час взагалі не передбачалися
програмами підготовки майбутніх учителів.
У 1978 р. у провінції Онтаріо було створено Асоціацію з медіаосвіти
(AML – Association for Media Literacy), яка впевнено зайняла провідну роль у
донесенні до громадськості (як юних представників, так і дорослих)
потенційних ризиків, пов’язаних із використанням тогочасних медіазасобів.
На думку канадських дослідників Б. Дункана, Дж. Пандженте, Р. Шепарда
(Duncan, Pungente, Shepherd, (2000, с. 327) це стало «поворотним моментом в
історії медіаосвіти у Канаді».
Як зазначає Дж. Ренні (Rennie, 2015, с. 76), AML стала тією силою, що
пролобіювала включення медіаосвіти у шкільні навчальні плани. Відтак, її
найбільшою заслугою вважається визнання системою шкільної освіти
необхідності медіаосвіти для учнів та її впровадження в освітній процес у
провінції Онтаріо (Shibata, p. 94). Більш того, на думку Нейла Анресена (Neil
Andersen), з 1978 р. історію медіаосвіти можна було по праву вважати історією
Асоціації з медіаосвіти (цит. по Lee, 1997, p.158). Роль цього етапу розвитку
медіаосвіти влучно підкреслив Дж. Ренні (Rennie, 2015, с. 74), висловивши думку,
що медіаосвіта Канади у ХХІ ст. є невідворотнім результатом ключових рішень та
подій, що мали місце у 1970-х рр.
Наступним етапом у розвитку медіаосвіти у Канаді є етап її визнання та
розповсюдження (1980-1990 рр.), підґрунтям для якого послугували ідеї,
висловлені британським науковцем Л. Мастерманом (L. Masterman), які були
підхоплені Баррі Дунканом (Barry Duncan), Джоном Пандженте (John
Pungente), Керолайн Уілсон (Carolyn Wilson), Джанін Іпполіто (Janine Ippolito),
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Кемом Макферсоном (Cam MacPherson), Ріком Шепардом (Rick Shepherd),
Деде Сенклер (Dede Sinclair), Біллом Смартом (Bill Smart), Нейлом
Андерсеном (Neil Andersen) та багатьма іншими.
Так, у 1985 р. канадським експертом у галузі медіаосвіти Джоном
Пандженте

було

розроблено

набір

глобальних

рекомендацій

для

впровадження в навчальний процес. Науковці М.Хайнс та Ч. Чо (Heins, Cho,
2003, с. 12) зазначають, що з переписки з дослідником дізналися, як
реалізувалися медіаосвітні програми у єзуїтських школах Канади, та про його
висновок, що кожна програма, спрямована на розвиток медіанавичок, має
отримати підтримку, повинна мати відповідне методичне забезпечення і
належне навчання учителів на робочому місці.
Прогресивні ідеї британського дослідника Л. Мастермана також були
враховані у концепції медіаосвіти «Eight Key Concepts of Media Literacy» (вісім
ключових концептів медіаосвіти), розробленій у 1987 р. Баррі Дунканом та
AML. Варто згадати, що й донині ця концепція продовжує «слугувати
теоретичною базою сучасної медіаосвіти у Канаді та забезпечувати учителям
спільну мову та рамки для обговорення» (Wilson and Duncan, 2008, с. 129).
У 1986 р. у провінції Онтаріо, вперше на всій території Північної
Америки, медіаосвіту було законодавчо визнано обов’язковою складовою
підготовки усіх учнів з 7 по 12 клас. Наголосимо, що фактично медіаосвіту
вивчали в межах дисципліни «англійська мова», а педагогами були учителі
англійської мови (Shibata, с. 95). Час, передбачений на медіаосвіту, визначався
самими учителями. Тому можна припустити, що обсяг того, що учні вивчали
в класі цілком залежав від того, наскільки сам учитель цікавився медіаосвітою.
Крім того, як свідчить здійснений аналіз, навчальний контент також різнився:
від використання результатів теоретичних досліджень на практиці до простої
підміни традиційних навчальних матеріалів відеозаписами та газетами.
Незважаючи на офіційне визнання медіаосвіти у провінції Онтаріо, зазначені
вище чинники зумовили різний рівень розвитку медіаосвіти у всіх школах
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однієї провінції, вже не говорячи про різнорівневість і різноманіття в інших
провінціях, і загалом у всій країні.
Упродовж цього періоду також відбувалося формування медіаосвіти як
окремого напряму освітньої діяльності. Було опубліковано цілу низку
підручників з медіаосвіти, зокрема: «Mass Media and Popular Culture»
(масмедіа та популярна культура), автори Баррі Дункан, Керолайн Уілсон,
Джанін Іпполіто, Кем Макферсон; «Media: Images and Issues» (медіа: іміджі та
питання), автор – Донна Карпентер (Donna Carpenter); «Media Works» (медіа
працює), автор – Нейл Андерсен та ін.
Варто зазначити, що у цих публікаціях репрезентовано інформацію про
медіаформи і естетику, бізнес та комерційне спрямування медіа, роль
аудиторії. Крім того, у цих книгах було запропоновано деякі важливі
навчально-методичні поради і розробки практичних занять, що, без
перебільшення, стало справжнім скарбом для тогочасних учителів, які мали
недостатній рівень кваліфікації з питань медіаосвіти.
Аналіз цього етапу розвитку медіаосвіти у Канаді дозволив нам
виокремити її найбільш вражаючу рису – ту, що вирізняє її з серед інших, а
саме те, що її «розвиток повністю відбувався завдяки шкільним учителям»
(Duncan et al., 2000, с. 326). На відміну від США та інших країн, де медіаосвіта
розвивалась завдяки зусиллям університетів чи педагогічних факультетів, біля
витоків канадської моделі розвитку медіаосвіти стояли шкільні учителі. Це
наклало певний відбиток на весь її подальший розвиток і на її теперішній
практико-орієнтований характер.
У 1989 р. члени AML Баррі Дункан, Джон Пандженте та Ніл Андерсон
на замовлення Міністерства освіти Онтаріо у співавторстві уклали добре
відомий довідник з медіаосвіти «Media Literacy Resource Guide», що завоював
визнання у всьому світі і був перекладений іншими мовами.
Медіаосвіту почали вважати основою для опанування англійською
мовою в провінції Онтаріо. Канада стала першою країною у Північній
Америці, яка включила розвиток навичок медіаграмотності до шкільного
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навчального плану (Lee, 2010, c. 6). Учителі та батьки учнів школи визнавали
важливість медіаосвіти, проте її подальший розвиток стримувався відсутністю
належної профільної підготовки учителів до її провадження. Ще однією
причиною, на думку Б. Дункана, Дж. Пандженте, Р. Шепарда (Duncan,
Pungente, Shepherd, (2000, с. 327), стала зацикленість учителів на традиційних
друкованих ресурсах.
Незважаючи на тогочасні виклики, з 1990-х рр. AML впроваджує
медіаосвітні програми, пропонує педагогам літні інститути у містах Торонто і
Лондон (провінція Онтаріо), у Ванкувері (провінція Британська Колумбія).
Додаткові кваліфікаційні курси для учителів пропонуються і в університеті
Торонто (Toronto University) та Йоркському університеті (York University).
У

1990

та

1992

рр.

AML

також

було

організовано

дві

північноамериканські конференції з проблем медіаосвіти. Учасниками першої,
наприклад, стали понад 500 осіб із 16 країн.
Окрім провінції Онтаріо у зазначений період також з’являються нові
медіаосвітні організації у п’яти провінціях Канади: Новій Скотії, Квебеці,
Манітобі, Саскачевані та Альберті. У них були спільні завдання, програми для
підготовки учителів, а також навчально-методичні ресурси. У 1992 р.,
об’єднавшись, ці провінційні організації створили Канадську асоціацію
організацій з медіаосвіти (CAMEO – Canadian Association of Media Education
Organizations). Асоціація просувала ініціативи з медіаосвіти на федеральному
рівні. Що ж до AML, то асоціація виходить на міжнародний рівень і здобуває
у 1998 р. міжнародне визнання «як найбільш впливова медіаосвітня
організація Північної Америки» (Jolls, Wilson, 2008, с. 72) та отримує нагороду
від Всесвітньої ради з медіаосвіти (World Council on Media Education).
Якщо у США важливі події, що зумовлювали подальший розвиток
медіаосвіти, можна було класифікувати по декадам, то у Канаді спостерігаємо
дещо іншу специфіку. Визнання і розповсюдження медіаосвіти, формування її
як окремого освітнього напряму відбувалися паралельно й упродовж двох
десятиліть поспіль – з 1980-х до 2000-х рр.
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Наступна декада (2000-2010-ті рр.) у розвитку медіаосвіти у Канаді, як і
у США, характеризується активізацією роботи національних, урядових і
громадських організацій та їх плідна співпраця з міжнародними організаціями
та закладами освіти. Як наслідок, цей етап збігається з відповідним етапом
розвитку американської медіаосвіти і логічно його назвати етапом співпраці
міжнародних, національних, урядових і громадських організацій та закладів
освіти. Наведемо короткий перелік найбільш важливих подій цього періоду.
У 2000 р. канадська організація AML виступила координатором
найбільшої медіаосвітньої конференції у світі «Самміт 2000».
З 2000-х рр. AML активно розробляє ресурси та програми для
Міністерства освіти в Онтаріо, базуючись на теорії «8 ключових концептів», а
саме:
- у 2005 р. «Think Literacy» (освіта для розвитку мислення) для 7-10 класу;
- у 2005 р. вивчення медіаосвіти в молодшій школі в межах дисципліни
«Language» (мова) для 1-8 класу;
- у 2006 р. вивчення медіаосвіти в середній школі в межах дисципліни
«English» (англійська) для 9-12 класу (Jolls, Wilson, 2008, р. 72).
У 2005 р. Прем‘єр-міністр Канади вручає нагороду Керолайн Уілсон
(Carolyn Wilson) за досягнення у медіаосвіті та глобальній освіті на місцевому,
національному та міжнародному рівнях.
У 2006 р. значним досягненням у популяризації медіаосвіти в Канаді
стало започаткування щорічного Національного тижня медіаосвіти (National
Media Literacy week), який поступово перетворився на подію міжнародного
значення. Тематика першого Тижня охоплювала питання: «що таке медіа і що
вони дають глядачу, слухачу, читачу?». Тему обговорювали по всій країні,
було зафіксовано понад кілька тисяч переглядів онлайн. Цього ж року
MediaSmarts підготувала для педагогів безкоштовні онлайн-ресурси для їх
професійного розвитку – програму «Make it Happen!» (хай це здійсниться).
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У 2007 р. Національний тиждень медіаосвіти було присвячено «eParenting» (електронному батьківству). Організатори прагнули заохотити
батьків до активної участі у кіберсвіті їхніх дітей.
Наступного року – тема «Think Critically. Act Ethically» (думай критично,
дій етично). Було впроваджено Passport to the Internet (паспорт для входу в
інтернет) – онлайн-ресурс для школярів 4-8 класу, своєрідний довідник з
розвитку навичок критичного мислення і безпечного пошуку в мережі.
У 2009 р. Тиждень насправді став національним: було проведено два
заходи національного рівня, у яких взяв участь міністр освіти, було проведено
пленарне засідання з питань збору новин. Запис усіх заходів можна вже було
переглянути на каналі MediaSmarts YouTube. Цифрові технології набували
нового розвитку.
2010-ті рр. - дотепер – ера цифрових технологій, що кардинально
змінила сутність медіаосвіти. Цей етап, по праву, можна назвати етапом
трансформації медіа освіти.
На цьому етапі розвитку медіаосвіти кожна провінція Канади вже
обов’язково має медіаосвітні дисципліни в навчальному плані. Медіаосвіта
опановується, в основному, в контексті вивчення англійської мови. Крім того,
варто зауважити, що у Канаді давно визнано могутній міжкультурний
потенціал медіаосвіти. За роки свого становлення та розвитку, елементи
медіаосвіти наявні у змісті шкільних предметів, таких як соціальні науки,
охорона здоров’я, громадянство, кар’єра та індивідуальне планування.
На сьогодні Канада також має потужний ресурс з медіаосвіти у
неформальній освітній ланці. Так, канадська некомерційна медіаосвітня
організація – Мережа медіа обізнаності (MAN – Media Awareness Network)
надає онлайн велику кількість безкоштовних уроків, планів, щоб допомогти
педагогам використовувати на своїх заняттях новітні методики медіанавчання
в класі (Wilson and Duncan, 2008, с. 128). Колеги мають змогу ділитися своїм
досвідом, найкращими практиками та навчально-методичними ресурсами,
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отримувати інформацію через розсилку, читати наукові публікації та
переглядати у запису відеоконференції.
Зміст медіаосвіти постійно аналізується. AML, починаючи з 2000-х рр.,
здійснює комплексний аналіз використання молоддю інтернету. Дослідження,
проведені Media Smarts у 2014 р., наприклад, було присвячено вивченню
ставлення молоді до інтернету, зокрема тому, які види діяльності молодь
здійснює онлайн, на які сайти заходить, їх ставлення до питань онлайнбезпеки, домашні правила користування інтернетом та ін. (Jolls, Wilson, 2008,
с. 72).
Модернізується й медіаосвітня підготовка учителів, представників
широкого загалу дорослих. У 2010 р. в університеті Атабаска (Athabaska
University) було започатковано перші онлайн-курси з медіаосвіти для учителів
та загальної публіки, що мали досить цікаву назву «Розуміння медіаосвіти:
всередині печери Платона».
Активним

популяризатором

медіаосвіти

у

Канаді,

зокрема

у

неформальній освіті, є MediaSmarts та Федерація канадських учителів
(Canadian Teachers’ Federation), які щороку, починаючи з 2006 р., проводять
Національний тиждень медіаосвіти, про що зазначалося вище. Аналіз
матеріалів офіційного сайту організаторів (Media Literacy Week) свідчить про
широкий спектр питань, які обговорювалися під час заходу. Зокрема,
упродовж етапу модернізації медіаосвіти тематика Тижнів була наступною.
2010 р. – «Gender and Media» (гендерні питання і медіа). Було відзначено
рекордну кількість спонсорів, учасників і співробітників у конференції у
Галіфаксі. В рамках Тижня відділи освіти проводили свої заходи у провінції
Манітоба та північно-західних територіях Канади. В інших провінціях країни
школи та навчальні заклади проводили покази фільмів, створених учнями та
студентами, організували семінари з медіаграмотності та створили Tweetshop
(магазин Твіт), куди були запрошені викладачі, щоб поділитися своїми
думками щодо використання технологій на заняттях.
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2011 р. – «Digital Citizenship» (цифрове громадянство). Тема, яка
заохочувала молодь до роздумів про їх онлайн-життя, їх права і обов’язки як
цифрових громадян. Міністри освіти кількох провінцій та асоціації учителів
організували і провели низку заходів із зазначеної теми.
2012 р. – 80 учасниками-організаторами було проведено понад 30
медіаосвітніх заходів по всій країні під гаслом «Privacy Matters» (приватність
має значення/приватні справи). Усі заходи, мета яких донести інформацію до
підростаючого покоління про їх права на приватність, коли вони перебувають
у мережі.
2013 р. – понад 100 співорганізаторів провели 40 основних заходів у
Канаді. Тисячі учасників із зарубіжжя (Непал, Бельгія, Бразилія, Об’єднане
Королівство та ін.) взяли участь у заходах, присвячених елементам щоденного
маркетингу у їх житті «What’s Being Sold: Helping Kids Make Sense of
Marketing Messages» (що продається: допомогти дітям зрозуміти маркетингові
повідомлення).
2014 р. – тиждень медіаосвіти був спрямований на те, щоб заохотити
дорослих до співпраці з молоддю, навчити її зрозуміти позитивні результати
використання соціальних мереж для суспільства і для розвитку своїх
цифрових навичок.
У 2015 р. відзначалася 10 річниця проведення Тижнів медіаосвіти,
тогорічний Тиждень було присвячено темі «Respect in Digital World» (повага у
цифровому світі). Заходи спрямовувалися на заохочення молоді до розуміння
учасників цифрової спільноти, етичне ставлення до онлайн-середовища через
повагу до себе і до його учасників.
2016 р. – тема «Makers and Creators» (виробники та творці) відображала
шляхи, які батьки та учителі використовують для того, щоб допомогти молоді
стати більш креативними, інноваційними, підприємливими через виробництво
медіа, через їх повторне використання, через культуру DIY (створи сам),
кодування повідомлень.
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У 2017 р. – Тиждень медіаосвіти проходив під девізом «Inclusion in a
Connected World: a Place and a Voice for Everyone» (інклюзія в об’єднаному
світі: місце і голос для кожного). Мета Тижня – створювати і просувати
можливості для різних категорій людей, їх талантів, перспективам, які
збагачують медіа та цифровий простори.
Викладені вище факти щодо розвитку медіаосвіти у США і Канаді та
результати їх аналізу дали змогу визначити спільні та відмінні тенденції
розвитку медіаосвіти на кожному з виокремлених етапів.
І етап (1960-1970 рр.) – зародження медіаосвіти: у науковий обіг
американським вченим Дж. Калкіним введено термін «медіаграмотність»;
канадським дослідником М. МкЛьюеном опубліковано праці, присвячені ЗМІ
та їх впливу на життєдіяльність суспільства; засновано перші асоціації та інші
організації з медіаосвіти; набуло поширення сприйняття медіаосвіти як
«когнітивного захисту» від негативного впливу медіа; більш помітними стали
відмінності у сприйнятті причин негативного впливу (у США це спричинялося
відсутністю загальнолюдських цінностей у медіа; а у Канаді – агресивною
експансією американської поп-культури).
ІІ етап (1970-1980 рр.) – становлення медіаосвіти: у США і Канаді
змінилася тактика використання медіа (від захисту – до занурення в медіа);
набула інтенсивного розвитку медіаосвіта у початковій та середній школах, а
також в університетах і коледжах; посилився інтерес громадськості, урядів та
органів державної влади до дослідження суспільних загроз, спричинених
медіа; розпочалося державне фінансування програм з медіаосвіти; у США
розпочалися кризові явища, що позначилися на розвитку медіаосвіти та її
фінансуванні; у Канаді завдяки учителям-ентузіастам продовжувалося широке
впровадження медіаосвіти в навчальних закладах різних типів.
ІІІ етап (1980-1990 рр.) – формування медіаосвіти як окремого напряму
освітньої діяльності: у США посилилася увага педагогів до вдосконалення
механізмів інтеракції медіа і споживачів, що позитивно впливало на навчання
споживачів медіаосвітніх послуг критично сприймати медіаповідомлення;
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медіаосвіта як окремий напрям освітньої діяльності успішно розвивалася
завдячуючи

появі

різних

медіазасобів;

американськими

вченими

обґрунтовуються теоретичні засади медіаосвіти. У Канаді відбувається
широке визнання і динамічний розвиток медіаосвіти, її законодавчого
забезпечення як обов’язкової складової навчання у 7-12 класах; медіаосвіта
набула статусу обов’язкової навчальної дисципліни у школах; розроблено
комплексні рекомендації з її впровадження в освітній процес (навчальні
програми, методичне забезпечення, медіаосвітня підготовка учителів на
робочому місці); відбувалася цілеспрямована реалізація медіаосвітніх програм
у школах, університетах та коледжах.
IV етап (1990-2000 рр.) – визнання і динамічний розвиток: у США
помітно посилюється формування медіаосвіти як окремого напряму освітньої
діяльності; у Канаді медіаосвіта спочатку здобула визнання завдяки
практичному значенню й широкому використанню в освітній діяльності і
лише згодом була теоретично обґрунтована. В обох країнах набули розвитку
спеціальні курси для забезпечення медіапідготовки працюючих учителів;
засновано професійні організації педагогів для впровадження медіаосвіти
(зокрема у США – Національний альянс з медіаосвіти (NAME), у Канаді –
Асоціацію з медіаосвіти (AML)); методологічно обґрунтовано теоретичні
засади розвитку медіаосвіти (у США – проведення наукових конференцій, у
Канаді – розроблення ключових концептів медіаосвіти); розпочалося
підручникотворення з медіаосвіти, розроблення посібників, довідників та
методик проведення уроків медіанавчання.
V етап (2000-2010 рр.) – розвиток співпраці міжнародних, національних,
урядових, громадських організацій та закладів освіти: в обох країнах
медіаосвіта
забезпечення

набула
стало

динамічного
обов’язковою

розвитку;
умовою;

її

навчально-методичне
простежується

певна

систематизація і послідовність медіаосвітніх програм; здійснено цілісне
законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медіаосвіти (у
США – «Партнерство для розвитку навичок 21 століття», у Канаді –
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«Загальний навчальний план: політика та результати»); заснування нових
громадських організацій та координаційного органу з медіаосвіти (у США –
Національна асоціація з медіаосвіти (NAMLE), у Канаді – Канадська асоціація
організацій

з

медіаосвіти

міждисциплінарних

наукових

(CAMEO));
праць,

значно

зростає

опублікованих

кількість

дослідниками

медіаосвіти.
VI етап (2010 – 2020 рр.) – трансформація медіаосвіти: в обох країнах
відбуваються кардинальні зміни у підходах до визначення сутності
медіаосвіти як ключової навички людини в ХХІ ст.; широке застосування
набуло використання цифрових технологій в освітньому процесі, а також
творче

використання

нових

можливостей

розвитку

цифрової

та

медіакомпетентностей у неформальній та інформальній освіті; здійснювалася
модернізація медіаосвітньої підготовки педагогів.
Систематизацію і порівняння етапів розвитку медіаосвіти та її
тривалість в обох досліджуваних країнах викладено у Таблиці 1.1.
Порівнюючи історію розвитку медіаосвіти у США і Канаді, можна
стверджувати, що їх процеси подібні. Етапи еволюції медіаосвіти в цих
країнах (від зародження до подальшого розвитку) відбувалися майже
паралельно. Загалом, схожими є і зміни у сутності медіаосвіти у США і Канаді,
що відображено у назві етапів їх розвитку.
Однак, послідовність етапів розвитку медіаосвіти та їх тривалість в обох
країнах дещо різняться. У США спочатку відбуваються процеси формування
медіаосвіти як окремого освітнього напряму, а потім те, що було названо нами
етапом визнання та розповсюдження. Всі процеси чітко простежуються у
проміжках часу по десять років. У Канаді згадані процеси відбувалися
паралельно й упродовж двох десятиліть. Навіть умовно їх розділяючи по 10
років, спостерігається ще одна відмінність. Канадська система медіаосвіти
спочатку здобула визнання і набула широкого поширення, як у країні, так і за
її межами. Лише згодом медіаосвіта була теоретично обґрунтована.
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Таблиця 1.1.
Порівняльна таблиця етапів розвитку медіаосвіти у США і Канаді
США
1960-1970 рр. етап
зародження 1960-1970 рр.
медіаосвіти
1970-1980 рр. етап
становлення 1970-1980 рр.
медіаосвіти
1980-1990 рр. етап
формування 1980-2000 рр.
медіаосвіти
як
освітнього напряму
1990-2000 рр. етап
визнання
і
розповсюдження
медіаосвіти
2000-2010 рр. Етап
розвитку 2000-2010 рр.
співпраці
міжнародних,
національних,
урядових
і
громадських
організацій та закладів
освіти
2010- дотепер етап
трансформації 2010-дотепер
медіаосвіти

Канада
етап
зародження
медіаосвіти
етап
становлення
медіаосвіти
етап визнання і
розповсюдження
медіаосвіти;
етап
формування
медіаосвіти
як
освітнього напряму
етап
співпраці
міжнародних,
національних,
урядових
і
громадських
організацій
та
закладів освіти
етап трансформації

Джерело: розроблено автором.
Ще одна помітна особливість, яку виявлено під час ретроспективного
аналізу, полягає у визначенні суб’єктів, які займалися розробленням
методичного забезпечення медіаосвіти. У Канаді такий розвиток відбувався
завдяки шкільним учителям та ентузіастам. У США медіаосвіта розвивалася
завдяки зусиллям викладачів вищих шкіл, тобто університетів та науковців.
Таким чином, порівняння медіаосвітнього розвитку у обох країнах дає
підстави для висновку щодо їх подібності і водночас унікальності.
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1.3. Базові поняття дослідження та їх відповідність у вітчизняних і
зарубіжних джерелах
Як відомо, жодне наукове дослідження неможливе без визначення його
поняттєво-категоріального апарату. Тому кожна наукова робота, що висвітлює
результати дослідницької діяльності, містить певний обсяг матеріалу щодо
визначення тих базових понять, якими керувався дослідник. Важливість
аналізу основних термінів дослідження зумовлена кількома причинами.
Передусім, тому що «суб’єктивізм і неозначеність понять гальмують
розв’язання ряду проблем» (Гончаренко 2012, с.35). На думку академіка
С. Гончаренка, внесення певної ясності, пошук граней, які об’єктивно існують
і відокремлюють одне поняття від іншого є важливим завданням кожної науки,
більш того, – її прямим обов‘язком (Гончаренко 2012, с.35).
По-друге, «поняттєво-термінологічне оформлення … характеризує
результати, рівень теоретичного осмислення певної сфери об’єктивної
дійсності та сприяє розкриттю її сутності, предмета, провідної системотвірної
ідеї» (Лісова, 2005, с. 14).
По-третє, аналіз дефініцій дає змогу «чітко визначити межі
поняттєвого апарату дослідження, встановити смислові зв’язки між
одиницями, які його складають, запобігти їх неоднозначному тлумаченню»
(Литовченко 2017, с. 44).
По-четверте, аналіз базових термінів дослідження, їх визначень та
тлумачень, можливий лише за умови ретельного вивчення та осмислення
літератури з відповідної проблематики. Отже, презентація базових понять і
термінів дослідження уможливлює глибоке занурення дослідника у
досліджувану проблему.
Зазначимо також, що важливість звернення до аналізу базових понять
дослідження зростає, якщо це дослідження є порівняльним, у нашому випадку,
порівняльно-педагогічним. Безумовно, пошук адекватних відповідників
іншомовних понять у рідній мові стає можливим лише за умови ґрунтовного і
ретельного аналізу та співставлення їх тлумачень.
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З урахуванням викладених вище положень структуруємо аналіз базових
понять нашого дослідження таким чином. Насамперед, розглянемо ті
дефініції, що розкривають сутність і специфіку досліджуваної проблеми і
якими послуговуються у своїх наукових розвідках дослідники. Потім
звернемося до термінів, якими користуються в англомовних наукових,
навчально-методичних джерелах, зокрема американські та канадські науковці.
Ще одним етапом нашого аналізу стане зіставлення українських та
англомовних термінів та визначення їхньої відповідності.
Основоположними термінами нашого дослідження є три групи:
- «медіаосвіта» та її похідні: «медіа/медійні засоби, медіаграмотність,
медіаосвітній, медіаграмотний, медіадидактика»;
- «освітнє середовище» та його види: формальне, неформальне,
інформальне;
- «суб’єкт» освітнього процесу, учень, студент, дорослий учень,
особистість.
Розглянемо,

як

представлено

термін

«медіа»

в

довідково-

енциклопедичній літературі.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови (2005,
с. 649) роз’яснюється, що «медіа» є те ж саме, що й «масмедіа» – засоби
масової інформації (радіо, телебачення, преса, кіно і т. ін.), метою яких є
масове поширення відомостей, знань (там само, с. 507).
Якщо порівняти це тлумачення із більш сучасним, запропонованим у
навчальному посібнику «Інноваційні технології навчання» (Кадемія та ін.
2011) та термінологічному словнику «Освіта дорослих», укладеному
Л. Лук’яновою та О. Аніщенко (2014), то спостерігається узагальнення
«відомостей, знань» і терміна «повідомлення»; розширення концепту «медіа»
за рахунок уточнення форми передачі інформації, а саме – через текст, звук,
зображення, а також – розширення переліку носіїв інформації: «Медіа – носії
повідомлень, що доставляють за допомогою технологій, у першу чергу, текст
– у книгах, методичних посібниках і комп’ютерних мережах; звук – в
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аудіокасетах та радіо- й телепередачах; зображення – у відеокасетах і
телепередачах; текст, звук і/або зображення у телеконференціях» (Кадемія та
ін. 2011, с.83-84; Лук‘янова, Аніщенко 2014, с.53).
У

педагогічному

словнику

за редакцією

М. Ярмаченка

(2001)

зазначається, що термін «медіа» вживається як аналог терміна ЗМК – засоби
масової комунікації (друк фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео,
мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи інтернет).
Отже, вітчизняні енциклопедичні джерела репрезентують «медіа» як
засоби масової інформації, засоби масової комунікації та носії повідомлень
залежно від їх змісту, мети чи форми передавання інформації. Крім того, у
тлумаченнях очевидним є розширення переліку засобів, що, ймовірно,
залежить від їх появи в обігу та користування споживачами. Тому можна
припустити, що термін «медіа» з часом буде продовжувати розширювати своє
концептуальне поле шляхом включення найменувань низки інноваційних
технологічних засобів.
Вибірка терміносполук з «медіа» зі словників та наукової літератури
свідчить про їхнє різноманітття: медіаосвіта та медіа-освіта, медіакультура та
медіа-культура, медіаграмотність і медіа-грамотність. Насамперед, очевидним
є їхня різна орфографія у вітчизняних джерелах: злите написання (медіаосвіта
(Лук’янова, Аніщенко 2014; Соціолого-педагогічний словник 2015; Кадемія та
ін. 2011)) або через дефіс (Гончаренко 2011; Кадемія 2009; Педагогічний
словник 2001; Енциклопедія

освіти

2008). Причому, М. Кадемія у

термінологічному словнику (2001) подає написання терміну через дефіс, а
пізніше, у навчальному посібнику вже як одне слово (2011).
Загальноприйняте

написання

терміносполуки

одним

словом

у

вітчизняній науковій літературі, ймовірно, зумовлене їх запозиченням з
російськомовних джерел, де ці терміни пишуться разом. На наше переконання,
доцільно було б дотримуватися написання, прийнятого в англомовних
джерелах, де ці терміни були утворені, з яких розпочалися дослідження і де
вони пишуться окремо. Відтак, за аналогією, прикметники та прислівники,
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похідні від них, також необхідно було б писати окремо. Разом з тим,
звертаючись до інструктивно-нормативних документів України, зокрема до
Концепції впровадження медіаосвіти (2010; 2016), ухваленої Президією
Національної академії педагогічних наук України, спостерігаємо вживання
терміна «медіаосвіта» та його похідних написаних разом. Враховуючи
викладене, у своєму дослідженні будемо притримуватися орфографічного
написання терміна, що вже узвичаївся в обігу.
Проаналізовані
терміносполуки

та

педагогічні
їх

словники

визначення:

містять

переважно

медіаграмотність,

три

медіаосвіта,

медіакультура. Водночас, у світовій науковій педагогічній літературі активно
послуговуються чисельними термінами, до складу яких входить слово «медіа»
або/та його похідне «медійний». Відсутність у сучасних словниках нових
термінів свідчить про їх невизначеність, неусталеність їх дефініцій. Проте
останнім часом у нових словниках все ж таки з’являються терміни з «медіа»,
як бачимо з проаналізованих вище словників. Тут варто також згадати
термінологічний словник М. Кадемії (2009), який містить цілу низку термінів
і

понять

із

медіадидактика,

коренем

«медіа»:

медіаекологія,

медіаарт,
медіаклуб,

медіавимір,

медіавплив,

медіакомпетентність,

медіакритика, медіалогія, медіапсихологія, медіапіратство, медіатворчість,
медіасприйняття, медіатека, медіатекст, мадіатероризм та ін. Водночас у
цьому словнику містяться схожі терміносполуки, але вже з терміном
«медійний», похідним від «медіа». Переважна більшість термінів у словниках
представлено у двох варіантах, і вони мають те саме пояснення. Таким чином,
тотожні пояснення дають усі підстави для висновку, що «медіа» та «медійний»
є повними синонімічними одиницями. Однак, щодо терміна «освіта» словник
пропонує лише один варіант лексеми – «медіаосвіта» (Кадемія 2009, с.109).
Натомість, з лексичною одиницею «медійний» пропонується термін
«навчання», під яким розуміють «процес розвитку особистості на матеріалі
засобів масової комунікації з метою спілкування з медіа, творчих
комунікаційних навичок, мислення, вміння повноцінного сприйняття та
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інтерпретації

медіатекстів

(там

само,

с.113).

Отже,

укладачка

термінологічного словника вже на рівні термінів «медіа» та «медійний»
певним чином обмежує концептуальне поле останнього терміна.
Зауважимо, що в працях українських науковців ці два терміни можуть
вживатися як повні синоніми. Наприклад, за О. Кучай, українською
дослідницею медіаосвіти та мультимедійних технологій, термін «медіаосвіта»
та «медійна освіта» вживаються взаємозамінно (2014).
Здійснимо дефініційний аналіз терміна «медіаосвіта», як ключового
нашого дослідження. У своєму аналізі відійдемо від звичного алгоритму,
прийнятому у наукових розвідках: розглядати низку визначень базових
термінів дослідження, а потім представити авторську дефініцію. Зупинимося
на протиріччях у визначеннях, щоб продемонструвати, що, незважаючи на
численні публікації з проблем медіаосвіти, термінологічний апарат все ж таки
потребує уточнення, аналізу та узагальнення.
У монографічному дослідженні О. Федорова «Медиаобразование и
медиаграмотность» (2004 р.) систематизувано основні дефініції медіаосвітніх
термінів, якими користувалися російські та зарубіжні медіапедагоги, у
своєрідний словник, який було доповнено цілою низкою нових дефініцій і
створено словник медіаосвітніх термінів. Нині, на думку О. Федорова, поняття
медіаосвіти ототожнюється із засобами масової комунікації (ЗМК), до яких
відносять періодику, радіо, кіно, телебачення, мультимедійні комп’ютерні
системи, зокрема інтернет тощо і засоби масової інформації (ЗМІ) (Федоров
2010).
В «Енциклопедії освіти» за редакцією В. Г. Кременя (2008, с. 481)
враховано можливості технічних засобів «створення, запису, копіювання,
тиражування, зберігання, розповсюдження, сприйняття інформації та обміну
її між суб’єктом (автором медіатексту) і об’єктом (масовою аудиторією), а
саме:

друк,

фотографія,

радіо,

кінематограф,

телебачення,

відео,

мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи інтернет». Як бачимо,
дефініція зводиться до сприйняття медіаосвіти як простих технічних засобів.
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Українська дослідниця Г. Онкович попри те, що також посилається на
засоби масової інформації та комунікації, вважає, що медіаосвіта, насамперед,
– це процес навчання і самонавчання особистості за допомогою цих самих
засобів (2007, с. 64).
Соціолого-педагогічний

словник

(2015)

пропонує

визначення

медіаосвіти як напряму у педагогіці, представники якого виступають за
вивчення

школярами

закономірностей

масової

комунікації

(преси,

телебачення, радіо, кіно тощо). Основними завданнями медіаосвіти є
підготовка нового покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до
сприйняття й розуміння різної інформації, усвідомлення наслідків її впливу на
психіку. У цьому визначенні використано тлумачення, запропоноване
С. Гончаренком в Українському педагогічному словнику (1997), яке воно
передбачає обмеження щодо цільової аудиторії медіаосвіти – школярі, нове
покоління.
Дослідниця О. Кучай, услід за польським науковцем С. Диляком
(S. Dylak) (1997), розглядає медіаосвіту/медійну освіту як навчання медіа,
навчання через медіа та навчання для медіа. Перший шлях є необхідною
складовою медіаосвіти і пов’язаний із засвоєнням знань із медіа, їхніх видів,
історії, механізмів упливу, а також із формуванням інструментальних умінь
обслуговувати устаткування. Реалізація другого шляху здійснюється через
використання медіа як джерела інформації для підтримки процесу набуття
відповідних навичок і установок та їх свідомого використання. Навчання для
медіа означає опанування мовою медіа та використання медіа для
інтелектуального розвитку, творчості, а також створення власних медійних
повідомлень

(Кучай

2014,

с. 23-24).

Узагальнюючи,

запропоноване

визначення можна звести до того, що медіаосвіта – це навчання, що цілком
відповідає загальноприйнятому розумінню освіти як результату навчання.
Для уникнення непорозумінь чи звуження концептуального поля
терміна «медіаосвіта» доцільно звернутися до нормативно-інструктивних та
законодавчих джерел. Так, у Концепції впровадження медіаосвіти в Україні
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(2010), ухваленій постановою Президії Національної академії педагогічних
наук України від 20 травня 2010 р., а також в її новій редакції (2016), ухваленій
постановою Президії Національної академії педагогічних наук України від 21
квітня 2016 р., під медіаосвітою пропонується розуміти частину освітнього
процесу, спрямованого на формування в суспільстві медіакультури,
підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною
системою масмедіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно,
телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування,
інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційнокомунікаційних технологій.
На нашу думку, неправомірно йти шляхом звуження концептуального
поля, а саме цільової аудиторії, то обмеження медіаосвіти загальноосвітньою
школою. Адже у тій же Концепції мова йде про різні суб’єкти медіаосвітньої
діяльності: дошкільнят, студентів закладів вищої освіти, батьків, дорослих.
З іншого боку, в науковому обігу спостерігається одночасно і
розширення концептуального поля терміна «медіаосвіта» за рахунок
використання складової терміносполуки «просвіта» як більш широкого
поняття, ніж «освіта». Так, у словнику «Профессиональное образование»
(Вишнякова1999) вказується, що просвіта – різновид освітньої діяльності,
основним завданням якої є поширення знань та інших досягнень культури, що
відповідають запитам часу і сприяють правильному розумінню життя загалом
або його окремих сторін, а також пропаганда тих чи інших ідей, їх
впровадження у свідомість людей з метою їх залучення до втілення цих ідей;
здійснюється за допомогою лекцій, проповідей, бесід, диспутів, популярних
видань, виступах у засобах масової інформації.
Разом з тим, аналіз дефініції «просвіта» в Академічному словнику
української мови підтверджує синонімічність терміна «освіта» (1977, т. 8.
с. 277). Однак, якщо в російській мові цей термін має ширше визначення, то в
сучасній українській мові він вважається застарілим. Крім того, його значення

116

у порівнянні з визначенням російських дослідників є звуженим і
сприймається, передусім, як суто громадська діяльність.
У вітчизняному науковому обігу також спостерігається певна плутанина
із термінами «медіаосвіта» і «медіаграмотність». Ймовірно, що її причиною є
термінологічна невизначеність в англомовних джерелах.
Звернення до праць О. Федорова свідчить, що аналогічна ситуація має
місце і в Росії, де спостерігається змішування понять «медіосвіта» та
«медіаграмоність»

(Федоров

2005).

Сам

дослідник

віддає

перевагу

використанню терміна «медіаосвіта», як такого, що широко відображає все те,
що

відбувається

в

медіаорієнтованій

аудиторії.

Медіаграмотність

розглядається вченим як результат медіаосвіти або вивчення медіа.
О. Федоров вважає, що чим більше вивчається медіа (за допомогою медіа), тим
більше людина є медіаграмотною в тому значенні, що людина володіє
здатністю

експериментувати,

інтерпретувати/аналізувати

і

створювати

медіатексти (Федоров 2005).
Переважна більшість російських науковців вживають ці поняття як
ідентичні, підмінюючи одне одним, або як різні. Причому, деякі науковці
зауважують, що у цьому питанні їх позиція є досить близькою до позиції
відомих зарубіжних дослідників C. Worsnop, J. Pungente, L. Rother, які
вважають медіаграмотність результатом медіаосвіти (Колесиченко 2007). На
нашу думку, якщо медіаграмотність є результатом медіаосвіти, то їх вживання
не може бути ідентичним. Зазначимо, що у деяких контекстах вони можуть
бути синонімічними, проте не тотожними.
Саме

це

засвідчує

визначення

медіаграмотності

у

«Концепції

впровадження медіаосвіти в Україні» (2010), ухваленій постановою Президії
Національної академії педагогічних наук України від 20 травня 2010 р., а
також в її новій редакції (2016), ухваленій постановою Президії Національної
академії педагогічних наук України від 21 квітня 2016 р., як рівня
медіакультури, який

стосується

вміння

користуватися

інформаційно-

комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою
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медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, відділяти
реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність,
сконструйовану джерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи
контролю, які вони культивують.
Доречно згадати, що більшість науковців ототожнює медіаграмотність і
медіакомпетентність, набуті у процесі медіаосвіти і сприймає їх як повні
синоніми, на що, очевидно, вплинуло їх синонімічне вживання в
англомовному науковому просторі.
У своїй науковій розвідці підтримуємо точку зору А. Єрмоленко (2016,
с. 331), що медіакомпетентність більш точно визначає суть наявних знань і
умінь, що дозволяють використовувати, критично аналізувати, оцінювати й
передавати медіатексти в різних видах, формах і жанрах, аналізувати складні
процеси функціонування медіа в соціумі. У цьому контексті, на нашу думку,
медіаграмотність – це швидше здатність особи, ніж сукупність знань, умінь,
навичок і мотивів. Таким чином, у деяких випадках ці терміни можуть бути
синонімами, проте загалом вони не є тотожними.
Якщо у нашому дослідженні ми дотримуємося вище згаданого
офіційного

визначення

медіаграмотності,

то

медіакомпетентність

ми

трактуємо, услід за Н. Вітюк, як сукупність знань, умінь, навичок, мотивів,
здібностей, які сприяють вибору, критичному аналізу, оцінці, використанню,
створенню і передачі медіаповідомлень, усвідомленню складних процесів та
закономірностей функціонування медіа в соціумі, орієнтації в ньому,
протистоянню маніпулятивному впливу, інформаційним загрозам, що
створюють небезпеку важливим інтересам окремої особистості, суспільства,
держави (Вітюк, 2016).
Наголосимо також на існуванні в науковому обігу підміни значення
термінів – «медіаосвіта», «медіакультура», «інформатика», «інформатизація»,
«інформаційні технології». Н. Кирилова, дослідниця питань медіаосвіти,
вбачає причину такої плутанини в тому, що процеси устаткування вищих
навчальних закладів і шкіл комп’ютерами, що розпочався у 1980-х рр.,
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підключення до інтернету – з середини 1990 рр., не торкнулися практичної
педагогіки. Тоді педагогіка, на думку Н. Кирилової, була у становищі
жебрачки, і випала із процесу осмислення всього того, що було пов’язане з
інформаційними технологіями. Ми погоджуємося із переконанням вченої, що
тогочасна

педагогічна

наука

зосередилась

на

осмисленні

предмету

інформатики, який впроваджувався в навчальний процес, часто без
урахування важливості нерозривного зв’язку інформаційних технологій і
виховних цілей (Кирилова 2005, с. 42). Результатом такого підходу стала певна
однобічність у розумінні медіаосвіти як інформатизації навчального процесу.
Інша група термінів для аналізу у нашому дослідженні утворена з низки
тих, що позначають освітнє середовище, зокрема формальне, неформальне та
інформальне. У своєму дослідженні ми дотримуємося загальновизнаних
дефініцій, що відображені у ст. 8 Закону України «Про освіту» (Відомості
Верховної Ради 2017). Відповідно до Закону, формальна освіта – це освіта, яка
здобувається

за

освітніми

програмами

відповідно

до

визначених

законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і
передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти
результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що
визнаються державою.
Неформальна освіта – це освіта, що здобувається, як правило, за
освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою
освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням
професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
Інформальна

освіта

(самоосвіта)

–

це

освіта,

що

передбачає

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час
повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою
діяльністю, родиною чи дозвіллям.
Разом з тим, необхідно описати й інший, досить оригінальний підхід до
розуміння видів освіти через медіаосвітню призму, що є безпосередньо
пов’язаним із нашим дослідженням і дещо різниться від вищезгаданих

119

визначень. Так, Я. Тяжлов (2015, с. 114) розглядає формальну освіту
(підготовка кваліфікованих фахівців у сфері медіа) і водночас частину
неформальних освітніх практик (короткотермінові курси, майстер-класи чи
семінари) як медіаосвіту. Натомість, для позначення інформальної освіти і
частково для неформальних освітніх практик учений вживає термін
«медіапросвіта», про який йшлося вище. За Я. Тяжловим, медіапросвіта може
мати характер випадкового чи несистемного навчання і може сприйматися, як
складова:
- неформальної
інституліазованих,

освіти,

для

якої

цілеспрямованих,

характерним
комплексних,

є

наявність

спланованих

медіапросвітніх програм;
- інформальної освіти, яка має цілеспрямований, спланований, але не
інституліазований характер;
- випадкового, несистемного навчання, що реалізується в процесі
комунікації, не призначеній для навчання – міжособистісній взаємодії, в тому
числі за допомогою технічних засобів і взаємодії з медіасередовищем.
Зазначимо, що у першому значенні «медіаосвіта» і «медіапросвіта»
вживаються цим дослідником як синоніми.
Викладене вище дає підстави для висновку про дискусійність
використання термінів «медіаосвіта» та «медіапросвіта» для розрізнення видів
освіти, адже обидва терміни можуть рівнозначно вживатися для позначення
неформального освітнього середовища. Крім того, вирізнення інформальної
освіти як цілеспрямованого, спланованого освітнього процесу співпадає із
загальновизнаним визначенням неформальної освіти. Також «просвіта»,
«просвітництво» вже не асоціюється в україномовному просторі з «освітою»,
що вносить ще більший хаос у визначення досліджуваних термінів.
Однак, такі спроби уточнити дефініції вживаних термінів та критеріїв їх
вирізнення є доказом активних наукових пошуків у сфері медіаосвіти.
Розглянемо ще одну групу термінів. Оскільки ключовим у педагогічних
дослідженнях є суб’єкт освітньої діяльності,

видається доцільним також

120

аналіз визначень сутності термінів, що його позначають. З урахуванням того,
що такий аналіз здійснюється в майже кожній науковій праці, а визначення
термінів, що їх позначають, наявне у вітчизняній енциклопедичнословниковій літературі, їх детальне вивчення буде недоцільним. Зазначимо
лише, що у нашому дисертаційному дослідженні суб’єктів медіаосвітньої
діяльності визначаємо за видами і рівнями освіти. Так, у формальній освіті на
рівні дошкільної та шкільної освіти це – дитина /учень/ учениця/ підліток/ юне
покоління/ підростаюче покоління та вихователь/ учитель/ педагог. На рівні
вищої та післядипломної освіти – студент/ слухач/ дорослий учень та педагог/
викладач/ едукатор.
У неформальній освіті це також можуть бути учні та учителі чи слухачі
та викладачі, працівники та тренінг-менеджери/тренери/наставники.
Для інформальної освіти важливим є не статус людини, яка здобуває
медіаосвітні навички чи формує їх, а розвиток особистості, тобто у фокусі
перебуває саме «особистість». Таким чином, ядром концептуального поля
«суб’єкт медіаосвіти» є особистість, під якою ми, услід за М. Фіцулою (2009),
розуміємо індивіда з притаманними йому природними задатками, які завдяки
цілеспрямованому вихованню та системі суспільних відносин формуються в
комплекс рис загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально
неповторного.
Зважаючи на відношення цих суб’єктів до медіаосвіти, згадані поняття
можна також узагальнити до таких – медіавиробники та медіаспоживачі.
Причому, ці терміни можна сприймати у їхньому первинному значенні.
Медіавиробник – це сукупність технічних засобів масової комунікації та
людей, які ними володіють, створюють і розповсюджують медіапродукцію
(Череповська, с. 5). Медіаспоживач – аудиторія, яка споживає медіапродукцію
(там само, с.6).
Водночас, суб’єкти медіаосвітньої діяльності з легкістю можуть
змінювати свої ролі в медійному просторі: ті, хто використовував
медіапродукт, можуть продукувати власні медіаповідомлення і ставати, в
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свою чергу, медіавиробниками. І навпаки. Взаємодія між ними приводить до
комунікації, а в означеному контексті – медіакомунікації.
Підсумовуючи вище викладене, можна стверджувати, що динамічний
розвиток засобів масової інформації та комунікації, поява нових засобів, їх
активне використання в освітньому процесі спричиняє й появу нових термінів
у вітчизняному науковому обігу, зокрема зі словами «медіа» та «медійний».
Їхнє тлумачення відсутнє у переважній кількості словникових джерел. Однак,
навіть при їх наявності, визначення значною мірою різняться. Тому для
чіткості визначення досліджуваних понять найкращим є звернення до
нормативно-правових документів України, в яких оперативно відображається
зміст нових понять, що мають відношення до медіаосвіти.
Звернення

до

англомовних

аналогів

базових

термінів

нашого

дослідження, їх пошук, аналіз та співставлення з україномовними зумовлене
кількома причинами. Передусім тому, що предметом нашого дослідження є
висвітлення досвіду медіаосвіти в англомовних країнах – США та Канаді.
Відтак, виникає необхідність вивчення автентичної наукової та навчальнометодичної літератури англійською мовою. Крім того, для уникнення
неоднозначності у тлумаченні термінів, адже, як наголошує академік
С. Гончаренко, «одні і ті самі педагогічні явища, процеси, зв’язки і відношення
позначаються різними термінами, особливо це стосується «іншомовних
термінів», які можуть позначати абсолютно тотожні конструкти» (Гончаренко
2008, с. 255).
Інтеграція української науки у міжнародну науку також вимагає від
дослідників уніфікованого термінологічного підходу. Це уможливить
взаєморозуміння дослідників, що працюють над однією проблемою у різних
країнах, обмін досвідом і здобутками науковців, розроблення стратегії
проведення наукових розвідок та публікації отриманих результатів не лише у
вітчизняних наукових джерелах, але й зарубіжних.
Нині в науковому зарубіжному просторі, як і у вітчизняному, немає
узгодженості щодо сутності та вживання термінів у сфері медіаосвіти. Про
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відсутність єдиної термінології вказують Р. Пенман і С. Турнбул (Penman,
Turnbull, 2008). Так, у США медіаосвіту метафорично називають «дитиною з
тисячею імен» – media literacy, media studies, visual literacy, technology
education, and critical viewing (Hobbs, 1994, с. 453). Як показало вивчення, вони
усі використовуються синонімічно, проте найчастотнішим терміном є «media
education».
Причиною відсутності узгодженості в термінології С. Банерджі та
Р. Кьюбі (Banerjee, Kubey, 2013) вважають те, що медіаосвіта є відносно новою
галуззю досліджень. Крім того, на наше переконання, така ситуація з
термінологічним тезаурусом може бути пояснена еволюційними змінами у
самих медіазасобах. Спочатку медіа були друкованими, потім з’явилося радіо
і вплив медіазасобів розширився.
Поява кінематографу додала відеоформат. Телебачення розширило
обсяги покриття. А інтернет, завдячуючи своєму швидкісному розвитку, набув
визнання «первинного джерела новин» (Pew Research Center, 2013). Як
наслідок, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій привело до
«неймовірного різноманіття комунікаційних можливостей» (Francis, 2016), що
докорінно змінило сутність медіаосвіти.
Зарубіжні науковці ведуть мову навіть про «новий вид медіаосвіти». Так,
дослідниця проблем медіа С. Лівінгстон (Livingstone, 2008) зауважує, що нині
спостерігається злиття медійних та інформаційних технологій, що породжує
нові проблеми та виклики для громадян у їх повсякденному розумінні цих
технологій. Отже, медіаосвіта зближується з інформаційною. Люди ж
володіють певними навичками з кожного окремого виду. Злиття технологій
вимагає інтеграції навичок опанування ними, відтак виникає потреба у новому
понятті медіаосвіти, що поєднало б у собі традиційну медіаосвіту з
інформаційною.
З урахуванням цього, дослідники Б. Коуп та М. Каланціс (Cope,
Kalantzis, 2000), Б. Уолш (Walsh, 2006) пропонують вживати узагальнюючий
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термін «media literacy» (медіаграмотність) у множинній формі, а саме «media
literacies» (медіаграмотності) або «multi-literacies» (мультиграмотності).
Ще один чинник визначає розбіжності у трактуванні медіаосвіти. Варто
згадати, що з часів появи медійних засобів користувачі «споживали»
представлену в них інформацію. Нині змінилася «динаміка процесу» (Mitchell,
2014). Споживачі, завдяки інтерактивному характеру медіазасобів, самі стали
створювати оригінальні медіакомунікації (Francis, 2016, с. 2).
Завдяки кардинальним змінам у самих засобах масової комунікації,
дефініційне наповнення термінів, якими науковці послуговувалися у сфері
медіаосвіти, також варіювалося, а наслідком стало різноманіття медіаосвітніх
термінів. Підтримуємо думку японської дослідниці з жіночого університету
Шова (Showa Women’s University) Мамі Комайя (Komaya, 2012), яка вважає,
що на просте запитання «що таке медіаосвіта» надзвичайно важко дату
однозначну чітку відповідь у силу різних причин. Однією з них є різні
контексти

–

соціальний,

культурний,

економічний,

історичний

та

технологічний, в яких розглядається концепт медіаосвіти.
Звернення до відомого словниково-енциклопедичного джерела –
«Глосарія освіти дорослих в Європі» за редакцією П. Федерігі (Glossary, 1999,
c. 22-23) свідчить, про різноаспектне розуміння терміна «media literacy»:
- як

«індивідуальної

медіабіографії»,

тобто

здатності

особи

усвідомлювати важливість медіа для власного особистісного розвитку;
- як масмедіа, тобто здатності розуміти, як працюють засоби масової
комунікації;
- як

медіапрактики,

тобто

використання

комп’ютера,

окрім

традиційного способу, ще й для спілкування з іншими людьми;
- як медіапедагогіки, тобто використання медіа з педагогічною метою.
Президент Національної асоціації з медіаосвіти Елана Розен (Elana
Rosen) (NAMLE History) у своєму виступі перед членами ради директорів,
учасниками зібрання в Аспенському інституті (Aspen Institute) обґрунтувала
вагомість розроблення ключових термінів медіаосвіти: « …якщо ми, лідери у
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сфері медіа освіти, не визначимо її терміни і не вивісимо їх на баннерах, то
хтось інший це зробить».
Передусім, необхідно зазначити, що в англомовних наукових джерелах
відсутня узгодженість навіть у вживанні двох ключових слів терміносполуки
«медіаосвіта». Так, у Словнику Лонгмен сучасної англійської мови (Longman
Dictionary of Contemporary English 2005, с. 1024) пропонується два значення
терміна «media»:
1) «організації, такі як телебачення, радіо та газети, що надають
громадськості інформацію, або люди, які виконують цю роботу»;
2) «множина від слова «засіб».
Словник Лонгмен ділової англійської (Longman Business English
Dictionary 2007, с. 330) містить вже одне тлумачення, однак досить розширене:
«різні шляхи розважання та передачі інформації громадськості, та
рекламування товарів, зокрема телебачення, радіо і газети». Причому, у
словниковій статті міститься також пояснення термінів «electronic media» і
«new media». Під першим (електронні медіа) розуміють «засоби, такі як
телевізор, комп’ютери та CD-ROM, що роблять інформацію доступною
громадськості», а «нові медіа» – «сучасні шляхи розповсюдження інформації
та розваг, такі як інтернет». Отже, під новими медіа розуміються цифрові
засоби комунікації.
Таким чином, зіставляючи словникові тлумачення одного й того ж
терміна за різні роки, спостерігаємо зміни концепту «медіа», що відбулися
упродовж лише двох років за трьома напрямами:
-

суб’єкти надання інформації «організації» та «люди» не згадуються

взагалі;
-

окрім надання інформації, завдання медіа – надання громадськості

розваг та рекламування товарів;
-

перелік медійних засобів розширено за рахунок електронних медіа

та нових (цифрових) медіа.
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З урахуванням того, що цифрові технології домінують в усіх сферах
діяльності людини, в науковому обігу все частіше послуговуються терміном
«multimedia» (мультимедіа) чи «digital media» (цифрові медіа), коли мова йде
про «media» (Study on the Current Trend, с. 5). Злиття цих двох видів
комунікацій – масової, представленої електронними медійними засобами, і
мультимедійної
медіаінструментам

комунікації,
визначає

що
й

здійснюється

нову,

завдяки

комплексну

цифровим

сутність

терміна

терміносполуки

нашого

«медіаосвіта», про яку мова піде нижче.
Розглянемо

другу

складову

базової

дослідження. Аналіз англомовних наукових джерел також свідчить про
відсутність єдиного терміна. В науковому обігу вживають терміни «освіта»
(education), «грамотність» (literacy) і комбінацію двох перших термінів
(literacy education). Останній варіант, зокрема, притаманний американській
науковій літературі, на відміну від якої, у канадському науковому просторі
переважно вживається термін «грамотність» (literacy). Хоча, і в американській,
і в канадській науково-педагогічній літературі зазначені терміни можуть
вживатися синонімічно, без акцентування на розбіжностях у їх семантиці.
Отже,

стверджувати,

що

англійський

термін

«education»

відповідає

українському мовному конструкту «освіта», а «literacy» відповідно терміну
«грамотність», видається нам неправомірним.
Звернення до англомовної довідково-енциклопедичної літератури
свідчить про існування певних розбіжностей у тлумаченні зазначених
термінів. Так, Словник сучасної англійської мови Лонгмен (Longman
Dictionary of Contemporary English 2005, с. 501) пропонує наступні тлумачення
«education»: «процес викладання і навчання, як правило, у школі, коледжі чи
університеті»; «викладання певного предмету»; «заклади і люди, які задіяні у
викладанні». В той же час, Словник ділової англійської цього видавництва
(Longman Business English Dictionary 2007, с. 173) узагальнює значення
терміна «education» і одночасно видозмінює його: «процес навчання,
наприклад у школах та університетах, завдяки якому розвивається розум».
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Щодо терміна «literacy», то у першому згаданому словнику (Longman
Dictionary of Contemporary English 2005, с. 944) знаходимо таке тлумачення:
«здатність читати і писати». Словник ділової англійської мови взагалі не
містить цього терміна.
У зарубіжних наукових працях віднаходимо різні трактування терміна
«literacy». Передусім, це так

звана «функціональна» чи «класична

грамотність» (classical literacy – reading-writing-understanding), тобто здатність
читати, писати і розуміти (Study on the Current Trend, p. 8). Однак, незважаючи
на чіткість визначення концепту «грамотність» в словниково-довідкових
джерелах, існують також інші тлумачення, що певною мірою їх розширюють
чи звужують. Так, на додаток до зазначених умінь, на переконання М. Геллера
(Heller, 2008, с. 53), термін «literacy» має в собі й ідеологічне навантаження.
Зважаючи на те, що ми розглядаємо терміни щодо впливу медіа, думка
М. Геллера,

видається

слушною.

Водночас,

традиційне

визначення

грамотності не вказує на її ідеологічну спрямованість.
Залежно від домінування тих чи інших медіазасобів на певному етапі їх
розвитку, окрім класичної грамотності, виокремлюють ще й такі: аудіовізуальну
(audio-visual literacy) та цифрову грамотність (digital literacy). Причому, остання
має кілька синонімів: інформаційна грамотність (information literacy), комп’ютерна
грамотність (computer literacy) (Study on the Current Trend, с. 8).
Медіаосвіта/грамотність традиційно визначалася як здатність до
отримання, оцінки і передачі інформації через комунікацію різними шляхами,
у тому числі через друковані та недруковані тексти (Considine, 2009, с. 472).
Автентичні спеціалізовані джерела енциклопедичного характеру,
зокрема Словник медіаграмотності (Dictionary of Media Literacy), укладений
Артом Сільвербратом та Еллен Енрайт Елісейрі (Silverblatt and Eliceiri, 1997,
с. 40) пропонує таке визначення: «критичні навички мислення, що
уможливлюють здійснення людьми незалежного судження й прийняття
обдуманих рішень у відповідь на інформацію, отриману через засоби масової
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комунікації». У цьому визначенні дослідники звертають увагу, передусім, на
наявність у людини автономних навичок.
Наявні в англомовній науковій літературі й більш прості тлумачення
«медіаосвіти», що також пов’язані з набуттям людьми певних навичок:
- здатність

отримувати,

аналізувати,

оцінювати

і

передавати

повідомлення різними шляхами (Hobbs, 1997);
- здатність отримувати, розуміти і створювати комунікації в різних
контекстах (Study on the Current Trend, с. 5);
- здатність володіти технічними та комунікативними навичками, а
також навичками критичного мислення (Hargrave, 2010).
У зазначеному контексті важливим, на наше переконання, є звернення
уваги науковців до того, що «медіаграмотність» сьогодні почали вважати
важливою навичкою на все життя (Komaya, 2012).
Розглядаючи набуття навичок як результат освітнього процесу,
знаходимо, що медіаграмотність трактується як результат медіаосвіти.
Медіаграмотність, отримана в результаті медіаосвіти, включає вміння, що
допомагають отримати доступ до інформації; розуміння і критичний аналіз
різних аспектів медійного змісту та функцій медійних закладів (у т. ч.
економічних); комунікації в різних контекстах; відчуття комфорту з усіма
існуючими медіа; активне використання медіа з метою створення і
розповсюдження медіатекстів (Hartai, 2014, с. 26-27).
З урахуванням викладеного вище, медіаосвіта стає «безпосереднім
попередником медіаграмотності у найширшому значенні цього терміну»
(Study on the Current Trend, с. 10). Таке визначення присутнє в документах
ЮНЕСКО, після проведення конференцій у Grunewald (1982), Toulouse (1990),
Vienna (1999), Seville (2002).
Концептуалізація змісту терміна відбувалася упродовж 4 етапів, що, як
свідчить

здійснений

аналіз

матеріалів,

відповідає

згаданим

вище

конференціям ЮНЕСКО з проблем медіаосвіти. Розглянемо їх детальніше.
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Грюнвальдська декларація 1982 р. заклала основи медіаосвіти,
привернувши увагу громадськості та науковців до впливу медіазасобів на
навчання і освіту (Grunewald, 1982).
На другій конференції у 1990 р. в Тулузі було деталізовано і
систематизовано визначення сфери медіаосвіти (Toulouse, 1990).
На Віденській конференції (Vienna, 1999) медіаосвіту вже розглядали на
основі нових підходів, у контексті появи цифрових технологій та, як наслідок,
нової ери комунікації, було визначено, що медіаосвіта:
1)

займається всіма засобами масової інформації та охоплює

друковане слово, графіку, звук, рухомі й нерухомі образи, що передаються
через будь-яку технологію;
2)

дозволяє

людям

розуміти

комунікаційні

засоби,

що

використовуються у суспільстві та як вони працюють, а також набути навичок
використання цих засобів масової інформації для спілкування;
3)

гарантує, що люди зможуть навчитися, як аналізувати, критично

відображати та створювати медіатексти; визначити джерела медіатекстів, їх
політичні, соціальні, комерційні та/або культурні інтереси; інтерпретувати
повідомлення та цінності, що пропонуються засобами масової інформації;
добирати відповідні носії для передачі власних повідомлень чи матеріалів, а
також для доставки їх цільовій аудиторії; отримати або вимагати доступу до
медіазасобів як для прийому, так і для виробництва.
Було визнано, що медіаосвіта є частиною основного права кожного
громадянина в кожній країні світу на свободу вираження поглядів та право на
інформацію, що сприяє створенню та підтримці демократії. Визнаючи
диспропорції у характері та розвитку медіаосвіти в різних країнах, учасниками
Віденської конференції «Освіта для медіа та цифрової епохи» було
запропоновано, щоб медіаосвіту впроваджували, де це можливо, в межах
національних навчальних програм, а також у закладах формальної (у закладах
вищої освіти) та неформальної освіти (у закладах, що пропонують можливості
для навчання упродовж життя) (Vienna, 1999).
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На четвертій конференції у Севільї у 2002 р. було схвалено визначення
медіаосвіти, запропоноване на Віденській конференції, та визначено галузі, де
потрібно активно просувати медіаосвіту, а саме у:
1) дослідженнях;
2) навчанні;
3) співпраці

між

школами,

медіа,

неурядовими

організаціями,

приватним бізнесом і суспільними закладами;
4) консолідації й просуванні громадської сфери суспільства та її зв‘язків
із медійними засобами (Seville, 2002).
Отже, медіаосвіту було визнано важливим чинником активного
громадянства у сучасному інформаційному суспільстві. Це означає, що не
лише молоде покоління, але й дорослі, літні люди, батьки, учителі та власне й
самі медіафахівці потребують навичок, що необхідні упродовж всього життя.
У контексті викладеного вище робимо висновок, що ЮНЕСКО трактує
медіаосвіту в доволі широкому сенсі, як освіту про медіазасоби для мільйонів
людей в усьому світі. Натомість, деякі науковці сприймають медіаосвіту, лише
як «програми, націлені на розвиток медіаграмотності у дітей, молодих людей
та дорослих» (Mami Komaya, 2012). Отже, визначення медіаосвіти, як і
визначення медіаграмотності, також варіюються від широкого до досить
вузького діапазону.
В англомовній літературі нині також часто вживається термін «media
competence» замість «media literacy». Аналіз дефініцій другої складової цього
словосполучення свідчить про відсутність єдиного тлумачення. Науковці все
ще дискутують про сутність терміна «competence». Разом з тим, на думку
А. Парола та М. Раніері (Parola, Ranieri, 2010, с. 31), доцільно використовувати
термін «media competence», як такий, що більш точно визначає сутність
педагогічного феномена і є ширшим за термін «media literacy». Останній, за
А. Парола та М. Раніері (Parola, Ranieri, 2010, с. 31), хоч і став семантично
багатшим і ширшим, все ж «означає трохи інше».
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Досліджуване явище має місце як у формальній освіті, так і в
неформальній та інформальній. Тому необхідно простежити відповідність
термінів в англійській та українській мовах, що їх позначають. Зупинимося на
них детальніше.
Формальна

освітня

ланка

відіграє

важливу

роль

у

розвитку

медіаграмотності, особливо дітей шкільного віку та молоді, яка навчається у
закладах професійної і вищої освіти. Що ж до розвитку медіаосвітніх навичок
у дорослих, то набувають значення неформальна та інформальна освіта, які
допомагають стати медіаосвіченим тому, хто навчається упродовж життя.
Англомовні терміни, що позначають освітні ланки, та їх різноманітні
трактування в англомовній науковій літературі досить детально висвітлено у
монографії

С. Бабушко

(2015).

У

нашому

дослідженні

обмежимося

визначеннями, яких дотримується переважна більшість зарубіжних і
вітчизняних науковців, та які схвалені ЮНЕСКО (UNESCO Glossary, 2011;
UNESCO Guidelines, 2012). Відтак, може здатися досить простим завданням
знайти відповідність англомовних та україномовних термінів щодо освітніх
ланок: відповідним терміном англомовної терміносполуки «formal education»
є український мовний конструкт «формальна освіта», «non-formal education»
відповідає українській лексичній одиниці «неформальна освіта», «informal
education» має своїм аналогом термін «інформальна освіта».
Однак, аналізуючи англомовні терміни, запропоновані ЮНЕСКО,
спостерігаємо, що для позначення формальної освіти вжито термін
«education», в той час, як неформальна та інформальна освіта позначаються
іншим терміном – «learning», що в англо-український словниках традиційно
перекладається як «навчання» (Балла, 2006). Дотримуючись такої логіки,
варто перекладати терміни ЮНЕСКО «non-formal learning» та «informal
learning» як «неформальне навчання» та «інформальне навчання». Проте такий
переклад звужує значення україномовного терміна.
Водночас, в україномовному контексті використовується саме термін
«освіта» до усіх трьох ланок (Закон України «Про освіту», 2017). Відтак,
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приймаючи визначення ЮНЕСКО за змістом, все ж будемо користуватися
терміном «освіта», як більш узагальнюючим і законодавчо обґрунтованим в
українській мові.
У Глосарії ЮНЕСКО, укладеному Інститутом статистики (UNESCO
Glossary, 2011), запропоновано таке визначення формальної освіти: це –
«освіта, що є інституціолізованою, цілеспрямованою та спланованою, що
проваджується у публічних організаціях та визнаних приватних установах, які
у своїй сукупності створюють систему формальної освіти держави. Програми
формальної освіти визнаються як такі, відповідними національними органами
управління освітою або еквівалентними установами, зокрема будь-якими
закладами у співпраці з національними чи регіональними органами управління
освітою. Формальна освіта переважно стосується освіти, що здобувається до
першого виходу людини на ринок праці або у віці, коли здобуття освіти у
нормі вважається основним видом її діяльності (initial education). Професійна
освіта, освіта осіб з особливими потребами і окремі складові освіти дорослих
часто визнаються як складові системи формальної освіти».
Лаконічніше визначення знаходимо у Рекомендаціях ЮНЕСКО з
визнання результатів неформальної та інформальної освіти (UNESCO
Guidelines, 2012). Формальна освіта здійснюється в освітніх закладах, є
структурованою (у термінах цілей навчання, навчального часу та методичної
підтримки навчального процесу) та веде до отримання сертифікату (UNESCO
Guidelines, 2012).
Відповідно, представлено й інші визначення досліджуваних термінів: у
Глосарії – більш розширено, у Рекомендаціях – стисло.
Неформальна освіта – це освіта, що інституціолізована, цілеспрямована
та спланована суб’єктом освітньої діяльності. Визначальна характеристика
неформальної освіти полягає у тому, що вона є додатком, альтернативою
та/або доповненням до формальної освіти у процесі навчання людини
упродовж життя. Її часто впроваджують з метою гарантувати для всіх право
на отримання освіти. Вона – для осіб будь-якого віку, але не обов’язково
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передбачає неперервний шлях здобуття освіти. Зокрема, це можуть бути
короткотермінові програми та/або програми низької інтенсивності, що
надаються у вигляді коротких курсів, майстер-класів та семінарів.
Неформальна освіта, зазвичай, веде до отримання кваліфікацій, що не
визнаються відповідними національними органами управління освітою або
взагалі не передбачає надання кваліфікацій. Неформальна освіта може
охоплювати програми, що сприяють грамотності дорослих і молоді, освіту для
дітей, які не відвідують школу, формують життєві та робочі навички,
спрямовані на соціальний або культурний розвиток (UNESCO Glossary, 2011).
Неформальна освіта – освіта та навчання, що відбуваються поза межами
формальної освітньої системи регулярно або періодично (UNESCO Guidelines,
2012).
Інформальна освіта – це форми здобуття освіти, що є навмисними або
свідомими, але не інституціолізованими. Вони менш організовані та
структуровані, ніж формальна та неформальна освіта. Інформальна освіта
може охоплювати освітню діяльність, що відбувається в сім’ї, на робочому
місці, у місцевій громаді та повсякденному житті, що є самостійно, сімейно
або соціально спрямованими (UNESCO Glossary, 2011).
Інформальна освіта є результатом щоденної діяльності, пов’язаної з
роботою, сім’єю чи дозвіллям, це складова неформальної освіти. Її часто
називають навчанням, що базується на досвіді (UNESCO Guidelines, 2012).
Викладене вище та дефініції зазначених термінів, що використовуються
в україномовному науковому просторі, зокрема в Законі України «Про освіту»,
свідчать, що за своєю суттю англомовні та україномовні терміни, що
позначають освітні ланки, не суперечать один одному, незважаючи на те, що
прямих відповідників досліджуваних термінів нами не було знайдено.
Оскільки результати навчання та освіти вимірюють набутими
компетентностями, варто проаналізувати і зіставити також тлумачення цих
термінів. Зауважимо, що цю тему досить широко висвітлено у наукових
працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Тому детально
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зупинятися на них не будемо. Водночас, підкреслимо, що у своєму науковому
пошуку будемо опиратися на визначення, запропоновані ЮНЕСКО, як на такі,
що є найбільш вживаними.
Наприклад, англомовний термін «competence» означає «здатність
мобілізувати і використовувати внутрішні ресурси такі, як знання, уміння та
ставлення, а також зовнішні ресурси такі, як бази даних, колеги, товариші,
бібліотеки інструменти та ін. для ефективного розв‘язання специфічних
проблем у реальних життєвих ситуаціях» (UNESCO Glossary, 2011).
Натомість,

в

українському

законодавстві

термін

«компетентність»

трактується, на перший погляд, вужче: як «динамічна комбінація знань, умінь,
навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей,
що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну
та/або подальшу навчальну діяльність» (Закон України «Про освіту», 2017). У
запропонованому визначенні не зазначаються зовнішні ресурси, однак вони
маються на увазі, оскільки для успішної соціалізації та провадження
професійної та навчальної діяльності без їх використання не обійтися.
Викладене

вище

дає

підстави

концептуального

поля

базових

для

термінів

графічного

нашого

зображення

дослідження,

що

використовуються в англомовній науковій літературі, та їх україномовних
еквівалентів (рис.1.3).
В центрі рисунку 1.3. розміщено «медіаграмотність» (media literacy) як
результат медіаосвітнього процесу (media education). Останній відбувається у
трьох ланках освіти: формальній (formal education), неформальній (non-formal
education) та інформальній (informal education). «Media competence» розміщено
осторонь, оскільки цей термін може сприйматися подвійно: як «набуті
навички» і як власне «медіаосвіта».

134

Formal Education
Формальна освіта

Non-formal Education
Неформальна освіта

Informal Education
Інформальна освіта

Media Education
Медіа освіта

Media competence/competency
Медіакомпетентність

Media Literacy
Медіа грамотність
Technical skills
Технічні навички

Classical literacy
Функціональна грамотність

Critical thinking skills
Критичне мислення

Audio-visual literacy
Аудіо-візуальна
грамотність

Communication skills
Комунікативні навички

Digital literacy
Цифрова грамотність

Рис. 1.3. Концептуальне поле терміна «медіаосвіта».
Джерело: розроблено автором.
Складниками медіаграмотності з позицій набутих компетентностей є
технічні навички (technical skills), критичне мислення (critical thinking skills) та
комунікативні навички (communication skills). З історичного погляду
медіаграмотність розпочиналася як класична (classical literacy), тобто уміння
читати, писати й розуміти, що трансформувалася в аудіо-візуальну (audiovisual literacy), а потім у цифрову грамотність (digital literacy). Причому, вони
не взаємовиключають одна одну, а «мирно» співіснують, кожна наступна
неможлива без попередньої.
Розглянувши визначення основних термінів дослідження в англомовній
літературі, доцільно провести й порівняльний аналіз термінів, якими

135

послуговуються саме у досліджуваних країнах. Нашу увагу привернув той
факт, що у Сполучених Штатах медіаосвіту, як правило, називають,
використовуючи складний термін «media literacy education». Дослівно
переклад означає «освіта медіаграмотності». Його походження пов’язують зі
спільним використанням медіазасобів і технологій в освіті (Hope, Hobbs, and
Jensen, 2009).
У Канаді послуговуються таким визначенням «медіаосвіти»: це процес,
за допомогою якого люди стають медіаграмотними та здатні критично
розуміти сутність, технології, вплив медіаповідомлень та їх виробництво
(Media Literacy Week, 2010). Причому, на думку канадських освітян, які
впроваджують медіаосвіту, у визначенні важливо враховувати, що:
1. медіа є конструкціями;
2. аудиторія обговорює зміст;
3. медіа є комерційними за своєю сутністю;
4. медіа пронизані певною ідеологією (Media Literacy Week, 2010).
Загалом, для позначення зазначеного концепту канадські науковці
віддають перевагу терміну «media literacy», який було представлено
Міністерством Онтаріо (Ontario Ministry) та який широко використовується у
Канаді (2010, c. 8). Причому, як зауважує Дж. Ренні, «media literacy» спочатку
сприймався лише, як назва шкільного предмета. Потім термін розширив своє
значення, вийшовши за межі системи формальної освіти (Rennie, 2015, р. 13).
Отже, те, що називалося у Канаді «media literacy», повністю асоціюється з
медіаосвітою.
Отже, медіаосвіту справді можна назвати «дитиною», яка має в
англійській мові «тисячу імен», про що свідчить здійснений нами аналіз
базових понять дослідження. Більш того, порівняння україномовних та
англомовних відповідників демонструє наявність різних найменувань і в
українській мові. Причини цього явища в обох мовах є подібними.
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Висновки до першого розділу
На

основі

бібліографічного

аналізу

вітчизняних

і

зарубіжних

літературних джерел виявлено два напрями наукових пошуків, результати
яких широко висвітлено у публікаціях.
У публікаціях за першим напрямом, які здебільшого мали теоретичне
спрямування, медіаосвіта розглядалася переважно як засіб захисту від
негативного впливу ЗМІ. Дослідники аналізували медіаосвіту в психологопедагогічному, мистецькому і технологічному контекстах.
Авторами публікацій, віднесених до другого напряму, здебільшого були
учителі-практики

та

учасники

міждисциплінарних

творчих

груп.

Американський і канадський досвід розвитку медіаосвіти широко висвітлено
в англомовних наукових, психолого-педагогічних, навчально-методичних та
інших працях прикладного спрямування. Основна увага приділялася
висвітленню винятково важливої ролі медіаосвіти в життєдіяльності
суспільства та її впливу на особистість, соціум, економіку і політику.
Українська медіаосвіта має достатньо вагомі здобутки і вже відомі
наукові школи, зокрема медіадидактики (пошук ефективних методів
формування медіакультури дітей та молоді); медіаекології (захисна функція
від шкідливого впливу медіа засобів); медіакритики (розвиток критичного
мислення дітей і молоді у початковій, середній та старшій школах на основі
використання різних засобів масової комунікації; медіакомунікації (естетична
складова медіа та візуальні комунікації). Крім того, дослідження медіаосвіти
українськими науковцями також спрямовуються на обґрунтування положень
щодо ролі особистості, розвитку медіакомпетентності та ін.
Зіставлення результатів бібліографічного аналізу праць зарубіжних і
вітчизняних вчених уможливлює висновок про те, що вектор їх медіаосвітніх
пошуків не збігається: в північноамериканському науковому просторі зусилля
вчених спрямовано на розвиток особистості, автономної від медіа, а в Україні
– переважно на опанування медіазасобами в навчальному процесі.
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З урахуванням низки критеріїв (зміна ставлення до медіаосвіти; зміна
сутності медіанавчання; поява законодавчого забезпечення; створення
організацій, що просували медіаосвіту) було простежено, які зміни
відбувалися в медіаосвіті в обох досліджуваних країн. Оскільки медіаосвіта
достатньо «молода», історія її розвитку розглядалася десятилітніми
проміжками. Унаслідок застосування ретроспективного аналізу встановлено,
що США і Канада мають спільні витоки розвитку медіаосвіти, що зумовлені
схожістю їх передумов: медіаосвіта бере свій початок з «екранної освіти», що
активно впроваджувалася в навчальний процес; створено відповідні
організації з радіо та телемовлення та введено правила регулювання
телевізійного контенту; проведено опитування громадської думки щодо якості
телепродукції; підвищення інтересу громадськості до проблеми впливу медіа;
повселюдне використання фільмів як засобу навчання.
Еволюція медіаосвіти у США і Канаді від зародження до подальшого
розвитку тривала шість етапів і відбувалися майже паралельно: зародження,
становлення, формування медіаосвіти як окремого напряму педагогіки,
визнання і розповсюдження, динамічний розвиток, співпраця міжнародних,
національних, урядових і громадських організацій та закладів освіти;
трансформація освіти.
Попри ці подібності, послідовність етапів розвитку медіаосвіти та їх
тривалість в обох країнах дещо різняться. Головна відмінність полягає в тому,
що формування медіаосвіти в США, на відміну від Канади, від початку
відбувалося як окремий напрям педагогіки. В Канаді медіаосвіта спочатку
здобула визнання через свою практичну значущість і широке використання в
освітній діяльності і лише згодом почала оформлюватися в окремий напрям
педагогіки, тобто набула теоретичного обґрунтування.
Основоположні терміни дослідження було згруповано у три кластери:
«медіаосвіта» та її похідні: «медіа/медійні засоби, медіаграмотність,
медіаосвітній, медіаграмотний, медіадидактика»; «освітнє середовище» та
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його види: формальне, неформальне, інформальне; «суб’єкт» освітнього
процесу, учень, студент, дорослий учень, особистість.
Вивчення

показало,

що

у

вітчизняних

наукових

джерелах,

спостерігається певна підміна змісту термінів, пов’язаних з медіаосвітою. Це
спричинено звуженням цільової аудиторії медіаосвіти до школярів і молоді;
підміною освітньої діяльності її результатами (медіаосвіта і медіаграмотність);
взаємозаміною

медіаграмотності

та

медіакомпетентності;

звуженням

поняттєвого поля «освіта» до «просвіти»; однобічністю у розумінні
медіаосвіти як використання медійних засобів у освітньому процесі. До
дискусійних питань у термінологічному аналізі україномовних понять варто
віднести використання терміна «медійний» як повного синоніма терміна
«медіа». За нашим припущенням, така неоднозначність у трактуванні термінів
спричинена аналогічною ситуацією в англомовних дослідженнях. Термін
«медіаосвіта» в англомовних джерелах названо «дитиною з тисячею імен», що
свідчить про синонімічне вживання різноманітних термінів. У США це –
термін «media literacy education», у Канаді – «media literacy».
Причини такої розбіжності полягають у зміні самих медіа, їх сутності та
характеру

(від

електронних

до

цифрових,

домінування

цифрових

медіаресурсів) та способу використання інформації (від пасивного до
інтерактивного). Водночас під час аналізу англомовних наукових джерел не
виявлено значних розбіжностей в їх семантиці, що свідчить про їх синонімічне
вживання.
Отже, «медіаграмотність» (media literacy) є результатом медіаосвітнього
процесу (media education), що відбувається у формальній (formal education),
неформальній (non-formal education) та інформальній освіті (informal
education).
Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: Головченко,
2014; Головченко, 2019; Головченко, 2019d; Головченко 2019е; Головченко,
2020b; Головченко, 2021.
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РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ
У США І КАНАДІ
У розділі розкрито вплив філософсько-педагогічних підходів на
розвиток медіаосвіти у США та Канаді, висвітлено їх переваги і недоліки,
доведено, що їх інтегрування сприяє ефективному провадженню медіаосвіти.
Відображено сутність медіаосвіти в глобалізаційно-інформаційних умовах та
визначено основні напрями медіаосвіти для різних систем освіти; вивчено стан
законодавчого і нормативно-правового забезпечення розвитку медіаосвіти та
її місце в державній політиці у США і Канаді. Викладено загальну
характеристику та основні напрями медіаосвіти в умовах глобалізації;
здійснено порівняльний аналіз державної політики цих країн щодо
медіаосвіти.
2.1.

Вплив

філософсько-педагогічних

підходів

на

розвиток

медіаосвіти у США та Канаді
Звернення до філософських засад будь-якого педагогічного явища та
його аналіз уможливлюють глибоке і цілісне розуміння його принципів,
цінностей, вихідних положень. Тому наш науковий пошук розпочнемо з
аналізу філософського підґрунтя медіаосвіти.
Зазначимо, що в науково-педагогічному просторі існує думка про
відсутність єдиної філософської концепції медіаосвіти. Так, О. Печинкина
(2012, с. 10) підкреслює, що медіаосвіта виникла як стихійний і
багатоаспектний досвід, що базується на різноманітних філософських теоріях
і доволі часто взагалі без них. Проте переважна більшість науковців схильна
вважати, що філософською основою медіаосвіти стали теорії масової
комунікації та конструктивізму.
Ще наприкінці 1990-х рр. інформаційна ера та технологічні можливості
змусили науковців та педагогів, за влучним висловом Т. Даффі і Д. Джонассен
(Duffy, Jonassen, 1992), «концептуалізувати освітній процес та створити нові
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освітні підходи». Медіаосвіта виявилася тим полігоном, де ці підходи
апробовувалися (Schilder, 2015). Цю позицію підтримували і відомі зарубіжні
класики медіаосвіти Д. Бакінгем (Buckingham, 2003) і

Л. Мастерман

(Masterman, 1985), оскільки саме зміни в типі інформації та технологіях
вважали першопричиною і завданням медіаосвіти.
Особливого значення набула теорія масової комунікації, оскільки
поява і розвиток технічних засобів спілкування зумовили появу «нового
соціального простору – масового суспільства», якому притаманна наявність
специфічних засобів зв’язку – засобів масової комунікації (Шпаковский,
2006). Теоретичне осмислення нового явища зумовило появу низки теорій,
підходів, трактувань масової комунікації, її цілей та завдань. Ми не будемо
зупинятися на їх детальному аналізі. Зазначимо однак, що їх можна звести до
двох основних напрямів залежно від характеру впливу медіазасобів на
людину:
- людиноцентристський;
- медіацентристський.
Сутність першого напряму полягає в тому, що вплив медіа на людину є
мінімальним. Люди пристосовують засоби масової комунікації до своїх
потреб. Прихильники цього підходу вважають, що люди вибірково
сприймають інформацію, що надходить. Тобто, вони обирають ту інформацію,
що збігається з їхньою думкою, і відмовляються від іншої, яка не відповідає
їхній точці зору.
Другий підхід базується на тому, що людина піддається дії засобів
масової комунікації, і це неможливо заперечувати. За допомогою засобів
масової комунікації усі люди взаємопов’язані, оскільки об’єднані в
глобальний простір. Вони можуть зв’язатися із необмеженою кількістю інших
людей завдяки миттєвому інтерактивному передаванню повідомлень з будьякої точки світу в будь-яке місце. За подіями в одній частині світу можна
стежити в режимі реального часу так, ніби це відбувається в одному селі.
Концепція «глобального села» (global village) М. Льюена (McLuhan, 1964)
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відображає не лише об’єднуючий характер медіазасобів, але й підкреслює їх
соціальні впливи. Отже, засоби масової комунікації виконують функції
ідеологічного, політичного впливу, організаційні, інформаційні, освітні,
розважальні функції, а також підтримки соціальної згуртованості.
Конструктивізм – сучасна педагогічна філософія, що розглядає
навчання як створення учнями власних знань, виходячи з особистого досвіду,
а також перенесення цього досвіду на подальші ситуації з позиції цілісності
(Смірнова, 2013).
До поширення медіаосвіти в освітній парадигмі досліджуваних країн
панували біхевіористська та когнітивістська теорії, суть яких можна коротко
охарактеризувати як стеження за поведінкою учня, бажана зміна поведінки
(біхевіоризм)

та

розвиток

здібностей,

мислення

учня

(когнітивізм).

Використовуючи мнемонічні асоціації з питаннями «Що? Як? Чому?»,
можемо співвіднести біхевіоризм з вивченням фактів – «Що?», когнітивізм з
процесами і правилами, за якими відбувається побудова когнітивних моделей
– «Як?». Відтак, конструктивізм як значуще пізнання, виходить із
співвіднесення зі своїм досвідом і відповідає на питання «Чому?».
Однією з головних відмінностей конструктивізму від об’єктивізму є
теза, що розум не відображає світ (або реальність) об’єктивно. Натомість,
лише через призму уяви учня та його попереднього досвіду, тобто учень
інтерпретує реальність спираючись на свої попередні переконання, психічні
структури та досвід (Duffy, Jonassen, 1992; Jonassen, 1991, с. 10). Таким чином,
людина сприймає зовнішній світ по-різному.
Конструктивістська теорія, на думку Р. Джексон (Jackson, 2009, с. 174)
досвідченого педагога й авторки книжки «Never Work Harder Than Your
Students & Other Principles of Great Teaching» (що у перекладі означає «ніколи
не трудіться більше, ніж ваші учні, та інші принципи гарного вчителювання»),
що «змістовне навчання відбувається, коли учні намагаються зрозуміти світ
шляхом відфільтровування нової інформації, використовуючи власні знання,
концепції, правила, гіпотези та асоціації з особистого досвіду».
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З огляду на викладене, завдання сучасного педагога полягає в тому, щоб
допомогти учневі віднайти своє бачення, вміти сформулювати власну думку з
того чи іншого питання та обґрунтовувати її, використовуючи своє вміння
дискутувати і переконувати співрозмовника.
Викладання

медіаосвіти

повністю

відповідає

принципам

конструктивістської педагогіки, оскільки остання є основою для справжнього
дослідження у такий спосіб, який ані муштра, ані скрупульозно виписані
навчальні плани, ані дидактичне викладання не можуть забезпечити.
Кінцеві методи викладання мають суттєві докази залучення всіх учнів,
роблячи можливим надійне здобуття учнями головних знань і навичок, а також
навичок мислення вищого ґатунку (Шейбе, Рогоу, 2014, с. 41).
Отже, філософські засади конструктивізму, покладені в основу
медіаосвіти, базуються на таких основоположних принципах:
навчання – це процес пошуку, конструювання та реорганізації знань

-

самою особистістю, адже у мінливому зовнішньому середовищі знання не
може бути стабільним, постійно відбувається реорганізація системи знань;
навчання має бути пов’язаним із життям, а не з окремими фактами,

-

оскільки у процесі створення знань відбувається їх інтегрування;
гуманізація процесу навчання відбувається в процесі ознайомлення

-

учнів з моделями ментальної поведінки, самоаналізу та їх перевірки на
практиці;
-

під час навчання нівелюється авторитаризм і водночас ставлення до

оцінювання отриманих знань, як частини цього процесу (Смірнова, 2013).
Зазначені принципи конструктивістської теорії разом із основними
положеннями теорії комунікації та теорій масової комунікації складають
концептуальну основу медіаосвіти, яку, за переконанням Р. Хоббс (Hobbs,
2005),

було

розроблено

спільними

зусиллями

науковців-фахівців

з

медіаосвіти, учителів, різних асоціацій та організацій. Саме їх і називають
«ключовими концептами чи принципами медіаосвіти». За Р. Хоббс (там само),
концептуальні положення медіаосвіти – це ідеї, що забезпечують теоретичний
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фундамент для учителів, які бажають навчати медіаграмотності. Вони
допомагають досягнути консенсусу в теоретичних засадах медіаосвіти.
Філософська

теорія

конструктивізму

стала

основою

низки

різноманітних підходів до медіаосвіти. Це різноманіття, ймовірно, зумовило
багатство визначень і трактувань медіаосвіти, що було продемонстровано у
результаті

двомовного

аналізу

базової

термінології,

здійсненого

у

попередньому розділі.
Наше припущення може бути підкріплено результатами наукового
дослідження У. Поттера (W. Potter) щодо дефініцій медіаосвіти. Ученим було
проаналізовано 23 дефініції та з’ясовано, що в їх основу покладено різне
бачення

медіаосвіти.

Деякі

визначення

ґрунтуються

на

результатах

медіаосвіти – наборі певних навичок, інші фокусуються на культурному
аспекті медіаосвіти. Поширеним є трактування медіаосвіти як когнітивного
явища та засобу розвитку критичних навичок мислення. Розгляд медіаосвіти
як засобу захисту склався в силу історичних причин. Однак, наявні в науковій
літературі підходи до медіаосвіти не обмежуються цими визначеннями. У.
Поттер (Potter, 2010, с. 681) стверджує, що «науковці самі розширюють
конгломерацію підходів», продовжують це робити і змінювати дефініції
медіаосвіти таким чином, щоб вони відповідали їхнім науковим пошукам.
Тому боротьба за розуміння, що ж таке медіаосвіта, продовжується.
Цікаво, що сам учений не пропонує власного визначення і не
намагається об’єднати чи певним чином систематизувати існуючі підходи до
медіаосвіти. Він лише демонструє їх велику кількість і різноманіття.
Наявність численних підходів до медіаосвіти, зокрема в американському
науковому просторі, на думку дослідниці П. Ауфдерхайде (Aufderheide, 1993,
с. 6),

є

зрозумілим,

оскільки

безпосередньо

зумовлене

історичною

децентралізацією американської системи освіти. Це привело до того, що фокус
в розумінні медіаосвіти зміщувався від її аналізу, пошуку елементів
виробництва, вивчення економіки медіаіндустрії, розуміння, як медіа формує
суспільне знання, до вивчення медіаосвіти як засобу вираження та естетики.
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Крім того, причиною відсутності єдиної теоретичної концепції
медіаосвіти у минулому і нині, на думку О. Печинкиної (2015, с. 8), є
неможливість інтегрувати увесь педагогічний досвід різних напрямів, різних
культур і цивілізацій. Як наслідок, цілі медіаосвіти змінюються залежно від
теоретичної бази медіаосвіти, віку аудиторії, конкретної тематики і завдань
заняття, наявних засобів, теоретичних знань і практичного досвіду педагогів.
Порівнюючи дві позиції науковців щодо різноманіття підходів до
медіаосвіти, спостерігаємо їх суголосність. В кінцевому рахунку, і при
першому, і при другому підході все залежить від визначення цілей, що стоять
перед медіаосвітою.
На наше переконання, ще однією з причин різних підходів до
медіаосвіти є пошук критеріїв, якими керуються науковці у своїх
класифікаціях, зокрема таких як: цілі медіаосвіти, рівні розвитку сприйняття
інформації, вікові категорії суб’єктів медіаосвіти та ін. Результати досліджень
О. Федорова (2004, с. 31) та інших науковців дають змогу дійти висновку, що
«у світі не існує єдиної теоретичної концепції медіаосвіти». Це спричинило
відсутність єдиної медіаосвітньої моделі, якою б користувалися у більшості
країн.
Крім того, навіть деталізований перелік медіаосвітніх теорій не може
бути завершеним, оскільки розвиток медіаосвіти невпинно продовжується.
Тому у своїй науковій розвідці обмежимося коротким оглядом домінантних
підходів до медіаосвіти, що популярні у досліджуваних країнах.
Результати аналізу теорій, концепцій та основних медіаосвітніх підходів
викладено у наукових розвідках зарубіжних дослідників, які стали вже
класиками медіаосвіти, Л. Мастермана (Masterman, 1997, с. 20-31; Masterman,
Mariet, 1994, с. 6-59), Ж. Пьетта і Л. Жиру (Piette, Giroux, 1997, с.89-134), Ж.
Гонне (Gonnet, 2001, с.7-25).
Найбільш відомими і визнаними є:
- критичний підхід (critical approach);
- протекціоністський підхід (protectionist approach);
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- художній підхід (arts approach);
- практичний підхід (media literacy approach).
Виокремлення саме цих чотирьох підходів є доцільним, на думку
Д. Консідайн (Considine, 2002, с. 7-15), оскільки вони згадуються у переважній
більшості дефініцій медіаосвіти, використовуються провідними науковцями
та здійснили неабиякий вплив на історичний розвиток і становлення
медіаосвіти, як науки. Разом з тим, учений розробив власну теорію підходів до
медіаосвіти

на основі

цілей, що поставлені

перед

нею у

США,

використовуючи асоціативний прийом. Згідно з теорією «3P», медіаосвіта має
за мету захистити чи зменшити негативний вплив медіа (protection); навчити
(preparation), тобто розвинути інформаційні та комунікативні навички,
необхідні для громадянства і роботи у сучасному демократичному суспільстві;
отримати задоволення (pleasure) від медіатекстів та виробити критичну оцінку
медіа як популярної форми мистецтва (там само).
Враховуючи широке розкриття названих вище підходів у наукових
працях з медіаосвіти (Шейбе, Рогоу, 2014; Buckingham, 2003; Considine, 2002;
Fedorov, 2008; Kellner, Share, 2007; Piette, Giroux, 1997; RobbGrieco, 2012 та
ін.), у своїй розвідці не ставимо за мету здійснити глибокий аналіз їх сутності,
обмежимося лише коротким поясненням.
Критичний підхід до медіаосвіти базується на вимогах часу, коли
інформаційне середовище та комунікаційні технології настільки динамічно
змінюються, що люди, зокрема учні потребують навичок орієнтування в
ньому. Тому ці навички вважаються життєво важливими. Розуміючи це,
учителі загальноосвітніх шкіл намагаються підготувати своїх учнів як до
майбутньої роботи, так і до життя у суспільстві.
Медіатексти можуть нести небезпеку, тому важливо навчити молодь
критично сприймати інформацію медіаповідомлень і розпізнавати ймовірні
загрози. Наприклад, у деяких медіамеседжах може бути наявна інформація про
вживання заборонених речовин – алкогольних напоїв, наркотичних речовин,
тютюну, зокрема в рекламі (Gentile, Walsh, 2001), в телевізійних програмах

146

(Christenson, Henriksen, Roberts, 2000), фільмах, поп-музиці (Primack, et al.,
2008). Найбільш загрозливими і небезпечними для підростаючого покоління
можуть стати соціальні мережі, зокрема популяризація через них ідей
самогубства.

Підростаюче

покоління

може

неправильно

сприймати

інформацію в медіатекстах та намагатиметься наслідувати героїв зазначених
медіазасобів. Тому ефективними стратегіями захисту молоді від шкідливих
наслідків можуть стати освітні програми, спрямовані на розвиток її
медіаграмотності (Hobbs, 1998, с. 17), зокрема на розвиток навичок
критичного мислення учнів. На переконання медіапедагогів, критичне
мислення виступає «своєрідним фільтром для осмислення медіаповідомлення
чи іміджу» (Scull, Kupersmidt, 2011). Відтак, завдання педагогів – розвивати у
своїх учнях «медіаскептицизм» (media skepticism).
Складовою критичного мислення є так звані навички деконструкції
медіаповідомлення, тобто поділ медіаповідомлення на частини, що містять
переконливі елементи і вміння їх розпізнавати. Якщо учні визнають
важливість критичного мислення і вміють його застосовувати, вони менш
схильні

піддатися

спокусам,

що

містяться

у

медіаповідомленні.

Експериментально було доведено, що учні з менш розвиненими навичками
критичного мислення, навіть якщо їх контролювали батьки чи однолітки, у
дорослому віці більше вживали тютюн та алкоголь.
З

критичним

підходом

до

медіаосвіти

тісно

пов’язаний

протекціоністський. В його контексті в освіті враховується вплив медіа на
людину, зокрема вплив таких негативних явищ як насильство чи маніпуляція
свідомістю в рекламі. З огляду на зазначений негативний вплив медійних
засобів, медіаосвіту розглядають як засіб захисту молоді від негативу та
запобігання шкідливим впливам медіа. Прихильники підходу переконані, що
в результаті «лікування медіаосвітою» дитяча та молодіжна аудиторії стануть
менш вразливими до негативного впливу медіа (Piettte, Giroux, 1997) завдяки
протиставленню «вічних цінностей», навчання розуміння відмінностей між
реальністю і медіатекстом, пом’якшення ефекту надмірного захоплення медіа
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(Онкович, 2012, с. 30). Тобто, медіаосвіта сприймається як щеплення,
профілактичний засіб.
Художній (мистецький) підхід базується на культурологічній теорії
(необхідність освіти як результат розвитку медіакультури). В умовах такого
підходу головною метою медіаосвіти є навчання аудиторії основних законів і
мови

художнього

спектру

медіаінформації,

розвиток

естетичного

(художнього) сприйняття й смаку, здатності до кваліфікованого аналізу
художніх медіатекстів (Онкович, 2012, с. 31). За висновком І. Челишевої
(2015), реалізація означеної мети зумовлює необхідність вирішення завдань
естетичної, аудіовізуальної, емоціонально-інтелектуальної освіти аудиторії,
що розвиває різні види активного мислення (образне, асоціативне, логічне,
творче); навички сприйняття, інтерпретації, аналізу, естетичної оцінки
медіаінформації; потреби в опанування медіамови для її використання при
спілкуванні з творами екранних, традиційних мистецтв та ЗМІ; потреби в
вербальному спілкуванні щодо засвоєної інформації і в художньотворчій
діяльності; уміння передавати знання, отримані на заняттях, результати
сприйняття різних видів мистецтв, навколишнього світу засобами опанованих
комунікативних технологій у формі мультимедіа, аудіовізуальних і письмових
текстів. Узагальнюючи, зазначимо, що при мистецькому підході акцент
ставиться на оцінюванні естетичних форм медіа та використанні медіа для
самовираження (Kellner, Share, 2005). Проте, якщо традиційне мистецтво і
традиційні медіа вважаються засобом індивідуального самовираження, то нові
медіа є «естетично іншими», що зумовлює їх вихід за межі індивідуального.
Нові медіа несуть в собі суспільний художній потенціал через мережеві
комунікації, інтерактивність та віртуальну реальність (Freire, McCarthy, 2014,
с. 28).
Практичний підхід до медіаосвіти можна назвати винятково
педагогічним, адже завданням медіаосвіти в контексті цього підходу є навчити
індивіда теорії та практичним уміннями користуватися сучасними засобами
масової комунікації, тобто розвивати і підвищувати медіакомпетентність
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споживача. При цьому підході медіаосвіта розширює поняття традиційної
освіти за рахунок включення медіаосвітніх результатів до її концептуального
поля, а саме: «розвитку здатності особи отримати, аналізувати, оцінювати та
ефективно створювати різноманітні медіа для успішної комунікації» (Francis,
2016, c. 37-38). Отже, практичний підхід до медіаосвіти має на увазі розвиток
навичок продукування медіаповідомлень. Більш того, деякі науковці
стверджують, що особа не може вважатися медіаосвіченою, поки не матиме
особливого досвіду – «досвіду виробництва медіа» (Cheung, 2009). Однак, на
наше переконання, практичний підхід має на увазі не лише розвиток технічних
умінь продукування медіа, адже для отримання, аналізу, оцінювання та
виробництва медіа необхідна ціла низка інших умінь і навичок.
Загалом, практичний підхід до медіаосвіти часто порівнюють із
технологічною освітою, проте на відміну від якої, медіаосвіта більше потребує
«розвитку навичок критичного мислення і практичного досвіду у надзвичайно
суперечливій області людського спілкування» (Francis 2016, c. 38).
Заслуговують нашої уваги і теоретичні надбання з наукових розвідок
концептуального підґрунтя медіаосвіти російської школи медіапедагогів. Так,
звернення російського дослідника медіаосвіти О. Федорова (2005) до наукових
пошуків провідних зарубіжних науковців та аналіз їхніх теорій медіаосвіти
уможливив виокремлення 10 підходів до неї:
1) розвитку критичного мислення /автономії;
2) культурологічного;
3) соціо-культурного;
4) семіотичного;
5) естетичного/художнього;
6) практичного / прагматичного (медіаосвіта як таблиця множення);
7) ідеологічного;
8) «споживання і задоволення» (орієнтація на потреби і уподобання в сфері
медіа);
9) засобу захисту / протекціоністського / ін’єкційного/ «щеплення»;

149

10) етичного підходу.
Намагання певним чином їх об’єднати та створити єдину медіаосвітню
теорію призводить до простого змішування кількох підходів, що й було
проілюстровано О. Федоровим на прикладі так званої «критичної концепції»
О. Шарикова (Федоров, 2004, с. 32). Наприклад, у ній поєднано два підходи до
медіаосвіти – семіотичний і культурологічний.
Учений зауважує, що автономно можливо реалізовувати підходи до
медіаосвіти. Однак, застерігає, що медіаосвіта учнів тоді буде «однобокою». В
одному випадку, в учнів будуть розвинені навички критичного мислення, в
іншому – вони отримають практичні вміння, а в третьому – лише інформацію
(Федоров, 2004, с. 49).
Разом з тим, О. Федоров (Fedorov 2008) у своїй монографії «On Media
Education» (Про медіаосвіту) вказує, що виокремлені ним підходи рідко
існують «у чистому вигляді» і майже завжди поєднують в собі характеристики
інших, тобто їх синтезують. З огляду на це, науковець розробляє три відповідні
синтетичні медіаосвітні моделі, що ґрунтуються на визначених підходах, та які
функціонують у країнах світу. Він спочатку описує типові риси існуючих
медіаосвітніх моделей (Fedorov, 2008, c.37-44):
- освітньо-інформаційна модель (вивчення теорії, історії, мови
медіакультури тощо), базується на культурному, естетичному, соціокультурному підходах до медіаосвіти;
- освітньо-етична модель (вивчення моралі, релігії, філософських
проблем в рамках етичної, релігійної, ідеологічної, екологічної, захисної
теорій медіаосвіти);
- прагматична

модель

(навчання

практичному

застосуванню

медіатехнологій), яка базується на ідеях використання, задоволення та
практичного застосування медіа та ІТ освіти;
- естетична модель (спрямована на розвиток художнього смаку та
удосконалення навичок аналізу кращих зразків медіакультури). Базується на
теорії естетики (вивчення мистецтва і культури);
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- соціокультурна

модель

(соціокультурний

розвиток

творчої

особистості – сприйняття, уявлення, візуальна пам’ять, інтерпретаційний
аналіз, незалежне критичне мислення), що базується на теоріях культурного
вивчення, семіотики, етики.
Наступним кроком у синтезуванні медіаосвітніх моделей стало
визначення критеріїв класифікації та їх логічне структурування, а саме:
- концептуальна основа (філософські, методичні концепції, що стали
основою для розвитку моделі);
- мета і завдання;
- форми роботи;
- основні змістові компоненти медіаосвітньої програми;
- сфера застосування.
Усі існуючі медіаосвітні моделі можна, на думку О. Федорова (Fedorov,
2008, c.37-44), об’єднати у групи:
Група А – медіаосвітні моделі, що репрезентують синтез естетичної та
соціокультурної функцій.
Група Б – моделі, що поєднують в собі естетичну, інформативну та
етичну функції.
Група В – медіаосвітні моделі, в яких синтезовано соціокультурну,
інформативну та практико-прагматичну функції. Вчений наголошує, що
медіаосвітні моделі останньої групи найбільш поширеними у країнах світу.
Велика кількість і різноманіття підходів не влаштовують науковців і тим
більше учителів, які, розробляючи навчальні плани, мають виходити з певних
позицій. А штучне об’єднання підходів розмиває чіткість результатів
медіаосвіти. Виникла потреба систематизувати існуючі теорії та підходи для
зручності використання у практичній діяльності медіаосвітніх педагогів та у
наукових пошуках дослідників. Як зазначають українські дослідники
медіаосвіти В. Іванов, О. Волошенюк (2014, с. 16), спроби узагальнити та
систематизувати теоретичні напрацювання науковців різних країн мають, без
сумніву, позитивний характер.
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На початку 2000-х рр. науковці виокремлювали два «несумісні
філософські напрями, на які було скеровано розвиток медіаосвіти у США:
культурологічний та інокуляційний підходи» (Scharrer, 2003).
Так, культурологічний підхід спрямовувався на посилення уваги
педагогів до медіадосвіду самого учня. Медіанавчання було орієнтовано на
учня, його почуття, на збільшення задоволення від використання медіазасобів.
Крім того, на переконання G-M. Chen (2007, c. 92), цей підхід мав на меті
репрезентацію медіа та її денатуралізацію. Помітним недоліком цього підходу
вважалося втручання педагога в навчальний процес учня.
Інша філософська концепція – це інокуляційний/ протекціоністський/
захисний/ превентивний підхід, сутність якого було описано вище.
Філософська концепція захисту панувала в медіаосвіті США і в Канади
ще з самого початку її появи і продовжує займати сильну позицію. Її
популярність зумовлена, на думку Р. Кьюбі (Kubey, 1998), тим, що набагато
простіше отримати фінансове забезпечення від уряду і громад для
профілактики негативного впливу медіа на підростаюче покоління, оскільки
вона схвалюється і підтримується батьками та чиновниками.
Група американських дослідників медіаосвіти М. Франсіс, Д. Келлнер і
Дж. Шеар (Francis, 2016; Kellner, Share, 2007) прагнули втілити так званий
еклектичний підхід до медіаосвіти, при якому усі підходи до медіаосвіти є
рівноважливими, взаємозалежними, і жоден не повинен домінувати над
іншим. Зокрема, якщо виникає потреба застосувати один із підходів, то інші
мають розглядатися як його продовження (Francis, 2016, с. 140). Це
уможливить загальне опанування медіаосвітою на противагу використанню
медіаосвіти для вивчення окремої навчальної дисципліни. Водночас, у
кожному випадку можуть бути поставлені різні акценти. Наприклад, підхід
медіаосвіченості забезпечує розвиток фундаментальних навичок доступу,
аналізу та виробництва медіаповідомлень, без яких неможливі й інші підходи.
Усі підходи, незважаючи на окремі назви, залежать один від одного.
Мистецький підхід пов’язаний із критичним через визнання естетичної
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цінності медіа для демократичної участі і культурних змін, і навіть через
наявні стереотипи та неправильне розуміння медіаповідомлень. Він є
необхідним компонентом при виробництві медіа, що актуалізується в межах
підходу медіаосвіченості.
Водночас зазначимо, що у межах захисного підходу неможливо
визначити, як використовується естетика для просування маркетингових
цілей. Прискіплива увага рекламної індустрії до молодіжної цільової аудиторії
(English and Media Centre, 2015, para. 1) розглядається як негативне явище, що
є прерогативою вже протекціоністського підходу.
Ми поділяємо іншу класифікацію підходів до медіаосвіти у США,
розроблену науковцями спільно з учителями-практиками та представниками
громадських організацій Media Literacy Lab. Завдяки своїй простоті вона є
зручною у користуванні на практиці. Водночас, вона влаштовує і науковців,
які систематизували усі відомі медіатеорії та розробили концептуальну базу
теорії «великого намету» (big tent). Її суть полягає в тому, що у «великому
наметі медіаосвіти» медіаосвітня практика не зводиться лише до окремих
медіаосвітніх курсів, семінарів чи конференцій з розвитку медіаосвіченості.
Він охоплює різноманітні освітні середовища: формальне, неформальне та
інформальне;

в

ньому

зручно

розміщуються

медіаосвітні

навчальні

дисципліни, різні цільові категорії.
Як зазначають її розробники (RobbGrieco, Hobbs, 2013), міцність та
стійкість намету уможливлює збалансованість підходів до широкого
вибору медіатекстів, контекстів, цілей і водночас чисельні смуги практик,
що базуються на певних принципах, типах медіа, видах доступу тощо. Ці
смуги тяжіють до полюсів (poles), які ніби два «стовпи» підтримують
намет – протекціоністський (protectionist) та розвиваючий (empowerment).
Рисунок

«великого

намету»

медіаосвіти

у

США

з

поясненнями

представлено у Додатку Б.1.
Як свідчать назви підходів, перший із них розглядає медіаосвіту як
спосіб захисту від негативного впливу медіа. Інший практикує медіаосвіту як
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засіб особистісної, соціальної, економічної та культурної ефективності у
медійно багатому суспільстві (RobbGrieco, Hobbs, 2013). Незважаючи на те,
що послідовники кожного із підходів дискутують, вбачаючи в іншому
недоліки, очевидно, що вони не є взаємовиключними.
Коротко

розглянемо

сутність

обох

підходів.

Прихильники

протекціоністського підходу визнають, що засоби масової інформації
можуть часто діяти не на користь людей. Коли йдеться про прибуток чи певні
політичні мотиви, соціальні питання, зокрема, охорона здоров’я, рівноправ’я
та ін. залишаються поза увагою. Протекціоністи також вважають, що
медіаосвіта не тільки є захистом від негативного впливу медіа, але й засобом
протистояння та виклику.
В рамках цього підходу медіаосвіту і хвалять, і водночас критикують як
інститут цензури. Вона справді необхідна для вразливих верств населенняспоживачів медіапродукції, (діти, підлітки, люди похилого віку, люди з
особливими потребами) чи для історично незахищених категорій населення
(жінки, сексуальні меншини, етнічні меншини, релігійні групи). Разом з тим,
медіаосвіта може виступати і як спосіб захисту для консервативної більшості
у питаннях підміни «здорового глузду» ліберальними упередженнями чи
крайніми поглядами. Незважаючи на розбіжності серед прихильників різних
політичних питань, протекціоністи твердять, що медіаосвіта повинна бути
доступною для усіх людей, особливо у питаннях охорони здоров’я та
надмірного медіавпливу. Здобувачі медіаосвіти потребують відповідних
знань, умінь, розширення своїх навичок користування медіа та її розуміння для
того, щоб бути здоровими і позитивно змінювати суспільство. Це – реальний
спосіб для учнів і тих, хто цікавиться, звернутися до соціальних проблем та
питань охорони здоров’я у медіанасиченому суспільстві. Натомість,
противники протекціонізму принижують значення медіаосвіти і зводять її до
простої «батьківської опіки», що була розроблена у зв’язку з дефіцитом
моделей навчання (RobbGrieco, Hobbs, 2013).
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Розвивальний

підхід

базується

на

гуманістичній

концепції

особистісного розвитку та силі медіа служити громадським інтересам. В його
основу дослідники М. РобГріко та Р.Хоббс (RobbGrieco, Hobbs, 2013) поклали
положення Дж. Дьюї (J. Dewey) щодо важливості освіти та комунікації (у тому
числі, особистої та через медіазасоби) для розвитку громадянського
суспільства.
Прогресивні послідовники цього підходу наголошують, що діти в
медіаосвітньому процесі виступають активними, а не пасивними учнями. Крім
того, медіаосвіта розширює можливості професійної освіти, оскільки є
засобом поєднання школи і суспільства. Його перевагами є розвиток за
допомогою медіаголосу учня, навичок розуміння та використання медіамов,
забезпечення усім громадянам доступу до медіаресурсів і технологій,
підтримання зв’язку учнів зі спільнотами, які його/її цікавить, і вже в
спільнотах набуття нових навичок, знань, пошук однодумців та аудиторії
завдяки власному вкладу через медіа, яке він/вона створюють і поширюють.
Наголошується також на важливості отримання задоволення від різних
популярних медіазасобів. Водночас популяризується практика рефлексії та
критичного обговорення етичних питань з використання медіа та їх
репрезентації. Саме рефлексія та безпосередня участь в медіадіяльності
підвищують ефективність комунікації, забезпечують дотримання етичних
норм, посилюють переваги та обмежують шкоду, що може нанести медіа.
Натомість, опоненти вважають цей підхід наївним у питаннях
піддатливості молоді спокусам надмірного використання медіазасобів,
вразливості до негативного впливу медіа історично незахищених категорій
населення. Крім того, ця теорія виходить з позиції, що «з дітьми все добре», в
той час, як реальність свідчить про зворотне.
Аналіз двох описаних вище підходів у теорії «великого намету»
представлено у таблиці 2.1. Зауважимо, що виокремлені переваги і недоліки є
характерними не лише для медіаосвіти досліджуваних нами країн, але також і
для інших країн світу.
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Таблиця 2.1.
Переваги і недоліки підходів до медіаосвіти
Назва підходу

Переваги

Недоліки

Протекціоністський -захист від негативного -можуть діяти не на
(protectionist)
впливу медіа;
користь людям, а для
-засіб
протистояння
і отримання прибутку або
виклику;
у зв’язку з політичними
-доступність
для
усіх мотивами;
-медіаосвіта
категорій населення;
як
-врахування
інтересів сприймається
цензура;
вразливих верств;
опіка,
-звернення до соціальних -надмірна
патерналізм
питань
Розвивальний
-особистісний розвиток;
-«наївність»,
(empowerment)
-служіння
громадським -недосконалість;
інтересам;
-висока
піддатливість
-активність учнів;
спокусам медіа;
-доступність
для
усіх -відсутність обмежень
громадян;
надмірного
-зв’язок
учнів
зі використання медіа;
спільнотами
та -вразливість
до
однодумцями,
що
їх негативного
медіа
цікавлять, та набуття в них впливу
історично
нових знань, навичок;
незахищених
верств
-отримання задоволення;
населення;
-практика рефлексії та -неспівпадання реальної
критичного обговорення картини з очікуваною
етичних питань;
-безпосередня участь в
медіадіяльності
Джерело: систематизовано автором за (RobbGrieco, 2012; RobbGrieco,
Hobbs, 2013).
Досить цікавою є позиція канадських науковців, які вважають, що кожне
обґрунтування медіаосвіти сьогодні так чи інакше пов’язане з її педагогічним
характером, певною ідеологічною спрямованістю самих медіазасобів та
прагматичною функцією медіаосвіти (Rennie, 2015, с. 96). В силу історичних
причин розвитку медіаосвіти в Канаді та зважаючи на її практичну
спрямованість, медіаосвіту варто розглядати, за канадським науковцем І.
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Гудсаном (Goodson, 1981, с. 66), з позицій двох підходів: філософського та
соціального.
Виокремлюючи кожний підхід, дослідник враховував взаємозв’язки між
«дисципліною» (в академічному, науковому розумінні) та шкільним
предметом (прагматичний дискурс аудиторного навчання в школі).
За умов філософського підходу «інтелектуальна дисципліна створена і
систематично визначається спільнотою науковців, які, зазвичай, працюють в
університеті, потім вона «перекладається» для використання як шкільний
предмет» (Goodson 1981, с. 63).
Другий підхід, як вважає І. Гудсан (там само), уможливлює розгляд
медіаосвіти на рівні школи і водночас на рівні нації як соціальну систему, що
підтримується комунікаційними мережами, матеріальним забезпеченням та
ідеологіями.
Коментуючи такий підхід до медіаосвіти, Дж. Ренні (Rennie, 2015, с. 97)
зазначає, що у першому випадку знання поширюються по вертикалі
(«експерти» з медіадисциплін формують ідеї, які потім мають опанувати
викладачі на місцях) – філософський підхід. При соціальному підході знання
розповсюджуються горизонтально, одночасно по кількох осях. Предмети з
вивчення медіаосвіти не просто розробляються основною групою вчених або
практиків; вони є соціально побудованими явищами з великою мережею
генеалогічних коренів. Відтак, дослідник вважає, що медіаосвіту доцільно
розглядати у більш широкому соціальному дискурсі, тобто як соціальне
явище.
Отже, здійснений аналіз філософських концепцій і теорій медіаосвіти
свідчить про їх чисельність і різноманітність. Ми підтримуємо висновок
українських медіадослідників В. Іванова та О. Волошенюк (2014, с. 26), що
теорії і концепції мають фрагментарний характер і не спираються на цілісне
узагальнення сучасного досвіду вивчення механізмів дії мас медіа. Водночас
розуміння їх сутності сприяє розумінню закономірностей їх впливу на
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аудиторію, що може стати ефективним засобом прогнозування очікуваних
результатів медіаосвіти.
Аналіз різних теорій і концепцій медіаосвіти показує, що в основі кожної
з них є особистість, її потреби, інтереси, досвід, переконання, художньоестетичні смаки та ін. Ще одна спільна риса проаналізованих вище підходів до
медіаосвіти полягає в тому, що кожний підхід спрямований на розвиток
навичок аналізу, оцінювання і створення медіапродукту.
Отже, можемо стверджувати, що теорії, концепції, підходи до
медіаосвіти, розглянуті у цьому підрозділі, утворюють той теоретичний
фундамент, що допоможе зрозуміти феномен медіаосвіти у сучасному світі.
2.2. Загальна характеристика та основні напрями медіаосвіти в
умовах глобалізації
Медіаосвіту вважають вагомим чинником комунікативного розвитку
людства, що розпочалася з часів виникненням писемного алфавіту, тривала
упродовж всього розвитку людства, а з виникненням електронних медіа та
розвитком цифрових технологій набула значного поширення (Study on the
Current Trend, c. 4).
Саме цифрові технології, що розвивалися і продовжують розвиватися з
неймовірною швидкістю, змінили сутність сучасних медіа та їх вплив на
особу, її працю та суспільство. Домінуюча роль на ринку нині належить
новому типу медіа – інтернету (Ružić 2016, c. 70). Про це свідчать статистичні
дані, зокрема 3 млрд із 7 млрд жителів Землі користуються ним повсякденно
(Internet World Statistics, 2016). Крім того, цифрові медіа вже «породили» нове
покоління тих, хто з раннього дитинства користується інтернетом. Ці діти
почали користуватися комп’ютерами у ранньому віці для перегляду
мультфільмів, потім для відеоігор, а згодом для спілкування у соціальних
мережах. Вчені почали називати цих дітей «покоління М2» (M2 generation). З
кожним роком час, який ці діти проводять у мережі, неухильно зростає.

158

З’явився навіть спеціальний термін – «screening time», що позначає час
проведений дитиною за екраном ТБ, монітором комп’ютера чи відеоіграми.
Науковцями підраховано, що у 1970-х рр. молодь у США і Канаді
витрачала від 25 до 28 годин на тиждень для перегляду телевізійних програм.
Сучасні американські тінейджери споживають медіапродукцію вже близько
50 годин на тиждень (Hoechsmann, Poyntz. 2012, c.23), що становить 30% від
усього обсягу часу. Цікавим є пояснення такого значного збільшення «часу за
екраном», запропоноване М. Хоексманном (M. Hoechsmann) та С. Пойнтцем,
(S. Poyntz). Вчені вважають, що діти буквально потрапили у пастку медіа через
те, що три чверті американських підлітків віком від 8 до 18 років мають у своїх
спальнях телевізор, половина з них має доступ до кабельного та супутникового
телебачення, а третина – до інтернету (там само). Таким чином, перебуваючи
у своїх кімнатах діти оточені медіа і, безумовно, це спонукає їх до споживання
медіапродукції у таких значних обсягах.
Враховуючи збільшення показника «екранного часу», науковці ретельно
здійснюють його моніторинг та вивчають причини, що спричиняють його
зростання. Так, кожні 5 років Сімейний фонд Кайзера (Keiser Family
Foundation) здійснює вивчення основних змін у використанні медіа
американськими школярами віком від 8 до 18 років, тобто «поколінням М2».
Нині вже пройшло 3 хвилі анкетування учнів (1999 р., 2004 р., 2009 р.).
Інформація щодо чергового опитування, яке очікувано мало відбутися у
2014 р., у мережі відсутня. Мета дослідження – виміряти обсяг часу, який
молодь щодня витрачає на різні медіа. Зважаючи на те, що медіатехнології
значно диверсифікувалися, дослідникам досить складно було систематизувати
отримані дані і дійти висновків по кожному із видів медіазасобів, якими
користувалися респонденти. Тому до уваги бралися тенденції та моделі
використання медіазасобів, зокрема наступні:
- загальне використання медіаресурсів;
- контент телевізійних переглядів;
- використання мобільного телефону;
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- прослуховування музики;
- гра у відео та комп’ютерні ігри;
- використання комп’ютера й інтернету.
З’ясовано, що у 2009 р. покоління М2 молодих американців віком від 8
до 18 років в середньому щодня проводило 7 годин 38 хвилин, споживаючи
медіаресурси. Це на 1 годину 17 хвилин більше, ніж у 2004 р. Причину
зростання дослідники вбачають у появі та широкому розповсюдженні нових
мобільних та онлайн-засобів, у тому числі МР3 програвачів, мобільних
телефонів з можливістю виходу в інтернет та ін. (Rideout, Foehr).
Цікавим результатом цього дослідження став той факт, що підлітки у
США віком від 11 до 14 років витрачають більше часу на використання медіа,
ніж інші вікові категорії опитаних молодих людей. В середньому, це 1 година
40 хвилин (там само, с. 37).
Нашу увагу привертають ті зміни, що відбулися у формулюванні
запитань анкети. Це свідчить про врахування дослідниками В. Райдаут
(V. Rideout), Ю. Фоехр (U. Foehr) та Д. Робертс (D. Roberts) появи нових
медіазасобів і про відповідність проведеного дослідження новим вимогам
часу. Зміст деяких запитань, заданих молоді, зокрема щодо використання
комп’ютерів, наведено у Додатку Б.2.
Враховуючи те, що діти проводять більше часу з медіа, ніж у школі,
деякі зарубіжні вчені, наприклад Д. Бакінгем, вважають, що вони вже замінили
роль сім’ї, церкви, школи та стали основним фактором їх соціалізації
(Buckingham, 2003, c. 5). Не можемо повністю погодитися із думкою
Д. Бакінгема. Безумовно, роль медіа є надзвичайно важливою, оскільки вони
впливають на формування точки зору користувачів з багатьох питань, однак
все ж таки вплив медіа не є необмеженим. Для нас важливим з позиції
дослідника є підкреслення соціальної ролі медіа. Причому, це стосується не
лише електронних та цифрових медіа, але й традиційних, оскільки ні інтернет,
що відіграє провідну роль у сучасних умовах, ні інші мульти- чи цифрові носії,
повністю не замінюють традиційні медіазасоби.
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Варто зазначити, що на думку експертів (Study on the Current Trend, с. 5),
у сьогоднішньому суспільстві традиційні та сучасні цифрові медіазасоби
існують пліч-о-пліч. Більш того, повна заміна неможлива, оскільки різні
засоби масової комунікації можуть одночасно співіснувати, інтегруючись
один з одним. Процеси глобалізації, інтеграції, швидкоплинних змін
інформаційно-комунікаційних технологій та їх впровадження у повсякденне
життя сформували «новий медіаландшафт», постійно його ускладнюючи
(Череповська, 2011).
Водночас зазначимо, що кожен медіазасіб (класичний – друковані
тексти; електронний – відео, ТБ, радіо; цифровий – комп’ютери, інтернет)
вимагає відповідних умінь і навичок від їх користувачів, і, як наслідок, іншої
моделі медіаосвіти.
Відтак, для з’ясування сутності сучасної медіаосвіти, що охоплює
традиційний, електронний та цифровий засоби комунікації, передусім
необхідно порівняти основні характеристики кожного із них:
- тип існування;
- споживання;
- спрямованість медіапродукції;
- мова медіаповідомлень;
- спосіб передачі повідомлення;
- вплив на аудиторію;
- масштаби обігу.
Кожен із засобів, як видно із таблиці 2.2, має свої характеристики. Це
означає, що вони є досить автономними і незалежними. Разом з тим, вони
співіснують у медіапросторі, за деякими аспектами накладаються один на
інший і навіть можуть поглинатися, як це трапилося з фільмами і
телебаченням. Більш того, злиття деяких медійних засобів приводить до
виникнення

специфічних

гібридних

медіасутностей,

як

наприклад,

комп’ютери. Завдяки їм можна дивитися ТБ, слухати радіо, читати газети й
користуватись інтернетом.
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Таблиця 2.2.
Основні характеристики медіазасобів
Критерії
порівняння
Тип існування

Класичний

Електронний

Цифровий

Виключний

Кожен вид медіа Інтеграція
видів
автономний
медіа
Споживання
Пасивне
Пасивне
й Інтерактивне
активне
Тип управління Централізований Централізований Децентралізований
Спрямованість
Індивідуальне
Професійне
Соціальне
медіапродукції
спрямування
спрямування
спрямування
Мова
медіа- Окремі мови
Окремі мови
Мультимедійні
повідомлень
мови
Спосіб
Статичний
Статичний
Мобільний
передавання
медіаінформації
Створення
Обмежена
Широка
Спільнота
аудиторії
цільова
аудиторія
Масштаби обігу Регіональний
Національний
Глобальний
Джерело: систематизовано автором за (Study on the Current Trend).
Таким чином, в галузі медіазасобів відбуваються радикальні зміни.
Інтернет-користувачі, які володіють відповідними уміннями й навичками,
здатні продукувати різноманітні публікації, здійснювати саморедагування,
пошуки, взаємодію та ін. Вони мають в своєму арсеналі інструменти, що
дозволяють їм створювати власні креативні та інформативні середовища:
окремі блоги, мережі відеоблогів, системи подкастингу, джерела новин, якими
вже користуються інші користувачі та поширюють їх у мережі інтернет. Крім
того, просунуті користувачі можуть створювати власні пошукові системи та
системи оповіщення для інформації, опублікованої в інтернеті, різноманітні
wicki-ресурси, нові іміджеві та аудіовізуальні банки, професійні мережі,
соціальні мережі, домашні та персоналізовані сторінки, сайти соціальних та
громадських організацій тощо. Всі наведені вище можливості сприяють
новому виду виробництва медіа, соціального за своїм спрямуванням.
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Наразі, таких обізнаних та компетентних користувачів цифрових
технологій поки що мало. Однак, їх чисельність зростає з небувалою
швидкістю. Для того, щоб стати незалежним користувачем, окрім опанування
медіаграмотністю, необхідна

й

цифрова

грамотність.

Таким чином,

співіснування різних типів медіазасобів вимагає від користувачів розвитку та
оволодіння різними навичками. Спостерігаються також і зміни в результатах
медіаосвіти. На нинішньому етапі розвитку медіазасобів це вже не є проста
систематизація, зберігання та поширення знань. Цифрові технології призвели
до стрімкої появи надзвичайно великого обсягу знань, який називають
«вибухом» (Study on the Current Trend, с. 4). Тому результатом медіаосвіти стає
глобалізація знань, а в перспективі – створення знаннєвого суспільства.
Основні результати медіаосвіти залежно від типу медіазасобів
представлено у таблиці 2.3.
Таблиця 2.3.
Основні результати медіаосвіти
Тип
медіазасобу
Класичний

Електронний

Цифровий

Складники

Нові навички

Результати
медіаосвіти
Алфавіт,
Медіаграмотність Систематизація,
писемність,
зберігання
та
друковані книги,
поширення знань
преса
Телефон, фільм, Медіаграмотність Систематизація,
радіо, ТБ
Аудіовізуальна
зберігання
та
грамотність
поширення знань
Цифрові
інтернет

медіа, Медіаграмотність Глобалізація
Аудіовізуальна
інформації
грамотність
Вибух знань
Цифрова
Знаннєве
грамотність
суспільство
Джерело: систематизовано автором за (Study on the Current Trend).
Безперечно, результатами медіаосвіти можна вважати і виокремлені

нами нові навички, оскільки у попередньому розділі мова йшла про те, що
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медіаграмотність є результатом медіаосвіти. Крім того, медіаосвіту також
розуміють як сформовані певні навички, що знайшло своє відображення в
енциклопедичній літературі, зокрема в «Глосарії освіти дорослих в Європі»
(Glossary of Adult Learning in Europe, с. 23).
Новими навичками, набутими медіаспоживачами, є:
- доступ

до

знань;

можливість

використання

та

декодування

медіатексту, передача медіадосвіду;
- спроможність робити вибір; володіння знаннями про критерії
відповідності та структуру медіа;
- здатність до

орієнтації; уміння

розрізняти

реальність та її

представлення, часто ідеалістичне, в засобах масової інформації;
- уміння дотримуватися критичної відстані; вміння робити судження
про медіаповідомлення, перевіряти його корисність та визначити його
технічну можливість для окремих людей чи суспільства;
- оперативна чи функціональна здатність: знання та навички роботи з
засобами масової інформації з метою здійснення комунікації;
- здатність сприймати і

керувати інформацією з підвищеною

швидкістю, характерною для сучасних медіа;
- естетичне сприйняття; здатність розуміти зображення та сприймати їх
послідовність;
- здатність інтегрувати засоби масової інформації та комунікації в
існуючі соціальні мережі та відображати їх соціальні наслідки використання.
Аналізуючи цей перелік навичок, привернемо увагу до їх соціальної
спрямованості. Набуття означених навичок зумовлює «трансформацію ролі
індивіда від об’єкта впливу до активного учасника суспільних процесів,
розвиток суспільного діалогу, інститутів громадянського суспільства» (Іванов,
Волошенюк, 2014, с. 19).
Як відомо, усі перелічені навички не є відокремленими і незалежними.
Науковці розглядають їх як «частину однієї родини», назва якої – медіаосвіта
(Hobbs, 2010, c. 17). Членами цієї «родини» є інформаційна грамотність, яка
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традиційно

асоціюється

із

дослідницькими

навичками;

загальна

медіаграмотність, яку пов’язують із навичками критичного аналізу новин,
реклами та масмедійних розваг; медіаграмотність, що стосується охорони
здоров’я, яка співвідноситься із впливом медіа на вибір харчування, фізичних
вправ, формування красивого тіла та попередження зловживання ліками;
цифрова

грамотність,

що

асоціюється

зі

здатністю

користуватися

комп’ютером, соціальними медіа та інтернетом.
Саме тому для відображення сутності сучасної медіаосвіти та її
результатів, зарубіжні науковці останнім часом все частіше вживають термін
«цифрова і медіаосвіта» (digital and media literacy). Відтак, її результатом є
згадані вище навички, які потрібні в усіх сферах щоденного життя.
Шукаючи їхні «родинні» риси, услід за Р. Хоббс (Hobbs, 2010, c.18),
визначаємо, що змістову сутність цифрової та медіасвіти за нинішніх
глобалізаційно-інтеграційних умов становить сукупність комунікативних
навичок, яку можна позначити як AACRA (access – доступ; analyze and evaluate
– аналіз та оцінка; create – створення; reflect – рефлексія; act – дія). Їх графічне
зображення представлено на рис.2.1.
Такий підхід до розуміння медіаосвіти в умовах цифрових технологій
спостерігаємо і серед науковців, учителів-практиків та громадських
організацій:

Міжнародна

асоціація

з

читання

(International

Reading

Association), Національна Рада учителів англійської мови (National Council of
Teachers of English), Національна Рада з акредитації педагогічної освіти
(National Council for Accreditation of Teacher Education) та ін.
Модель AACRA узагальнює комунікативні навички, виходячи з того,
що зміст повідомлень може передаватися через засоби, кількість і різноманіття
яких постійно зростає. Якщо у недалекому минулому основними навичками
були декодування та розуміння друкованих символів, то нині отримання
інформації та розваг відбувається у звуковій, візуальній, інтерактивній та
цифровій формах. Художня і публіцистична література, документи, фільми,
веб-сайти, ігри, текстові повідомлення тощо є засобами вираження і
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комунікації (Moore, Donnelly &Hobbs, 2014), в процесі яких реалізуються 5
основних навичок.

Рис. 2.1. Модель цифрової та медіаосвіти
Джерело: (Hobbs, 2010, c.18).
Кожна із навичок спрямована на виконання певних дій, систематизацію
яких представлено у Таблиці 2.4.
Таблиця 2.4.
Змістове наповнення навичок за моделлю AACRA
Навички/
Зміст
Англійський
термін
Доступ /
Розуміння,
пошук,
Access
використання, застосування
відповідних
медіа
та
технологічних засобів

Приклади навчальних
завдань
Постановка запитань;
курирування
(відбір,
організація
та презентація
інформації);
використання
медіа
для
підготовки завдань;
визначення зв’язку з попкультурою;
використання
новин
та
поточних подій у навчанні;
дослідження у бібліотеці
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Аналіз
та Розуміння й оцінка медіа
оцінка /
повідомлень щодо їхньої
Analyze and якості,
вірогідності
та
Evaluate
можливості використання,
визначення
цільової
аудиторії,
створення
повідомлення та визначення
його мети, естетична оцінка

Створення/
Create

Укладення, виробництво,
виконання та створення
медіа
повідомлень
за
допомогою різних форм і
для різної аудиторії;

Рефлексія /
Reflect

Зв’язок медіавикористання
та медіаповідомлення з
особистісною ідентичністю
та соціальними аспектами
на основі самозахисту,
зворотного
зв’язку
та
роздумів про етику

Дія/
Act

Зв’язок медіавикористання
та медіаповідомлення з
суспільством і глобальними
питаннями
у
процесі
співпраці, участі у житті
громади та суспільства в
цілому

Виявлення
того,
що
не
відображено у повідомленні;
презентація людей та подій;
визначення
стереотипів
і
прогнозування
подальших
подій;
підтвердження
повідомлення
та
його
оригінальності;
постановка
запитань до тексту, визначення
авторства, первинного джерела;
визначення невідповідностей;
прив’язка до попередніх знань
Публічні
виступи,
онлайн
публікація, графічний дизайн,
програмування, комунікація в
усіх формах і видах, визначення
цільової
аудиторії,
структурування,
створення
повідомлення з визначеною
метою, написання есе/ абзацу/
речення
Визначення
та
оцінка
відмінностей між людьми;
самовизначення
завдяки
малюванню чи виконанню
пісні; теплий чи холодний
коментарі роботи інших учнів;
дослідження
написів
на
харчових
і
нехарчових
продуктах; аналіз негайних і
відкладених наслідків
Створення рекламного листка
для проведення певного заходу;
співпраця у команді чи
в
соціальних
мережах
для
підготовки проєкту.

Джерело: систематизовано автором за (Hobbs, 2010; Moore, Donnelly,
Hobbs, 2014).
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Конкретне змістове наповнення кожної із навичок

та приклади

навчальних завдань для їхнього розвитку наведено у Додатку Б.3. На прикладі
школи Mark Day School у штаті Роуд Айленд продемонстровано ті види
навчальної діяльності на початковій (3 клас) та середній ступенях (4-8 класи)
шкільної освіти, що розвивають комунікативні навички за цією моделлю.
Таким чином, аналізуючи виокремлені 5 навичок, що утворюють
неперервний цикл, ми дійшли висновку про те, що вони «забезпечують
розширення прав і можливостей, активну діяльність людини в навчанні
упродовж всього життя завдяки споживанню та створенню повідомлень»
(Hobbs, 2010, c. 18). У термінах проаналізованих нами філософських засад
медіаосвіти

у

попередньому

підрозділі,

це

приклад

розвивального

(empowerment) підходу.
Сутність медіаосвіти у сучасних умовах багатьма науковцями
розглядається як розвиток певних умінь і навичок (Bulger, Davison 2018, c. 7).
Однак, як зазначає А. Левіцькая (2015, с. 101), лише деякі з них визначають ці
навички та уміння, називаючи їх узагальненими термінами «критичне
мислення» чи «критичний аналіз». Натомість, зарубіжний вчений Дж. Поттер
визначає та детально обґрунтовує їх. Це 7 основних умінь людини: аналіз,
синтез, класифікація, індукція, дедукція, абстракція. Власне кажучи,
дослідник зводить результати медіаосвіти до основних операцій мислення.
Крім зазначених, Дж. Поттер додає ще одне уміння – оцінювати. Він визначає
його як оцінку якості кожного елемента, як судження, отримане в результаті
співставлення елемента з певним критерієм (Potter, 2014). Зазначимо, що
дослідник

підкреслює

універсальність

цих

умінь,

оскільки

вони

застосовуються в будь-якій сфері діяльності людини. Це дає йому підстави для
висновку, що завданням медіаосвіти є не формування цих умінь взагалі, а їх
розвиток у процесі використання медіатекстів (Potter, 2014, с. 8.)
Звернемося до визначення напрямів медіаосвіти, що певною мірою
також розкривають її сутність у сучасних умовах. О. Федоровим (2003) було
виокремлено такі основні напрями:
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- медіаосвіта майбутніх професіоналів-журналістів (преса, радіо,
телебачення, інтернет), кінематографістів, редакторів, продюсерів тощо;
- медіаосвіта майбутніх педагогів в університетах, підвищення
кваліфікації викладачів;
- медіаосвіта як частина загальної освіти школярів і студентів, яка може
бути інтегрована з традиційними дисциплінами або викладатися автономно;
- медіаосвіта в закладах додаткової освіти або рекреаційних центрах;
- дистанційна медіаосвіта школярів, студентів і дорослих за допомогою
радіо, телебачення, інтернету;
- самостійна, безперервна медіаосвіта протягом усього життя людини.
Аналіз виокремлених напрямів показує, що перші три характерні для
формальної освіти, в той час як решта притаманні неформальній та
інформальній освіті.
Цікавими є результати контент-аналізу медіаосвітніх програм у
досліджуваних країнах, оскільки саме їх зміст відображає, що таке медіаосвіта.
Інститут даних і дослідження суспільства (Data and Society Research Institute)
розглядає медіаосвіту у сучасних умовах як багатоаспектне явище. Попри те,
що медіаосвіту важко звести до єдиного знаменника, науковці цього інституту
спробували виокремити її тематичні напрями на сучасному етапі: залучення
молоді; підготовка педагогічного персоналу; підтримка батьків; політика;
доказова база медіаосвіти (Bulger, Davison, 2018, с. 8). Зупинимося детальніше
на їх характеристиці.
Залучення молоді було визначено окремим тематичним напрямом з
урахуванням того, що багато медіаосвітніх програм спрямовано на залучення
молоді до участі у виробництві медіа. Це розвиває у молодих людей почуття
власності як творців медіапродукту і забезпечує їм динамічний досвід того, як
розвивається і розповсюджується його зміст. Наприклад, у Чикаго, США діє
проєкт Free Spirit Media (в перекладі з англ. – вільний дух медіа). Його мета –
трансформація суспільства на основі забезпечення можливостей молодим
талантам переважно із «кольорових» спільнот реалізувати свій творчий,
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особистий та професійний потенціал завдяки медіаосвіті та досвіду
медіавиробництва (Free Spirit Media, 2018). Аналіз їх медіаосвітніх програм
показав, що вони пропонуються за рівнями:
- початковий (beginner), на якому молоді люди опановують основи
медіаосвіти і медіавиробництва;
- середній (emerging), на якому молодь знайомиться із мультимедійним
виробництвом через виконання проєктів у команді;
- просунутий (advanced), метою якого є удосконалення медіанавичок
через виконання суспільних проєктів;
- промисловий (industry), на якому молодь завдяки набутим навичкам і
своєму таланту потрапляє у професійний світ медіа і виконує вже
професійні проєкти;
- новаторський (trailblazer), на якому молоді люди набувають навичок
успішного творчого підприємця.
Зазначимо, що кожен рівень має програми для навчальних закладів,
позашкільних закладів та літні програми. Більш того, за рівнями також
пропонуються і програми творчого медіаосвітнього розвитку не лише для
школярів, але й для працюючої молоді. Таким чином, проєкт реалізується не
лише у формальній освітній ланці, а також і в неформальній та інформальній
освіті, що робить його загальнодоступним і популярним.
Важливим у залученні молоді до медіаосвіти є також канадський
медіаосвітній проєкт Digital Literacy Project (у перекладі – проєкт цифрової
грамотності), ініційований бібліотекою Атвотер і комп’ютерним центром
(Atwater Library & Computer Centre). Його мета – заохочувати молодь та інших
представників суспільства до відкриття нових і креативних шляхів
використання цифрових технологій (блоггінг, веб-дизайн, графічний дизайн,
аудіо, відео, цифрові фото та їх редагування) для вираження своїх емоцій,
почуттів, думок, спілкування, розвитку медіанавичок та формування
суспільства (Digital Literacy Project, 2018). Зазначимо, що і цей проєкт
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розраховано не лише на формальну освіту, але й на неформальну та
інформальну.
Важливість таких програм залучення молоді до медіаосвіти не можливо
переоцінити, адже вони охоплюють різні питання медіаосвіти, зокрема
недостовірність інформації, право інтелектуальної власності, плагіат,
шахрайство, інтернет-безпека. Хоча їх найбільшим здобутком є розвиток
креативних навичок молоді та формування єдності демократичного
суспільства.
Підготовка

педагогічного

персоналу.

Переважна

більшість

медіаосвітніх зусиль у США і Канаді спрямована на підготовку і навчання,
розвиток медіаосвітніх умінь та навичок учителів й розроблення медіаосвітніх
навчальних планів.
Зазначимо, що ні у США, ні у Канаді немає стандартизованого
національного

навчального

плану

чи

навчального

посібника

з

медіаграмотності. Як зауважує Дж. Поттер (Potter, 2013), не існує також і
єдиного цільового фінансування для підтримки професійного розвитку
викладачів у цій галузі. Підготовка медіавикладачів полягає, передусім, у
зусиллях педагогів, відданих медіаосвіті, які діляться своїм досвідом,
створюють громадські організації із забезпечення і розвитку медіаосвіти,
розробляють необхідні програми у співпраці з іншими медіапедагогами,
науковцями та громадськими діячами. Наприклад, у США такі освітні
програми для учителів пропонуються медіаосвітньою лабораторією Media
Education Lab, що діє при університеті Роуд Айленд (Rhode Island University)
чи проектом «Look Sharp» (у перекладі з англ. – дивись пильно), що пропонує
Ітака коледж (Ithaca College). Існують також національні організації, що
пропонують медіаосвіту для педагогів, серед яких відомі National Writing
Project (Національний проект з письма) – мережа об’єднаних сайтів
університетів США; National Council of Teachers of English (Національна рада
учителів англійської мови), National Council for Social Studies (Національна
рада з соціальних наук); American Library Association (Американська асоціація
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бібліотек) та ін. Їх місію, візію та стратегії буде детально описано далі,
оскільки вони є стейкхолдерами медіаосвіти у США.
Важливим є те, що медіаосвітні програми, що пропонуються цими
організаціями, спрямовані на підтримку мережі педагогів, котрі впроваджують
медіаосвіту, для того, щоб поділитися своїм досвідом, найкращими
практиками, організувати конференції та методичні семінари.
У Канаді Media Smarts пропонує медіапедагогам навчально-методичні
ресурси і медіаосвітні програми для їх професійного розвитку, зокрема Digital
Literacy Training Program for Canadian Educators (у перекладі з англ. – Програма
з медіа та цифрової грамотності для канадських педагогів).
Підтримка батьків. Ще донедавна рекомендації батькам щодо
користування дітей медіазасобами стосувалися переважно того, як захистити
їх від шкідливого медіавпливу. Назвемо найбільш відомі серед них. У 1996 р.
Конгрес США схвалив рекомендації для батьків щодо вікової відповідності
телевізійних програм і фільмів, а також щодо врахування в них сексуального
змісту, сцен насильства та богохульства. Некомерційна організація Common
Sense Education, що займається забезпеченням освіти і підтримки сімей з
питань безпечного використання дітьми медіа та технологічних засобів,
розробила рейтингову систему для оцінювання безпечності веб-сайтів та
відеоігор для дітей (CSM movie reviews). Однак, занепокоєння батьків
використанням їхніми дітьми медіазасобів вже давно вийшло за межі цих
програм. Батьки, як свідчать проведені зарубіжними дослідниками наукові
розвідки (Madden, et al. 2012; Livingstone, Blum, 2017), усвідомлюють
необхідність розвитку не лише медіанавичок дітей, а і власних.
Як свідчить здійснений нами аналіз діяльності медіаосвітніх організацій
обох країн, у відповідь на цю потребу на їхніх веб-сторінках з’явилися
інтернет-ресурси для батьків (Common Sense Media; Center for Media Literacy;
Media Literacy Now; Connect Safely; Media Smarts). Вони пропонують
матеріали

про

інформаційна

громадянство та ін.

грамотність,

медіаосвіченість,

цифрове
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Окрім інтернет-ресурсів, для батьків також доступна й довідкова
література на паперових носіях. Наприклад, американська медіаосвітня
громадська організація NAMLE у жовтні 2017 р. опублікувала довідник для
батьків «Building Healthy Relationships with Media» (в перекладі з англ. –
формування здорових відносин з медіа). У довіднику доступно і на прикладах
з реального життя викладено педагогічні рекомендації, як навчити своїх дітей
ставити питання, вести у сім’ї медіаосвітні розмови, розвивати у дітей навички
критичного мислення (Building Healthy Relationships with Media, 2017).
Однак, загалом, як зауважують М. Букгер і П. Девідсон (Bukger, Davison,
2018, с. 10), ще дуже мало навчально-методичних, інструктивних,
довідникових ресурсів, спеціально створених для батьків.
Політика. Починаючи з 1970-х рр., ЮНЕСКО популяризує медіаосвіту
як одний із пріоритетних напрямів своєї діяльності та фінансує дослідження з
медіаосвіти. Її медіаосвітня діяльність знайшла своє відображення у
дослідницьких звітах, навчальних планах, політичних ініціативах різних країн.
Зокрема, уряди країн активізували свою політику у галузі медіаосвіти,
прийняли відповідні нормативно-інструктивні документи, що регламентують
реалізацію медіаосвітніх програм в їхніх державах. У досліджуваних країнах
ініціаторами законопроектів стали громадські організації, професійні асоціації
педагогів, бібліотекарів, журналістів та ін.
Оскільки політичні ініціативи є надзвичайно вагомими для розвитку
медіаосвіти, розглянемо їх детально у наступних підрозділах та проаналізуємо
законодавче забезпечення США і Канади у галузі медіаосвіти, а також
діяльність тих організацій, від яких залежить її подальший розвиток.
Ще одним тематичним напрямом медіаосвіти в глобалізаційноінформаційних умовах є в термінах американських науковців «доказова база
медіаосвіти» (evidence base for media literacy) (Bulger, Davison, 2018, с. 8).
Отже, в медіаосвіті США і Канади набули розвитку наукові дослідження
проблем медіаосвіти.
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Здійснене нами вивчення стану медіаосвіти у США і Канаді свідчить про
ситемні наукові дослідження, що здійснюються в обох країнах. Результати
наукових досліджень, як правило, висвітлються у публікаціях науковців.
аналіз літературних джерел з цієї проблеми в попередньому розділі показує
велике різноманіття наукових інтересів дослідників у галузі медіаосвіти.
Однак, на наше переконання, все ж таки в обох країнах домінують теми
захисту дітей та молоді від шкідливого впливу медіа та розвитку їх
медіакомпетентностей. Узагальнюючи, висловимо свою думку про те, що
наукові дослідження американських і канадських учених спрямовані
переважно на медіаосвіту школярів, яку позначають як «K-12 media literacy
education», тобто формальної освіти. Досліджень, присвячених розвитку
медіаосвітніх навичок дорослих, і в тому числі поза системою формальної
освіти, дуже мало.
Отже, медіаосвіта у сучасних глобалізаційно-інформаційних умовах є
складним, багатоаспектним явищем, яке недоцільно зводити до спільного
знаменника. Водночас, вона швидко змінюється у відповідь на появу нових
технологічних інформаційно-комунікаційних засобів, оперативно реагує на
вимоги часу, поповнюючи, розширюючи та поглиблюючи свою сутність.
2.3. Медіаосвіта у державній політиці досліджуваних країн
Ефективний розвиток освіти, у тому числі й медіаосвіти, можливий за
умови

належно

сформованої

законодавчої

бази,

що

за

висновком

Л. Лук’янової (2017, с. 5-6), передбачає відповідальність держави, бізнесу,
територіальних громад, громадських організацій, взаємодію між основними
суб’єктами освітнього процесу, їхні права та обов’язки, способи координації
між різними провайдерами освітніх послуг, визначає цілі, принципи й
механізми фінансування освітньої діяльності та державної підтримки.
Враховуючи важливе значення законодавчого забезпечення, доцільно
проаналізувати механізми нормативно-правового регулювання предмета
нашої наукової розвідки в обох досліджуваних країнах.
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Логічним, на нашу думку, буде здійснення аналізу за таким алгоритмом:
спочатку розгляд законів, підзаконних актів та інших нормативно-правових
документів, що є чинними на сьогодні. Потім необхідно здійснити огляд
діяльності урядових і неурядових медіаосвітніх організацій, насамперед тому,
що вони є «інструментом впровадження та запорукою успіху реалізації
медіаосвітніх ініціатив» (Francis, 2016, c. 27).
Оскільки у США освітня діяльність регулюється одночасно на
федеральному рівні, а також на рівні кожного окремого штату, розпочнемо
наш аналіз із розгляду законів, підзаконних актів та інших нормативноправових документів.
Необхідно зазначити, що до 1990-х рр. американська медіаосвіта значно
відставала від інших провідних медіадержав – Канади, Австралії, Великої
Британії, оскільки не мала державної підтримки, в тому числі й законодавчої.
З прийняттям відповідних законодавчих актів стан медіаосвіти у США
кардинально змінився.
У 1994 р. було прийнято закон «Цілі 2000: Акт про освіту Америки»
(Goals 2000: Educate America Act). Його мета – освітня реформа, перерозподіл
обов’язків між федеральним урядом та урядами штатів (федеральний та
місцевий рівні), а також визначення напрямів освітньо-реформаторської
діяльності вже не на п’ять років, а на кілька декад на майбутнє. Закон
покликаний забезпечити узгоджену, систематичну реформу освіти на
національному рівні, покращити якість навчання і викладання як в аудиторії,
так і на робочому місці, визначити обов’язки і ролі федеральних, місцевих
урядових закладів у провадженні освітньої реформи (Goals 2000: Educate
America Act).
Зміни, яким сприяла реалізація цього закону, за М.Хайзе (Heise,1994,
c. 348), зводяться до федералізації, тобто посилення ролі федерального уряду
в освітній політиці, та легалізації, одночасного збільшення фінансування
освіти на місцевому рівні – рівні штату, місцевих шкіл (federalization and
legalization).
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На реалізацію цього закону федеральним урядом було виділено 400 млн
доларів, зокрема на розроблення і підвищення якості змістових стандартів з 9
основних шкільних предметів: англійська мова, математика, історія, точні
науки, іноземні мови, суспільні науки, економіка, мистецтво та географія. З
метою створення необхідних умов для опанування цими предметами
планувалося здійснювати формування в американських учнів знань і навичок,
необхідних для виживання в умовах глобальної економіки і користування
своїми громадянськими правами та обов’язками. Для цього потрібно
розвивати навички критичного мислення, ефективного спілкування та
вирішення проблем, що виникають (Goals 2000, Dictionary 1997, c.85). Отже,
незважаючи на те, що в законі не використовувалися терміни «медіаосвіта»,
«медіаграмотність»,

«медіанавчання»,

стратегічні

цілі

розвитку

саме

медіаосвіти є очевидними.
У 2001 р. з метою вдосконалення американської освіти було прийнято
Акт, який названо «Жодна дитина не залишиться осторонь» (The No Child Left
Behind Act of 2001). Він замінив чинний на той час Акт від 1965 р. про
молодшу і середню освіту (Elementary and Secondary Education Act of 1965).
Відповідно до нового закону учителі, експерти американської освітньої
системи, бізнесмени спільними зусиллями створили уніфіковану, колективну
концепцію «Партнерство для розвитку навичок 21 століття» (Partnership for
21st Century Skills), яку детально схарактеризовано в попередньому розділі.
Федеральний уряд США через Адміністрацію національних комунікацій
та інформації Департаменту комерції (NTIA – Commerce Department’s National
Telecommunications and Information Administration) надав 4 млрд доларів на
втілення програми широкосмугових технологічних можливостей (BTOP –
Broadband Technology Opportunities Program). Її мета – долучити місцеві
громади, спільноти до інфраструктури широкосмугового мовлення через
створення мережі публічних комп’ютерних центрів та організацію навчання в
них (Hobbs, 2010, c. 24).
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У 2010 р. Департамент освіти США розробив план трансформації
американської освіти з використанням інноваційних технологій. В ньому
зазначено, що результатом навчання усіх навчальних дисциплін, незважаючи
на те, чи це англійська мова, математика, основи фундаментальних наук,
соціальні дисципліни, історія, образотворче мистецтво чи музика, мають стати
компетентності ХХІ століття та навички критичного мислення, вирішення
проблем, співпраці та мультимедійної комунікації. Ці навички необхідні для
того, щоб адаптуватися до вимог світу, що швидко змінюються, і відповідати
їм упродовж усього життя (US Department of Education, 2010, c. vi).
Особливу увагу було приділено питанням фінансового забезпечення
реалізації цього плану. Сенатором Дж. Рокфеллером було запропоновано Акт
про заохочувальний фонд розвитку навичок ХХІ століття (21st Century Skills
Incentive Fund Act), де визначено механізми спрямування федеральних фондів
у ті штати, в яких учням і студентам пропонуються навчальні програми з
розвитку інформаційної та медіаграмотності. Відповідно до цього Акту, ті, хто
навчаються, повинні виходити за межі нинішнього навчального середовища і
опанувати

навичками

критичного

мислення

і

вирішення

проблем,

комунікативними навичками, креативності та інноваційності, співпраці,
контекстного навчання, інформаційної та медіаграмотності. На реалізацію цієї
ініціативи на рівні усіх штатів згідно з цим Актом було передбачено 100 млн
доларів (S 1029, 2009).
Іншим прикладом фінансової підтримки медіаосвітньої ініціативи США
та його ініціювання з боку неурядових організацій є проєкт Акту про здорову
молодь завдяки медіазасобам (Health Media for Youth Act), згідно з яким уряд
виділяє 40 млн доларів для підтримки медіаосвітніх програм для дітей і
молоді. Цим актом передбачено реалізацію програми розвитку масової
грамотності, дослідження впливу медійних зображень на молодь та
заохочення молоді до виконання рекомендацій щодо здорового способу життя
через засоби масової комунікації (Summary, 2009-2010). Згідно з цим актом,
Федеральній комісії комунікацій (FCC – Federal Communications Commission)
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було доручено створити робочу групу з питань участі жінок у медіаосвітній
діяльності (NTFGWiM – National Task Force on Girls and Women in the Media),
завданням якої стало б просування здорового способу життя і формування
позитивного образу жінки у засобах масової інформації та комунікації задля
усієї молоді країни.
Зазначимо, що цей законопроєкт було ініційовано на федеральному,
штатному та місцевому рівнях організацією дівчат-скаутів (Girl Scout) під
гаслом «Будь здоровим. Живи і керуй» (Live Healthy, Lead Healthy). Ініціативу
було спрямовано на залучення політиків та лідерів громади до розв’язання
ключових питань здоров’я та благополуччя дівчат (What is the Healthy Media
for Youth Act, 2011).
Для більш ефективного розвитку медіаграмотності учнів американських
шкіл сенатором Джей Інслі (J. Inslee) було подано петицію, згідно з якою
відділу суперінтенданта з публічної інформації у кожному штаті (the state’s
Office of Superintendent of Public Instruction) надано право розвивати стратегії
навчання безпечного використання технологій та цифрового громадянства у
публічних школах. Закон не нав’язує навчальну медіапрограму, але дозволяє
владі на місцях визначати, які ефективні методики доцільно використовувати
(Blackburn, 2017). Так, у штаті Техас освітні стандарти К-12 «Основні знання і
навички у Техасі» (Texas Essential Knowledge and Skills) заохочують до
використання медіаосвітніх методик з деяких предметів, незважаючи на те, що
«медіаосвіта» як окремий предмет не викладається.
Уряди штатів, услід за федеральним урядом США, усвідомлюючи
важливість медіаосвіти та її результатів, продовжують всебічно забезпечувати
її розвиток на законодавчому рівні у кожному штаті. Щоб мати уявлення про
цілісність такого забезпечення, здійснимо огляд нормативно-правових
документів за останні 6 років, що були прийняті в різних штатах.
Так, у 2014 р. у штаті Нью-Джерсі було прийнято закон, згідно з яким
школи повинні у 6-8 класах навчати правилам

безпечного та етичного

використання соціальних мереж. У штатах Флорида й Огайо вимагається, щоб
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медіанавички були інтегровані в усі навчальні плани. Уряд штату Іллінойс
вимагає від шкільних округів проводити уроки з безпеки в інтернеті,
починаючи вже з третього класу, що охоплювали б такі теми, як безпечне та
відповідальне використання веб-сайтів соціальних мереж, чатів, електронної
пошти, дошок оголошень, обміну миттєвими повідомленнями та іншими
засобами зв'язку в інтернеті. В освітніх статутах Нью-Мексико в освітніх
статутах рекомендовано включати заняття з медіаосвіти до переліку дисциплін
за вибором у середній та старшій школах. У Вашингтоні прийнято закон,
відповідно до якого шкільний бібліотекар виконує функції вчителя з
цифрового громадянства. У Каліфорнії елементи медіаграмотності включено
до закону про освіту, спрямованого на боротьбу з торгівлею людьми (MLL
roundup; Zubrzycki, 2017).
У 2015 р. у Коннектикуті схвалено закон, згідно з яким навчальні
програми з охорони здоров’я та безпеки передбачають обов’язкове навчання
учнів безпечно використовувати соціальні мережі. У законі також
наголошується, що учні державних шкіл отримають таке навчання на заняттях
з комп’ютерного програмування. Закон було ініційовано завдяки пропаганді
програми «Welcome 2 Reality» (ласкаво просимо до реальності) та за
підтримки неурядової організації Media Literacy Now (MLN).
У 2016 р. губернатором штату Вашингтон видано закон, ініційований
MLN і ще однією неурядовою організацією, що просуває ідеї медіаосвіти та
цифрового громадянства у США (AME – Action for Media Education).
Відповідно до вимог цього закону було створено структуру підтримки, що
дозволило педагогам впроваджувати медіа та освіту цифрового громадянства
у кожній школі штату (MLL roundup).
У 2017 р. у 5 штатах прийнято законодавчі акти щодо засобів масової
інформації та комунікації. У штатах Коннектикут і Род-Айленд ухвалено нові
закони, згідно з якими департамент освіти штату має формувати робочу групу
стейкхолдерів із медіаосвіти для надання консультацій щодо включення
програми «Медіаосвіта» до навчального плану. Проєкт закону «Меморіал 49»
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(Memorial 49 Bill) від штату Нью-Мексико заслуховувався на проміжному
розширеному засідання Палати представників. У штаті Вашингтон прийнято
новий закон про виконання рекомендацій відділів освіти щодо впровадження
медіа та освіти цифрового громадянства у кожній школі, який успішно
реалізовано у 2018 р. У Каліфорнії прийнято законодавчий акт з
медіамистецтва, мета якого – розвиток медіаграмотності. Ініціатором цих
законопроєктів знову була медіаосвітня неурядова організація MLN (MLN).
Короткий перелік вище наведених законодавчих і нормативно-правових
документів та їх аналіз свідчить, що успішна реалізація закону в одному штаті
слугує моделлю для інших, як це трапилося із законом про медіаосвіту та
цифрове громадянство у штаті Вашингтон (2016 р.).
Здійснений нами аналіз законодавчого забезпечення медіаосвіти у США
дозволяє дійти висновку щодо відсутності законодавчих документів про
розвиток медіаосвіти за межами початкової, середньої та старшої школи, не
говорячи про заклади вищої освіти та неформальні освітні можливості.
Не можна не погодитися дослідницею проблем розвитку медіаосвіти у
США

А. Новіковою

(2000,

с. 5),

що

медіаосвіта

в

американських

університетах розвивалася інтенсивніше, ніж у школі, починаючи ще з 1960-х
рр. Для студентів в університетах США пропонувалися курси з медіаосвіти в
тій чи іншій формі на факультетах журналістики, комунікації та інформації,
політології, кінематографії, мистецтв та ін. Ймовірно, тому непотрібно було
стимулювати її розвиток у вищій школі, на відміну від початкової, середньої
та старшої.
Очевидним є те, що університети оперативно і гнучко реагують на
потреби споживача, зокрема на розвиток його медіаосвітніх компетентностей.
Навіть без відповідних нормативно-правових документів з медіаосвіти у
вищій школі університети США діють в рамках правового поля вже існуючих
законів про вищу освіту. Так, для задоволення медіаосвітніх запитів майбутніх
педагогів у 1992 р. Гарвардський університет створив перший американський
педагогічний університет медіаосвіти. У 1993 р. у Сієтлі засновано Північно-
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західний інститут медіаосвіти (Northwest Media Literacy Center) (Constanzo,
1992, c.73).
Потребує

всебічного

вивчення

організація

зворотного

зв’язку

федерального уряду з громадськими організаціями США щодо різних питань
медіаосвіти. Наприклад, Федеральна комісія з комунікацій (FCC – Federal
Communications Commission) зобов’язує громадські організації США надавати
офіційну відповідь чи коментарі на їхні запити, як реалізується медіаосвітня
політика на місцях. Так, у відповідь на прохання надати коментарі щодо
трансформації суспільства в медіаосвічене Лабораторія з медіаосвіти (Lab for
Media Education) запропонувала збірку обґрунтованих положень «Навчити
батьків та захистити дітей у мінливому медіапросторі» (Empowering Parents
and Protecting Children in Evolving Media Landscape). У підготовленому релізі
дослідники вказали на помилкове трактування у документах FCC терміна
«media literacy education» (медіаосвіта), який потрібно розуміти як засіб, до
якого звертаються як для захисту, так і для набуття нових знань (Lab for Media
Education, 2010).
У

співпраці

з

юридичним

офісом,

що

займається

захистом

інтелектуальної власності та діє в Вашингтонському юридичному коледжі
американського університету (American University’s Washington College of
Law)

було

розроблено

6

положень,

спрямованих

на

упередження

дискримінації та забезпечення прозорості у користуванні інтернетом. Такі
правила необхідні для учнів, студентів, педагогів, щоб повністю використати
переваги інноваційних освітніх практик з медіаосвіти, проживаючи в умовах
цифрової ери. Педагогам потрібен доступ до широкого інформаційного
різноманіття онлайн, яке інтернет-провайдери можуть відфільтровувати чи
навіть обмежувати. Єдиним виходом захистити освітні інтереси онлайн, як
вважають розробники, є заборона дискримінації за змістом інформації. Усі їх
положення та коментарі містяться у вільному доступі на сайті FCC.
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Проаналізувавши зміст окремих законів щодо медіаосвіти у США,
перейдемо до аналізу діяльності тих організацій, що забезпечують їх
реалізацію: урядові, громадські організації, професійні асоціації та ін.
Аналіз інтернет-ресурсів, зокрема офіційних сайтів медіаосвітніх
організацій, уможливив їх систематизацію як національних та регіональних.
Їх перелік ситематизовано у Додатку Б.4.
Загалом, у США налічується понад 20 національних медіаосвітніх
організацій, серед яких найбільш відомі: Національна правозахисна
організація Медіаосвіта сьогодні (Media Literacy Now), Інститут Аспена
(Aspen

Institute/Communications

and

Society),

Педагоги

за

соціальну

відповідальність (Educators for Social Responsibility), Інститут родинної
онлайн-безпеки (Family Online Safety Institute), Сімейний фонд Кайзера (Keiser
Family Foundation), Національна асоціація медіаосвіти (National Association for
Media literacy Education), Національна рада з соціальних наук (National Council
for the Social Studies), Національна рада учителів англійської мови (National
Council of Teachers of English), Партнерство для навичок 21 століття
(Partnership for 21st Century Skills) та ін.
Регіональні

асоціації

та

інші

організації

у

сфері

медіаосвіти

функціонують у кожному штаті. Розглянемо лише найвпливовіші або ті, що
вирізняються з-поміж інших.
Передусім, зазначимо, що у США усі медіаосвітні організації часто
формуються на основі приватних чи громадських відносини (Francis, 2016, с.
26)

чи

через

їх

комбінацію.

Показовим

прикладом

цього

є

громадська/приватна організація «Партнерство для навичок 21 століття»
(Partnership for 21st Century Skills, скорочено Р21), яку було створено в 2002 р.
спільними

зусиллями

державних

установ

і

бізнес-структурами:

Департаментом освіти США, Фондом AOL Time Warner, компанією Apple
Computer Inc., корпорацією Майкрософт та ін. Завдяки їм організація P21
забезпечує високий рівень публічності медіаосвіти та медіакомпетентності як
її ключового результату. Саме так розвиваються її громадські зв’язки, а її
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приватний вплив виявляється в тому, що діяльність організації Р21
орієнтована на навчання людини упродовж життя у багатьох місцях та
просторах, а не лише у школі (Р21, 2018). У діяльності Р21 наголошується, що
для того, щоб бути ефективним у ХХІ ст. громадяни та працівники повинні
мати можливість створювати, оцінювати та ефективно використовувати
інформацію, засоби масової інформації та технології, тобто володіти
інформаційними, медіа та технологічними навичками.
Однією із найвпливовіших медіаосвітніх організацій у США є
Національна асоціація медіаосвіти (NAMLE – National Association for Media
Literacy Education), що стала у 2008 р. правонаступницею Партнерства
медіаосвіти (Partnership for Media Education), створеною ще у 1997 р. Її
засновано спільними громадсько-приватними зусиллями чотирьох лідерів
медіаосвітнього руху з метою покращити професійний розвиток фахівців,
котрі були залучені до медіаосвітнього процесу, а саме: Р. Хоббс (на той час
учасниця Медіаосвітнього проекту у коледжі Бабсон у Велеслі, Масачусетс),
Е. Томан (засновниця і президент Центру медіаосвіти у Лос Анджелісі,
Каліфорнія), Н. Ч. Гарсіа (на той час представниця Центру попередження
надмірного вживання ліків при Департаменті здоров’я та обслуговування
людини), Л. Райсберг (тодішня директорка центру громадської освіти в
Американській академії педіатрії, Чікаго, Іллінойс) (NAMLE, 2018).
Зростаючий інтерес різних верств населення до медіаосвіти, у тому числі
масове поширення засобів масової комунікації та інформації, проблеми
цифрової конфіденційності, розроблення Загальних ключових стандартів
(Common Core Standards) – ці та інші чинники сприяли тому, що діяльність
NAMLE у галузі медіаосвіти стала ще більш актуальною. Зокрема й тому, що
вона спрямована не лише на формальну систему освіти, а покликана
«допомагати людям різного віку розвивати навички дослідження та навички
висловлення своєї думки, критичного мислення, ефективної комунікації та
активного громадянства» (NAMLE, 2018).
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Національна правозахисна медіаосвітня організація (MLN – Media
Literacy Now) є яскравим прикладом не лише освітньої діяльності, але й
законодавчої. Незважаючи на свій юний вік (була утворена лише в 2013 р.), за
її ініціативи було підготовано декілька важливих нормативно-інструктивних
документів у галузі медіаосвіти, про що було описано вище. Її девіз – «навчити
молодь стати вдумливими, безпечними, ефективними споживачами та
творцями медіа» (Media Literacy Now, 2018). В контексті девізу організація
провадить медіаосвітню діяльність за напрямами:
- залучення дітей та молоді до медіаосвіти та їх всебічний розвиток;
- участь у суспільному житті через медіаосвітні практики.
Родинний фонд Г. Кайзера (KFF – Keiser Family Foundation) є
некомерційною організацією, яка займається питаннями національного
здоров’я, а також ролі США у світовій політиці в галузі охорони здоров’я. Цей
фонд був заснований у 1990 р. як «заклад, що відіграє особливу роль надійного
джерела інформації про охорону здоров’я» (KFF, 2018). Проте, на відміну від
інших фондів, фонд Г. Кайзера не лише пропонує інформацію, але й
самостійно розробляє та впроваджує в практику різноманітні комунікаційні
програми з охорони здоров’я та медіаосвіти, у тому числі у співпраці з
основними інформаційними організаціями. Їх продукт – це безкоштовне
забезпечення інформацією від найсучасніших політичних досліджень до
основних фактів та цифр, а також до огляду новин у сфері охорони здоров’я.
Інформація, що пропонується цим фондом, є важливою для молоді, зокрема
для популяризації здорового способу життя, поліпшення власного здоров’я.
Громадськість може використовувати її для розуміння закону про реформу
системи охорони здоров’я.
Національна Рада учителів англійської мови (NCTE – National Council of
Teachers of English) – одна із найстаріших громадських організацій США. За
свій «поважний вік» (понад 100 років) організація підтримувала учителів та їх
учнів навчально-методичними матеріалами, найкращими практиками з
досвіду для проведення занять в школі, коледжі, а також в освітньому онлайн-
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середовищі. Крім того, організація захищає права учителів та їх учнів на
місцевому та федеральному рівнях. Оскільки медіаосвіта з самого початку
свого розвитку, як правило, здійснювалася в процесі вивчення англійської
мови, то недивно, що одним із пріоритетних завдань організації є просування
освіти, у тому числі медіаосвіти, для забезпечення повноцінного життя у
суспільстві учням К-12 (NCTE, 2018).
Інститут родинної онлайн-безпеки (FOSI – Family Online Safety Institute)
створено не так давно, однак він уже завоював популярність як серед
медіапедагогів, так і серед батьків. Фактично, це не просто організація, а
радше освітня платформа з порадами, як «стати гарними батьками за цифрової
доби» (FOSI, 2018). Причому зручність у користуванні цією платформрю
дозволяє батькам легко орієнтуватися на сайті, обирати ті навчальнометодичні матеріали, що відповідають віковій категорії їхніх дітей – від
немовляти до юного дорослого.
Якщо FOSI наймолодша організація, що займається питаннями
медіаосвіти у США, то найстарша – Національна рада з телемедіа (NTC –
National Telemedia Council), історія якої розпочалася у 1953 р. Її девіз –
створення медіарозумного, освіченого та глобального суспільства (NTC,
2011). Кінцевий результат своєї діяльності члени організації вбачають у
формуванні медіаосвіти як визнаної та незалежної академічної дисципліни.
NTC за свою 67-літню історію неодноразово була першою, хто
розпочинав спеціальні медіаосвітні проєкти, починаючи від оцінювання
телепродукції до організації та проведення дитячих кінофестивалів, семінарів
та майстер-класів з телебачення для вчителів і з супутникових зв’язків для
дітей.
Особливою громадською медіаосвітньою організацією у США, що
вирізняється з-поміж інших, є «Дівчата, що кодують» (Girls who code).
Заснована у 2012 р. з єдиною метою – «закрити гендерну прірву у сфері
сучасних технологій» (Girls who code, 2018). Нині організація діє у 50 штатах
і налічує понад 90 тис. учасниць. Очікуваним результатом своєї діяльності ця
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організація вважає досягнення гендерного паритету у комп’ютерних науках до
2027 р. Окрім опанування інформаційними навичками, дівчата й жінки різних
національностей і віку вирішують проблеми у своїх громадах, допомагають у
особистісному розвитку своїх друзів, що сприяє визначенню майбутнього
(Girls who code, 2018).
Отже, аналіз діяльності національних медіаосвітніх організацій США
показав, що вони є досить різноплановими: телемедійники, журналісти,
педагоги, фахівців зі сфери здоров’я, батьки. Спільним є те, що ці організації
громадські, некомерційні. За винятком деяких із них, це угрупування різних
категорій населення країни: державних службовців, бізнесменів, учителів,
батьків, яких об’єднала ідея розвинути у дітей, молоді та дорослих
медіакомпетентність, життєво необхідну у ХХІ ст. для успішної самореалізації
людини, як особистості, фахівця, громадянина демократичного суспільства.
Серед організацій регіонального рівня, насамперед, варто назвати Центр
медіаосвіти (CML – Center for Media Literacy), який вважається піонером у
галузі медіаосвіти у США. Він розпочав свою історію з часів випуску журналу
Media & Values (в перекладі з англ. – медіа та цінності) у 1977 р. Нині Центр
як освітня організація забезпечує лідерство, громадську освіту, професійний
розвиток та навчальні ресурси для провадження медіаосвітніх процесів на
національному та міжнародному рівнях. Організація спеціалізується на
заохоченні та підтримці освітніх програм у сфері медіаосвіти, а також
допомагає громадянам розвинути критичне мислення та навички, необхідні
для повноцінного життя в ХХІ ст. Наголосимо, що цільова категорія, з якою
ця організація працює, – не лише діти, але й дорослі – «громадяни
демократичного суспільства» (CML 2018).
Іншою організацією регіонального рівня, що вирізняється своєю
унікальністю, є Лабораторія медіаосвіти (Media Education Lab) університету
Роуд Айленд. Вона об’єднує науковців, студентів, методичних працівників та
учителів в єдину потужну команду. Її мета – просування медіаосвіти через
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стипендії, допомогу громаді та через партнерство з медіабізнесом США.
Діяльність цієї організації стратегічно орієнтована на п’ять напрямів:
- забезпечувати

громаду

публічними

програмами

та

освітніми

послугами, мета яких задовольнити потреби молоді, місцевих учителів шкіл та
освітян з організації позашкільної діяльності;
- розвивати та впроваджувати мультидисциплінарний підхід до
досліджень впливу медіа і технологій, з акцентом на медіаосвітню діяльність;
- підтримувати інтеграцію медіаосвітніх принципів і змісту інформації,
що передається через телевізійні програми, фільми, онлайн, ігри та інші
медіазасоби;
- забезпечувати і просувати ідею спеціальної освіти для учителів та їх
подальшого професійного розвитку в галузі медіаосвіти;
- захищати і просувати медіаосвіту в усій країні на всіх рівнях (Media
Education Lab 2018).
Аналіз сайтів американських університетів свідчить, що при них діють
некомерційні медіаосвітні організації: Проєкт з громадського життя і преси
(Project on Public Life and the Press) в Нью-Йоркському університеті на
факультеті журналістики, Союз демократичних комунікацій (Union for
Democratic Communications) на факультеті комунікацій в університеті ДеПол,
Чікаго, Центр Волта Вітмана з культури і політики демократії (Walt Whitman
Center for the Culture and Politics of Democracy) на факультеті політичних наук
в університеті Рутггерса у Нью Джерсі та ін.
Вони мають подібні завдання – забезпечувати необхідні навчальнометодичні медіаосвітні ресурси студентам, викладачам, громадянам. Крім
того, вони пропонують різноманітні безкоштовні чи платні навчальні курси і
програми, в тому числі з отриманням сертифікатів чи для особистісного
розвитку. На відміну від Media Education Lab, ці організації, насамперед, діють
в мережі інтернет і за свою характеристикою є освітніми платформами.
Медіаосвітні організації США регіонального рівня – багаточисельні, їх
діяльність подібна до проаналізованих вище громадських організацій. Аналіз
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їх цілей уможливив виявлення особливостей кожної з них. Переважна
більшість з них, на відміну від національних організацій і університетських
організацій, керуються у своїй діяльності одним із підходів до медіаосвіти–
протекціоністським, критичним, мистецьким, практичним тощо.
Так, Коаліція на підтримку медіаосвіти (ACME – Action Coalition for
Media Education) привертає до себе увагу своєю протекціоністською позицією
у галузі медіаосвіти – «захист дітей, здоров’я і демократії повністю залежить
від медіаосвіти» (ACME 2018). Створена у 2002 р. в штаті Аризона, вона є
приватною і незалежною компанією. Вказуючи на високий медіарівень
нинішнього суспільства, члени коаліції визнають, що медіазасоби надають
цінну інформацію для дому, школи, громади. Разом з тим, наголошують, що
медіакорпорації можуть обмежувати культуру і політику. Окрім цього, вони
вбачають загрозу ще й у тому, що медіакорпорації, ймовірно, фінансують
педагогам розроблення навчальних планів з медіаосвіти. Ті, в свою чергу,
створюють медіаосвітні програми на замовлення, лобіюючи інтереси
корпорацій-замовників чи рекламників. Зважаючи на вказані загрози, ACME
здійснює свою діяльність за трьома напрямами:
- розвиток медіанавичок і вмінь дітей та дорослих, щоб вони могли
стати більш критичними медіаспоживачами та більш активними учасниками
життєдіяльності демократичного суспільства;
- медіареформа, яка має вирішальне значення для нинішнього
суспільства. Найвищим пріоритетом для її активістів повинна стати
медіаосвіта членів суспільства.
- демократизація медіасистеми через освіту, активність, різноманіття та
реформи.
Свою діяльності ACME спрямовує на об’єднання зусиль медіапедагогів,
представників системи охорони здоров’я, науковців, реформаторів, медійних
виробників, голів громад та інших активістів, однодумців, які підтримують
позицію організації.
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У Північній Каліфорнії діє некомерційна організація «Громадяни за
медіаосвіту» (CML – Citizens for Media Literacy), діяльність якої уможливлює
поєднання медіаосвіти з концептами і практиками громадянства, а саме:
- забезпечує права громадян на вільне висловлення;
- надає допомогу громадським активістам і журналістам у питаннях, що
стосуються законодавчого акту про свободу інформації (Freedom of
Information Act), а також законів про відкриті записи (Open Records Law);
- публікує медіааналізи та критику;
- забезпечує публічний доступ до медіасередовища, особливо через
кабельне телебачення та інтернет (CML 2018).
Головний проєкт CML спрямований на створення і функціонування
некомерційної громадської інформаційної мережі Mountain Area Information
Network. У мережі використовуються інтегровані медіатехнології з метою
розширити

місцеву

громадську

сферу

та

підтримати

демократичне

суспільство, доступ громадян до медіа, незалежну журналістику, мистецтво і
культурне життя місцевих жителів, місцевий бізнес, соціальну та економічну
справедливість та збереження довкілля.
Підсумовуючи

викладене

вище,

зазначимо,

що

результатом

цілеспрямованої законодавчої політики США у сфері медіаосвіти та діяльності
урядових і громадських організацій стало наступне. В стандартах освіти усіх
50 штатів є відповідні медіаосвітні компоненти (Yates, 2004). Зазначимо
також, що національні стандарти, зокрема Загальні державні ключові
стандарти (Common Core State Standards Initiative, 2014) охоплюють деякі
аспекти медіаосвіти. Проте, як наголошує Г. Шмідт (Schmidt, 2013), ці
стандарти є часто розрізненими, несхожими, іноді й зовсім не співпадають у
різних штатах. Відтак, для забезпечення комплексного забезпечення
впровадження медіаосвіти у США громадські медіаосвітні організації мають
зосередити свої зусилля на послідовному втіленні урядової політики у сфері
медіаосвіти та розширенні громадських ініціатив з медіаосвітньої діяльності.
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Як бачимо, медіаосвіта у Канаді досягла такого високого розвитку
завдяки цілеспрямованій державній освітній політиці урядів країни, її
провінцій

і

територій,

належного

законодавчого

забезпечення

та

фінансування. Водночас привернемо увагу до відсутності спеціальних
окремих законів чи концепцій медіаосвіти, прийнятих на національному рівні.
Це означає, що питання медіаосвіти регламентуються в контексті більш
загальних законів, наприклад, Канадська Хартія прав і свобод (Canadian
Charter of Rights and Freedoms), Акт з обслуговування дитини, родини і
громади (Child, Family and Community Service Act), Перший національний
освітній акт (First Nations Education Act), Незалежний шкільний акт
(Independent School Act) та інші.
Міністерство освіти Канади і відповідні міністерства провінцій та
територій провадять послідовну політику в галузі медіаосвіти, про що свідчить
низка документів. Так, ще на початку квітня 1995 р. Міністерство освіти
Онтаріо прийняло два документи, що «мають особливий інтерес для тих, хто
займається медіаосвітою» (Pungente, 2006). Один із них – «Загальний
навчальний план: політика та результати» (Common Curriculum: Policies and
Outcomes), в якому чітко окреслюється те, що мають знати і вміти учні 1-9
класів. Інший документ – Стандарти провінцій з мови (Provincial Standards:
Language), в якому визначено об’єктивні та послідовні показники з мистецтва
мови за напрямами: мовлення, аудіювання та розуміння, читання, письмо,
перегляд

та

представлення.

Останні

два

напрями

гарантують,

що

медіаграмотність тепер є обов’язковою складовою навчального курсу з
мистецтва мовлення, починаючи з 1-го класу.
В обох документах наголошується на важливості медіаосвіти, оскільки
це сприяє її ефективному впровадженню у формальній освіті цієї країни.
У 2006-2007 рр. Міністерство освіти Онтаріо прийняло низку документів
щодо оновлення навчальних планів розвитку медіа навичок в учнів 1-12 класів.
Зокрема, медіаграмотність є пріоритетним напрямом у програмі «Мова» на
початковому рівні (1-8 класи) та у програмі «Англійська мова» на середньому
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рівні (9-12 класи). Загалом, у навчальних планах медіаграмотність визнано
один з чотирьох видів навчальної діяльності поряд з усним спілкуванням,
читанням та письмом (Ministry of Education 2006, с.13).
Детальніше зупинимося на недавніх нормативно-правових документах,
що мають безпосереднє відношення до медіаосвіти та механізмів її реалізації
в Канаді. Це різнопланові закони, що регламентують деякі аспекти медіаосвіти
для різних вікових категорій населення: усіх громадян країни, дітей, учителів.
Їх аналіз уможливив виокремлення низки питань, що унормовуються. Було
з’ясовано, що медіаосвітня політика уряду країни розробляється з
урахуванням результатів наукових досліджень з питань забезпечення
конституційного

права

(вільне

висловлювання,

конфіденційність,

дискримінація); питань залякування в інтернеті, так званий «кібер-буллінг»
(cyberbullying); молодіжних соціальних мереж та їх впливу на дітей і молодь;
цифрового громадянства; розвитку медіаграмотності у різних вікових і
етнічних

групах

населення

країни;

правопорушення

(кібер-наклеп;

конфіденційність; наклеп і недбалість); закону про права людини (кіберприниження); кримінального права (сексуальні домагання та загрози).
Заслуговує на увагу Технологічний стратегічний план (Technology
Strategic Plan), прийнятий урядом Канади у 2016 р. Ним визначено завдання,
спрямовані на перетворення уряду Канади на відкриту, прозору організацію,
орієнтовану на надання послуг і забезпечення програм для громадян і бізнесу
простими, ефективними способами через цифрові засоби у будь-який час і у
будь-якому місці. Було визначено чотири стратегічні завдання, виконання
яких дозволить досягнути визначеної мети, а саме обслуговування (service),
управління (manage), безпека (security), спільнота (community). Для реалізації
цих завдань необхідне володіння усіма громадянами медіанавичками на
високому рівні.
Урядом планується щороку перевіряти результати імплементації
Стратегічного плану щодо:
-

задоволення очікувань громадян;
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-

розвитку виробничого персоналу та створення робочих місць;

-

приватності та безпеки;

-

сталого розвитку інформаційного менеджменту, старіння та

оновлення інформаційних технологій (Government of Canada Strategic Plan,
2016).
Технологізація діяльності канадського уряду, що передбачається
Стратегічним планом, потребує розвитку у громадян відповідних практичних
медіа та цифрових навичок.
Іншим важливим законодавчим документом для розвитку медіаосвіти у
Канаді є Акт С-313 щодо реалізації національної стратегії з реклами для дітей
(Bill C-313 – Act on a National Strategy of Respecting Advertising to Children).
Звернення до цього документа зумовлене тим, що за своєю сутністю він є
доповненням до відомого закону Канади про теле- і радіотрансляцію
(Broadcasting Act). У 2016 р. його було розглянуто урядом у першому читанні.
В Акті йдеться про те, що збільшення обсягу реклами, спрямованої на дітей
через різноманітні медіаканали, часто є оманливим та шкідливим для їх
здоров’я та розвитку. Враховуючи те, що діти не мають навичок
медіаграмотності, необхідних для інтерпретації реклами, зокрема маленькі
діти, Актом передбачається розроблення національної стратегії захисту дітей
від негативного впливу реклами. Пріоритетним напрямом стратегії є розробка
освітніх програм з навчання дітей медіаграмотності, щоб вони могли
розвинути навички критичного мислення, необхідні для активної взаємодії з
засобами масової інформації, розуміти та визнавати різні види реклами та
рекламних акцій, коли стануть дорослими. Передбачається досягнути
визначеної мети завдяки проведенню шкільних заходів, профінансованих
спонсорами спортивних заходів для дітей та через інтернет (Bill C-313, 2016).
У розвитку медіаосвіти важливе значення має Закон про авторське право
(Copyright Law) від 2012 р, ініційований Канадською асоціацією медіаосвітніх
організацій (CAMEO – Canadian Association of Media Education Organizations).
Ця

асоціація

активно

лобіювала

права

педагогів

на

«справедливе
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користування», яке б дозволило їм вільно використовувати медіаресурси під
час навчальних занять. На нагальній потребі такого закону наголошував відомий
дослідник Дж. Пандженте (Pungente, 1995) ще в середині 1990-х рр. Він зазначав,
що Канада – єдина країна у західному світі, де відсутній «справедливий»
інтелектуальний закон з авторських прав, що дозволяв би учителям завантажувати
необхідний їм матеріал для цільового використання на заняттях, і це не
порушувало б авторських прав розробників медіаосвітніх ресурсів. У цьому
контексті цікавим, на нашу думку, є той факт, що Дж. Пандженте називав
відповідний закон США, який міг би послугувати взірцем для розроблення
відповідного канадського закону.
Здійснений нами аналіз законодавчої бази Канади свідчить, що такий
закон у цій країні було розроблено і прийнято ще у 1988 р., деякі зміни було
внесено у 1997, 2005, 2008 рр., останні зміни – у 2012 р. У його змісті авторське
право розуміється, як «правовий захист літературних, драматичних, художніх
та музичних творів, звукозаписів, виступів та сигналів зв’язку. Авторське
право надає творцям юридичне право отримувати оплату та контролювати
використання їхніх творінь» (Copyright Law 2012). Зважаючи на викладене,
педагоги обмежені у використанні медіаресурсів. Проте закон «Про авторське
право» 2012 р. збалансовує рівні права творців контролювати використання
своїх творів та отримувати винагороду за таке використання і права освітнього
співтовариства на справедливий доступ до створеного продукту. Закон
встановив нові правові рамки для цифрового віку, змінивши правила
використання освітніх матеріалів, захищених авторським правом. Наприклад,
відповідно до Закону про авторські права щодо користуванням інтернетом під
час навчальних занять студентам та вчителям дозволено використовувати
публічно доступні матеріали інтернету в навчальному процесі, не порушуючи
авторських прав.
Вважаємо за доцільне привернути увагу до нещодавно прийнятого
нормативно-правового документа щодо медіаосвіти у Канаді. Йдеться про
закон Bill C-13, що визнає кримінальну відповідальність за комп’ютерні
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злочини. Останні стають все більш актуальною проблемою після низки
трагічних випадків з молодими людьми внаслідок їхнього надмірного
захоплення інтернетом. Законопроєкт, повна назва якого – «Захист канадців
від онлайн-злочинів» (Protecting Canadians from Online Crime Act), пройшов
три слухання у 2014 р.
Його мета – внесення змін до Кримінального кодексу (Criminal Code),
закону Канади про докази (Canada Evidence Act), Закону про конкуренцію
(Competition Act) та Закону про взаємну правову допомогу у кримінальних
справах (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act). Законом визначено
відповідальність федерального, провінційних і територіальних міністрів за
громадську безпеку, попередження і кримінальну відповідальність за
залякування в інтернеті, розповсюдження інтимних фото в мережі та інші
злочини, що вказані в Конвенції про кібер-злочинність, до якої Канада
приєдналася у 2001 р. (Bill C-13 2014).
Ті кібер-злочини, що здійснюються через комунікаційні технології, а
саме обмін миттєвими повідомленнями, соціальні мережі, блоги, текстові
повідомлення та веб-сайти, називаються «кібер-булінгом» (від англ. cyberbullying). За результатами проведених у 2014 р. у Канаді досліджень щодо
кібер-злочинів, майже кожен п’ятий користувач інтернету віком від 15 до 29
років повідомив про те, що вони були жертвами залякувань, шантажу,
шахрайства тощо. Прикладами цього відносно нового явища можуть бути:
-

надсилання

електронних

листів

загрозливого

змісту

або

текстових/миттєвих повідомлень;
-

публікація в інтернеті приватних/інтимних фотографій особи без його

чи її згоди;
-

створення веб-сайту як насмішку чи висміювання іншої особи;

-

введення в оману іншої особи з метою отримання особистої чи

компрометуючої інформацію про неї та її використання у власних цілях.
Для убезпечення себе від кібер-буллінгу необхідно сформувати
практичні

медіанавички,

вміння

критично

сприймати

інформацію,
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розпізнавати її недостовірність. Тобто, щоб убезпечити своїх громадян від
кібер-злочинів, уряд Канади поряд з прийняттям відповідного закону, що
передбачає кримінальну відповідальність, закликає громадян оволодіти
медіанавичками. Міністерство освіти розробляє стратегію проведення освітніх
заходів з розвитку медіа та цифрових компетентностей дітей, молоді та
дорослих, у тому числі літніх людей (Cyberbullying Laws in Canada, 2018).
Отже, попри відсутність окремого закону з урегулювання медіаосвіти у
Канаді, законодавче забезпечення її функціонування є ефективним, про що
свідчить високий рівень медіаграмотності канадців. Разом з тим, існує думка,
що у Канаді взагалі відсутнє цілісне нормативно-правове забезпечення
медіаосвіти. На це вказує дослідниця медіаосвіти у Канаді В. Колісниченко
(2007, с. 13), обґрунтовуючи свою позицію відсутністю у міністерських
нормативних документах концептуальної основи медіаосвіти.
Відповідно до визначеного нами алгоритму розгляду нормативноправових засад медіаосвіти у досліджуваних країнах, після аналізу законів
перейдемо до діяльності тих організацій, що забезпечують їх реалізацію. Їх
стислий перелік, абревіатури, переклад українською мовою, рік створення,
місце базування та електронну адресу викладено у Додатку Б.5.
На відміну від США, де значення медіаосвіти почали визнавати і
всебічно підтримувати лише на початку 60-х рр. ХХ ст., у Канаді вивчення
медіакультури з вересня 1999 р. стало обов’язковим у всіх класах школи у всіх
провінціях і територіях. Водночас, зауважимо, що незважаючи на те, що кожна
провінція

має свої

особливості

впровадження

медіаосвіти,

загальне

керівництво та координація зусиль медіапедагогів здійснюється єдиною
організацією – Канадською асоціацією медіаосвітніх організацій (CAMEO –
Canadian Association of Media Education Organizations). Її було створено у
1992 р. для представлення усіх медіаорганізацій країни, і донині вона
вважається «всеосяжною серед усіх медіаосвітніх організацій Канади»
(Francis, 2016, c. 105).
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Мета діяльності цієї асоціації – підтримувати і розвивати медіаосвіту у
Канаді. Асоційованими членами CAMEO є Рекламна компанія дитячих
товарів і послуг (Concerned Children’s Advertisers), Єзуїтський комунікативний
проэкт (Jesuit Communication Project), Мережа медіаобізнаності (Media
Awareness Network) та ін. Нині Дж. Пандженте виконує обов’язки президента
CAMEO.
Canadian Association of Media Education Organizations порушила питання
про донесення вагомості медіаосвіти до широкого загалу канадців, зокрема
якомога більша кількість канадців може ефективно опанувати навичками
медіаграмотності. Члени цієї організації беруть активну участь у законодавчих
ініціативах, національних слуханнях, зокрема з питань насильства та
медіазасобів. CAMEO виступає за розроблення єдиної національної
класифікаційної системи та запропонувала свої послуги для підготовки
стратегії розвитку медіаграмотності. CAMEO подала клопотання щодо
включення статті про справедливе використання медіаресурсів до закону про
авторське право, про що йшлося вище.
Серед найбільш відомих медіаосвітніх організацій Канади назвемо
Федерацію канадських учителів (CTF – Canadian Teachers’ Federation),
засновану ще в 1920-х рр. Це неурядова організація, до якої входять первинні
організації,

що

представляють

канадські

провінції

та

території

на

національному рівні. У 2018 р. федерація налічувала 238 тис. учителів з усіх
куточків

Канади,

співпрацювала

з

федеральними

відомствами

та

організаціями, робота яких стосується освіти дітей та молоді. Крім того, CTF
здійснює велику просвітницьку роботу серед громадян. Починаючи з 1962 р.,
канадські учителі почали допомагати своїм колегам із 50-ти країн світу, у тому
числі, як задовольняти їх власні потреби в медіаосвіті, а також медіаосвітні
запити їхніх учнів (CTF, 2018). Так, Президент CTF Р. Х. Рамсанкар
наголошує, що завдання організації у сфері медіаосвіти полягає в тому, щоб
допомогти учням сформувати навички критичного мислення, вміння
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відстоювати власну позицію та стати відповідальними громадянами в
демократичному суспільстві (News Release, 2017).
Національна рада канадських мусульман (NCCM – National Council of
Canadian

Muslims)

є

незалежною,

непартійною

та

некомерційною

організацією, яка захищає права та громадянські свободи канадців, викриває
дискримінацію та ісламофобію, налагоджує взаєморозуміння та підтримує
суспільні ініціативи канадських мусульман, зокрема й через медіаосвіту для
них (NCCM, 2018).
Association for Media Literacy (AML), на думку канадських вчених,
зробила значний внесок у розробку стандартів медіаосвіти в Канаді (Guofang
and Gut 2011). Ця організація була створена у 1978 р. в Торонто, провінція
Онтаріо, нині членами цієї організації є учителі, працівники культури,
бібліотекарі, консультанти. Історія цієї організації досить багата. Її заслугою
вважається підтримка і просування медіаосвіти у навчальні плани Канади,
зокрема з вивчення мистецтва мовлення. Таким чином, розробка освітніх
стратегій

для

учителів-мовників

відбувалася

спільно

з

Канадським

Міністерством освіти, зокрема на рівні початкової та середньої школи.
Результатом спільної праці стало включення медіаосвітніх модулів до кожного
курсу з мови в середніх школах Онтаріо. Більш того, вчені навіть вважають,
що завдяки цій канадській організації з’явилася перша обов’язкова програма з
медіаосвіти у всій Північній Америці (Wilson, Duncan, 2009).
Комунікативний

проєкт

(JCP

–

Jesuit

Communication

Project),

започаткований у 1994 р., базується в Торонто, провінція Онтаріо. Його мета
– підтримка медіаосвіти не лише в Канаді, але й у США, Європі і навіть у Новій
Зеландії. Це досягається завдяки проведенню науково-практичних і
навчально-методичних семінарів, презентацій, конференцій, шкільних та
церковних програми. Ця організація є унікальною, що зумовлено відсутністю
відкритого членства в ній. Однак, вона є асоційованим членом CAMEO, і
члени цієї організації певним чином долучаються до спільної медіаосвітньої
діяльності.
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Jesuit Communication Project (JCP), який очолював J. J. Pungente, виник у
1984 р., його завданням було просування медіаграмотності у Канаді. Було
зібрано понад 4000 книг та періодичних видань з медіа, медіаосвіти та її
навчально-методичного забезпечення з усього світу. Бібліотека відкрита для
учителів, дослідників, студентів і для медіапрацівників з усіх куточків Канади.
Двічі на рік, організація випускає Clipboard – єдиний у світі міжнародний
бюлетень новин медіосвіти, та розповсюджує його у 41 країні.
У Канаді, як і США, мережа медіаосвітніх організацій також дворівнева:
національні організації, про які йшла мова вище, та регіональні медіаосвітні
організації. Як відзначає відомий російський науковець О. Федоров (Fedorov,
2008), який детально вивчав медіаосвіту у різних країнах світу, майже кожна
канадська провінція має власну асоціацію медіаосвітніх активістів, які
проводять конференції, публікують періодичні видання та інші матеріали з
впровадження медіаосвіти. Причому, така ж ситуація спостерігається і у
франкомовних провінціях Канади.
За визначеним алгоритмом (аналіз законів, діяльності медіаосвітніх
організацій національного та регіонального рівнів) перейдемо до вивчення
діяльності тих медіаосвітніх організацій, що діють у провінціях та які
вирізняються з поміж інших.
Насамперед, звернемося до Медіаосвітнього проєкту (MEP – Media
Education Project), який є результатом колективних зусиль канадських
учителів та дослідників. За своєю сутністю, це онлайн-портал, створений у
листопаді 2007 р. в університеті Гельфа (Guelph University), для потреб
медіапедагогів провінції Онтаріо. Нині він популярний серед учителів по всій
Канаді. Особливістю цього порталу є те, що він був створений користувачами,
що відображається у змісті його ресурсів, і спрямований на підтримку потреб
медіапедагогів шляхом надання ресурсів для організації їх спілкування,
обміну найкращими практиками і досвідом з медіаосвіти (MEP, 2018).
Alberta Association for Media Education (AAMA) спрямовує свою
діяльність на покращення та просування медіаобізнаності канадців та
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медіаосвіти в західній частині Канади – провінції Альберта. AAMA було
засновано педагогами у 1992 р. Нині це зареєстрована некомерційна
організація, якою керує рада директорів, до складу якої входять педагоги,
медіафахівці, в тому числі медіааналітики та консультанти.
Асоціація з медіаосвіти Британської Колумбії (BCAME – British
Columbia Association for Media Education) – колективна організація, в рамках
якої вчителі та медіафахівці працюють разом, щоб допомогти вчителям та
шкільним бібліотекарам з провінції Британська Колумбія розвинути свої
цифрові навички для покращення навчання своїх учнів медіа та цифровій
грамотності. Створена у 1991 р. організація пропонує учителям та
бібліотекарам доступ до власного веб-сайту з навчальними матеріалами,
розробленими навчальними планами і програмами з медіаосвіти у школі,
навіть детальні плани занять з різних тем. Наприклад, медіаосвітні програми з
вивчення англійської мови спрямовано на розвиток критичних навичок
сприйняття реклами та дослідження різних думок; програми з візуального
мистецтва мають на меті розвиток навичок аналізу зображення відповідно до
віку, статі, статусу та інших характеристик цільової аудиторії; програма з
соціальних наук пропонує розвиток аналітичних навичок порівняння на
прикладі вивчення історії корінного населення Канади, яка висвітлювалася у
медіазасобах. Домінуючими

формами

впровадження

медіаосвіти,

що

пропонуються BCAME, є відео та фотопродукція (BCAME 2018).
Низка інших медіаосвітніх організацій у різних провінціях Канади схожі
на описані вище (Manitoba Association for Media Literacy, Media Literacy Nova
Scotia, Association for Media Literacy for Newfoundland and Labrador та ін.).
Привертає увагу і громадська медіаосвітня організація «Ванкуверський
спостерігач» (VO – Vancouver Observer), членами і засновниками якої

є

студенти закладів вищої освіти провінції Британська Колумбія. Створена у
2009 р. невеликою командою волонтерів, нині організація на своєму веб-сайті
щодня публікує місцеві новини, пропонує анонси і опис культурних і
соціальних заходів, надає послуги зі створення, дизайну і просування
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власноруч створених веб-сайтів.

Загалом, медіаосвітня діяльність VO

охоплює організацію практичного навчання, проведення семінарів і
стажування в журналістиці, соціальних мережах, у сфері редагування, зв’язків
із громадськістю, ЗМІ та дизайну (VO 2018).
Особливо

вирізняється

серед

інших

громадських

медіаосвітніх

організацій Канади Асоціація медіаосвіти франкомовної провінції Квебек
(AMEQ – Association for Media Education Quebec), насамперед тому, що:
- є однією із найдосвідченіших медіаосвітніх організацій Канади
(1990 р.);
- створена учителям школи для обміну своїм досвідом та найкращими
практиками у галузі медіаосвіти;
- співпрацює з державними освітніми закладами на постійній основі,
зокрема з Міністерством освіти провінції Квебек;
- залучає батьків до організації медіаосвітньої діяльності та водночас їх
навчає;
- забезпечує все необхідне для провадження медіаосвітньої діяльності від
дитячого садочку до 11 класу школи;
- розробляє і впроваджує програми професійного розвитку медіапедагогів
(AMEQ, 2018).
Як і у США, у Канаді низка медіаосвітніх організацій регіонального
рівня діє онлайн, пропонуючи сайт з новинами, порадами, навчальнометодичним забезпеченням для дітей та їх батьків, педагогів, для тих, хто
цікавиться медіаосвітою та прагне розвинути медіаосвітні навички, а також
медіаосвітні ресурси для формальної та неформальної освітніх систем.
Передусім, до некомерційної організації Canadian Cyber Incident
Response Centre (CCIRC) можна звернутися по допомогу у випадку будь-якого
злочину, скоєного за допомогою інтернету чи онлайн. Завдяки цій організації
створено освітню платформу «Get Cyber Safe» (у перекладі з англ. – отримай
безпечний кібер-простір), що пропонує різноманітні ресурси для проведення
освітніх кампаній проти залякувань дітей і молоді в інтернеті. Її діяльність
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спрямована на допомогу батькам, педагогам, бізнесменам і охоплює такі
напрями: захист бізнесу для підприємців; безпечний інтернет вдома для дітей;
навчання цифрового громадянства – для батьків і педагогів; правила онлайнбезпеки. На платформі діють блог «як убезпечити себе в кібер-просторі»,
куточок новин з кібер-безпеки, аналіз ризиків за видами комунікацій, зокрема
інтернет, мобільні телефони, електронна пошта, соціальні мережі, онлайн-ігри
та розваги, онлайн-шопінг та ін. (Get Cyber Safe, 2018). Як бачимо, платформа
висвітлює теми, які цікаві для широкого загалу – від дітей до підприємців.
Іншою організацією, що водночас є й освітньою платформою, є
Академія CyberLaunch (від англ. – запуск кібер-науки). Її було створено не
педагогами, а колишніми і нинішніми студентами факультетів інформаційнокомунікаційних технологій різних канадських університетів. Академія
комп’ютерного навчання послідовно реалізує свою стратегічну мету –
розвиток практичних навичок в галузі комп’ютерної техніки з раннього віку,
поступовий і систематичний, починаючи з початкової школи та протягом
усього курсу навчання (Academy CyberLaunch, 2018).
Зазначимо, що ця Академія має ще одну характерну особливість: на
відміну від багатьох інших медіаосвітніх організацій, вона не пропонує
навчально-методичні матеріали для навчальних закладів. Натомість, пропонує
низку високоякісних інтерактивних практичних курсів з навчання дітей і
молоді кодування, цифрового мистецтва, виготовлення та інновацій
комп’ютерної науки для неформальної освіти, а саме для літніх таборів,
сеансів вихідного дня та ін. Крім того, Академія розширює коло своїх учнів
завдяки створенню аналогічних курсів для дорослих, де вони навчаються
правилам безпеки в інтернеті, кодувати, створювати анімацію й іншим
необхідним практичним навичкам.
Аналіз діяльності канадських медіаосвітніх організацій свідчить про ще
одну схожу рису з відповідними американськими організаціями, зокрема про
прихильність до певного підходу. Так, Канадська асоціація медіаосвітніх
організацій (CAMEO), Асоціація медіаосвіти провінції Альберта (AAMA)
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будують свою роботу на основі протекціоністського підходу; Єзуїтський
комунікаційний проєкт (JCP) та Асоціація медіаосвіти (AML) – критичного
підходу.
Крім того, аналіз діяльності американських і канадських медіаосвітніх
організацій свідчить про появу нової тенденції на ринку медіаосвіти –
співпрацю між представниками ЗМІ та тими, хто підтримує медіаосвіту, у
тому числі медіапедагогами. Кількість таких об’єднань та їх спільних проєктів
невпинно зростає. Наведемо кілька найбільш значущих прикладів:
- телекомпанія Warner Brothers у 1994 р. уклала медіаосвітній довідник
з анімаційних фільмів Batman, Maslk of the Phantasm, який було опубліковано
у дитячому журналі Kids World Magazine, і в якому правдиво викладено
питання насильства у кіно- та мультфільмах;
- телебачення

Онтаріо

придбало

права

на

трансляцію

низки

медіаосвітніх програм для учителів і провадить інтерактивні телепрограми для
них;
- музичний радіоканал Much Music започаткував програму «Too Much
for Much» (занадто багато за багато), на яку запрошує учителів, школярів,
викладачів та студентів для обговорення популярних фільмів, зокрема
питання, чому деякі фільми не демонструються для широкого загалу;
- ініціатива «Cable in the Classroom» (кабельне телебачення у класі)
створює програми для учителів медіаосвіти, щоб їх використовувати на
заняттях.
Усе викладене вище дає підстави для висновку, що в обох
досліджуваних країнах є належне законодавче забезпечення провадження
медіаосвіти. Причому, в обох країнах вона унормовується загальними
законами про освіту та більш специфічними, вузькопрофільними. Відмінність
полягає в тому, що у США законодавче забезпечення почало формуватися
пізніше, ніж у Канаді, і нині оновляється активніше.
Медіаосвітні організації обох країнах можна класифікувати на
національні та регіональні. Подібним у діяльності медіаосвітніх організацій
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США і Канади є те, що регіональні організації діють переважно як освітні
платформи і пропонують різноманітні медіаосвітні ресурси.
До подібного слід віднести є прихильність медіаосвітніх організацій до
певного

концептуального

підходу:

протекціоністського,

критичного,

практичного, мистецького та ін. Хоча це не означає, що організації керуються
виключно ідеями певної концепції, радше комплексним, інтегрованим
підходом до медіаосвіти. Результати аналізу їх діяльності дозволили виявити
ще одну подібну особливість – співпраця медіавиробників та медіапедагогів.
Висновки до другого розділу
Інформаційно-комунікаційно-технологічні

процеси

зумовили

формування принципово відмінних філософських засад нового освітнього
феномена – медіаосвіти. Вивчення теорій, концепцій, ідей, положень та їхніх
трактувань уможливило з’ясування того, що в основу медіаосвіти США та
Канади покладено теорії масової комунікації та конструктивізму. Їх принципи
(постійне оновлення знань, інтеграція знань з життєвим досвідом, гуманізація,
демократизація навчання) є концептуальною основою медіаосвіти, яку було
розроблено

спільними

зусиллями

науковців,

учителів-практиків

та

громадських організацій.
У розділі

схарактеризовано причини відсутності єдиної концепції

медіаосвіти і доведено, що наявність багатьох підходів до неї зумовлена
варіативністю цілей, що ставляться перед медіаосвітою. Проаналізовано
найбільш поширені підходи до медіаосвіти (критичний, протекціоністський,
мистецький, практичний), наведено їх відмінності та цілі. Узагальнення та
систематизація відомих медіаосвітніх підходів уможливили появу теорії
«великого намету», розробленої американськими науковцями. Її аналіз
дозволив визначити переваги і недоліки двох засадничих медіаосвітніх
підходів: протекціоністського та розвивального. З’ясовано, що канадські
дослідники обґрунтовують дещо інші цілі медіаосвіти – ідеологічні та
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прагматичні, що відобразилось у поширенні філософського та соціального
підходів.
Порівняння концептуальних підходів американських і канадських
дослідників до медіаосвіти дало підстави для виокремлення подібного
(розвиток навичок аналізу, оцінювання

і створення медіапродукту).

Простежено, як зміна типу медіазасобів вплинула на медіаосвіту. Стрімкий
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та глобалізаційні процеси
змінили сутнісні характеристики медіазасобів від класичних до електронних
до цифрових. Для їх аналізу було визначено критерії порівняння, зокрема тип
існування, споживання, тип управління, спрямованість медіапродукції,
аудиторія та ін. Зміна характеристик медіазасобів, у свою чергу, вплинула на
підвищення ефективності медіаосвіти.
Цей аналіз здійснювався за такими параметрами: складники, нові
навички, результати. Як наслідок, виявлено зміну сутності медіаосвіти, яку
правомірно називати «цифрова і медіаосвіта». Визначено основні навички, що
формуються в умовах цифрової та медіаосвіти: доступ, аналіз та оцінка,
створення, рефлексія, дія.
Контент-аналіз 50 американських та 44 канадських медіаосвітніх
навчальних дисциплін і курсів, що вивчаються у школах, університетах і
коледжах уможливив виокремлення та характеристику типових тематичних
напрямів медіаосвіти на сучасному етапі: широке залучення молоді,
підготовка педагогічного персоналу, підтримка батьків, політика, наукові
дослідження.
Вивчення структури, типів і змісту медіаосвіти в закладах освіти різних
типів США і Канади дозволило виявити основні дисципліни, у процесі
вивчення яких формується медіа та цифрова грамотність учнів: англійська
мова, соціальні науки, мистецтво, технічні науки. Доведено, що інтегрований
підхід до медіаосвіти притаманний обом країнам. У кожній з них
альтернативною формою є вивчення окремих медіаосвітніх дисциплін,
зокрема журналістики чи медіавиробництва.
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Аналіз

законодавчого

і

нормативно-правового

забезпечення

медіаосвітньої діяльності в обох країнах здійснювався за наступним
алгоритмом: аналіз законів, що регламентують медіаосвіту, аналіз діяльності
провайдерів медіаосвітніх послуг. Наголосимо, що в останньому акцент
ставився

на

недержавних,

некомерційних,

громадських

організаціях.

Проаналізовано 19 основних законів та нормативно-правових документів
США (федерального рівня та рівня штатів) та 15 законодавчих документів
Канади (федерального рівня та рівня провінцій і територій) з проблем розвитку
медіаосвіти, виявлено подібне та особливе в кожній країні.
Медіаосвітні організації США і Канади діють на федеральних рівнях та
регіональних рівнях, що функціонують в окремих штатах США чи провінціях
і територіях Канади. Виявлено подібні підходи їх діяльності (тісна співпраця
стейкхолдерів

медіаосвіти,

функціонування

медіаосвітніх

платформ,

прихильність до певного концептуального підходу у своїй діяльності).
Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: Головченко,
2014; Головченко, 2019с; Головченко, 2019d; Головченко, 2020а; Головченко,
2020d.
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РОЗДІЛ 3. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ МЕДІАОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У США І КАНАДІ
У розділі проаналізовано принципи побудови медіаосвітніх технологій і
різні дидактичні підходи до їх використання в освітньому процесі закладів
освіти різних типів досліджуваних країн; схарактеризовано зміст і структуру
медіаосвіти у системі неперервної освіти; обґрунтовано інноваційні підходи
до формування медіа та цифрової компетентності; проаналізовано досвід
медіапідготовки педагогів у США і Канаді; виявлено подібне й особливості у
розвитку медіаосвіти в цих країнах.
3.1. Принципи побудови медіаосвітніх технологій і підходи до їх
використання в освітньому процесі
Звернення до аналізу принципів медіаосвіти зумовлене, насамперед,
тим, що принципи – «це знання про цілі, суть, зміст, структуру навчання,
виражене у формі, яка дає можливість використати їх як регулятивні норми
практики» (Гончаренко, 2012, с.101).
Американські теоретики медіаосвіти вважають, що медіаосвітні
принципи є ключовими концептами, покладеними в основу діяльності
педагогів, які навчають медіаграмотності й водночас допомагають віднайти
консенсус у теоретичних засадах медіаосвіти (Hobbs, 2005, с. 866-867; Core
Principles, 2007). Принципи є теоретичною основою медіаосвіти в сучасну
добу (Jolls, Wilson, 2014, c. 68). Канадські вчені Б. Дункан і С. Уілсон
підкреслюють, що принципи медіаосвіти «дають педагогам спільну мову і
можливість для дискусії» (Wilson, Duncan, 2008, c. 129).
Отже, принципи медіаосвіти у нашій науковій розвідці будуть
розглядатися як результат розвитку наукової теорії і водночас як вихідні
положення для організації її практичного втілення.
Звернемося до принципів медіаосвіти, покладених в її основу на етапі
широкого визнання і розповсюдження в обох досліджуваних країнах (1990-
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2000 рр.). Введенню в науковий обіг базових принципів медіаосвіти світ
завдячує Асоціації з медіаосвіти Онтаріо (AML – Ontario Association for Media
Literacy), якою у 1989 р. розроблено перший список ключових концептів
медіаосвіти:
- усі медіаповідомлення – конструкції;
- медіа конструюють реальність;
- аудиторія висловлює свою точку зору через медіа;
- медіа мають комерційну мету;
- медіаповідомлення є ідеологічними та містять певні цінності;
- медіа мають соціальне та політичне забарвлення;
- форми і зміст в медіа тісно поєднані;
- усі медіа мають унікальну естетичну форму (Pungente,2018).
Саме ці принципи покладено в основу усіх медіаосвітніх програм
Канади того часу. Більш того, усі теоретики й практики медіаосвіти
використовували їх у своїй діяльності (Pungente, O’Malley, 1999), певним
чином адаптуючи до своїх потреб. Наприклад, Д. Консідайн, Г. Гейлі
(Considine, Haley, 1999) пропонують вже 7 принципів медіаосвіти. Більшість з
них є подібні до тих, як і розроблені AML.
Аналіз літературних і документальних джерел свідчить, що не лише
окремі науковці, але й медіаосвітні організації також розробляють принципи
медіаосвіти, якими керуються у своїй діяльності. CML (Center for Media
Literacy) рекомендує використовувати 5 ключових концептів медіаосвіти.
Доречно

наголосити,

що

вони

відповідають

списку

принципів,

запропонованих AML:
- усі медіаповідомлення є «сконструйованими»;
- у медіаповідомленнях креативно використовується мова з її власними
правилами;
- різні люди сприймають одне й те ж медіаповідомлення по-різному;
- медіа, насамперед, є бізнесом, мета якого – отримати прибуток;
- медіа містять цінності та відповідні точки зору (Thoman, 1993).
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Керуючись цими принципами, засновниця CML Е. Томан (E. Thoman)
запропонувала детальний аналіз медіатексту, що широко використовується
педагогами у їхній практичній діяльності. На основі вказаних принципів
дослідницею розроблено 4-хелементну модель навчання медіаграмотності
(media literacy model): знання (awareness), аналіз (analysis), рефлексія
(reflection), дія (action) (Thoman, 1993). Запропонована модель послугувала
основою для розвитку іншої моделі медіаосвіти, проаналізованої у
попередньому розділі нашого дослідження:
Відомий дослідник медіаосвіти Д. Бакінгем (Buckingham, 2003)
розглядає ключові концепти медіаосвіти за 4 категоріями: виробництво, мова,
репрезентація, аудиторія. У кожній з названих категорій вчений використовує
принципи,

розроблені

AML. Наприклад,

у

категорії

«виробництво»

Д. Бакінгем (Buckingham, 2003) зазначає, що усі медіатексти створені свідомо.
За своєю сутністю це положення відповідає першому принципу AML (якщо
свідомо, то за певною структурою, схемою). Крім того, він акцентує увагу на
тому, що усі медіатексти створені і поширюються з комерційною метою, що
відповідає четвертому принципу AML.
Отже, доповнені, адаптовані списки принципів, якими керуються у своїй
діяльності теоретики і практики медіаосвіти, в своїй основі мають ключові
концепти медіаосвіти, розроблені канадською громадською організацією
AML. Вони й «донині залишаються основоположними в медіаосвіті Канади»
(Jolls, Wilson, 2014, c. 68). Те ж саме можна сказати й про медіаосвіту США, в
основу якої покладено принципи AML. Тому вважаємо за потрібне зупинитися
на них детальніше.
Усі медіа – конструкції. Як зазначає Дж. Панженте (Pungente, 2018), це
концептуальне

положення

є

найважливішим

у

системі

принципів.

Медіазасоби не просто відображають зовнішню реальність, вони показують
різні конструкції реальності. Це означає, що медіазасоби не є об’єктивом,
через який люди бачать світ (Schilder 2015). Медіапродукція ретельно і
дбайливо конструюється медіавиробниками. Д. Косідайн і Г. Хейлі (Considine,
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Haley, 1999) вказують на цю особливість на прикладі аналізу випусків новин:
«події в новинах ретельно підбирають, редагують, форматують, комбінують і
лише потім презентують». Тому завданням медіаосвіти є навчити учнів
«деконструювати ці конструкції» (Pungente, 2018), тобто розділити їх окремо
на частини, щоб показати, як вони зроблені. Дж. Панженте (Pungente, 2018),
порівнює процес деконструювання медіаповідомлення з тим, як діти
розбирають свої іграшки, щоб зрозуміти, як вони зроблені. Вчений наголошує,
що глядач з критичним мисленням має робити так само. Узагальнюючи
висновок Дж. Панженте, який мав на увазі глядачів ТБ, зазначимо, що цей
принцип розширив межі свого застосування і нині є актуальним для
користувача будь-яких медіа.
Медіа конструюють реальність. Те, що медіа конструює, є до певної
міри, презентацією реальності. Як зазначає Дж. Панженте (Pungente, 2018),
наше сприйняття реальності побудоване на медіповідомленнях, гарно
сконструйованих, з певними інтерпретаціями та висновками, які ми
отримували з телевізорів, радіо, газет, фільмів, журналів. Тобто, медіа
забезпечує людину матеріалом, з якого вона потім і будує реальність. Тому
медіа є відповідальними за значну частину наших спостережень і досвіду,
завдяки

яким

ми

отримуємо

особисте

розуміння

світу

та

йогоо

функціонування. Саме медіа дає нам відчуття реальності. Людина бачить і
вірить побаченому, інколи забуваючи про те, що це лише презентація, яка не є
реальністю, а створена з певною метою.
Кожна людина тлумачить медіаповідомлення по-своєму. Основним
у розумінні медіа є знання, як взаємодіяти з медіапродукцією (телевізійними
шоу, кінофільмами, радіопрограмами, газетами, інтернетом). Іншим важливим
положенням є те, як медіа конструює реальність. Водночас кожна людина
приносить у розуміння медіа щось унікальне – і це є вона сама (Pungente, 2018).
Кожна людина розуміє медіаповідомлення залежно від індивідуальних
чинників: особистих потреб, проблем, задоволень і тривог, расових і
сексуальних чинників, родинного та культурного досвіду, моральних устоїв

209

тощо.

Завдяки

наявності

різного

життєвого

досвіду

медіапродукт

сприймається неоднаково, навіть один і той самий.
Звернення Д. Консідайна, Г. Хейлі (Considine, Haley, 1999) до аналізу
цього принципу уможливило заперечення твердження про те, що люди за
своєю сутністю є пасивними, а відтак ними легко маніпулювати через
медіазасоби.

Зазначимо,

що

цей

принцип

суголосний

ще

одному

основоположному принципу конструктивізму: люди конструюють власне
бачення світу з урахуванням свого попереднього культурного, освітнього та
історичного досвіду.
Медіа мають комерційну мету. Медіавиробництво – бізнес, мета якого
– отримання прибутку. Медіапродукція може мати різну мету, бути
інформативною чи переконливою, філософською чи психологічною. Проте у
будь-якому випадку, медіазасоби мають комерційний інтерес – заробляння
грошей.

Тому

медіамережі

шукають

потенційних

споживачів

для

рекламодавців. Дж. Панженте (Pungente, 2018) пояснює, як це відбувається
зокрема на телебаченні. Контент програм робить з глядачів мішенню для
рекламодавців та організовує їх у цільові маркетингові групи. Люди, які
люблять «мильні опери», ймовірно, можуть також придбати журнали, в яких
висвітлюється сюжет фільмів, або розповіді про життя акторів улюблених
мелодрам, а потім можуть обмінюватися інформацією через інтернет.
Спортивні фани можуть купувати пам’ятні речі своїх кумирів, читати про них
у газетах, грати в інтернет-ігри у ролі свого кумира.
Результатом участі рекламодавців в медіадіяльності може стати
створення програми для цільової аудиторії, яка повністю відповідатиме
маркетинговим цілям спонсора. З урахуванням впливу медіазасобів на
свідомість людини цей принцип передбачає, що розвиток медіаграмотності
спрямований на усвідомлення цільовою аудиторією економічної основи
засобів масової інформації та комунікації.
Медіаповідомлення є ідеологічними та містять певні цінності. Усі
медіапродукти певним чином рекламують і просувають цінності та спосіб
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життя. Очевидно чи приховано медіапродукція містить ідеологічний меседж
щодо відповідного способу життя, доброчесність споживання, роль жінок,
прийняття влади, незаперечний патріотизм (Pungente, 2018). Медіазасоби не є
нейтральними.

Відповідно

до

принципів

конструктивізму

будь-яка

медіапродукція містить думку, цінності її виробників. Саме це може мати
вирішальний вплив на те, як люди конструюють власне бачення. Наприклад,
медіаповідомлення про схуднення спрямовані на аудиторію дівчат і жінок. В
той час, як медіаповідомлення, спрямовані на чоловічу аудиторію, зображають
чоловіків сильними та агресивними (Considine, Haley, 1999).
Медіаповідомлення мають соціальне та політичне забарвлення.
Медіа мають великий вплив у політиці та у формуванні соціальних змін.
Дж. Панженте (Pungente, 2018) аналізує їх значення на прикладі телебачення,
яке може вплинути на вибори національного лідера на основі формування
«правильного» іміджу, тобто такого, що відповідає вимогам електорату.
Політичні партії використовують переваги медіа, оскільки завдяки їм можна
залучити велику кількість виборців на свій бік.
Окрім того, медіа залучають широкі маси аудиторії до вивчення
громадянських прав та вирішення різних соціальних питань. Наприклад,
завдяки медіапродукції людей з нетрадиційною орієнтацією стали сприймати
у суспільстві терпимо. Інші медіапродукти, зокрема що стосуються проблем
екологічних проблем у своїй країні і у світі, глобального потепління чи
ліквідації наслідків природнього лиха, голоду в африканських країнах тощо
розвивають в аудиторії розуміння і відчуття залучення до національних і до
глобальних питань, ніби у справжньому «глобальному селі» МакЛьюена.
Таким чином, медіаповідомлення можуть мати соціальні і політичні
наслідки свого впливу. Навчаючи учнів на основі цього принципу, педагоги
зможуть захистити дітей від негативного медіавпливу і водночас підготувати
їх до адекватного сприйняття медіапродукції (Schilder, 2015).
Форми і зміст в медіа тісно поєднані. Тип медіазасобу часто зумовлює
його зміст, який і поширюється через нього. Різні медіазасоби можуть
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висвітлювати одну і ту ж подію зовсім по-різному, створюючи різні враження
і бачення. Для того, щоб показати їх особливості, вчені Д. Косідайн та Г. Хейлі
(Considine, Haley, 1999) наводять приклад газети і молодіжного журналу для
підлітків, якщо учні будуть знати різні медіамови, вони зможуть розпізнати,
оцінити, і навіть, використовуючи мову, характерну для цього медіазасобу,
власноруч сконструювати власне медіаповідомлення.
Усі медіа мають власну граматику, правила і кодують реальність
відповідно до них (Pungente, 2018). Так, телебачення найкраще працює із
зображеннями. Тому випуск новин буде насичений картинками пожеж,
землетрусів, страйків. Газети чи журнали розмістять фотографії з детальним
описом того, що сталося. Щоб зрозуміти, як реалізується цей принцип на
практиці, Дж. Панженте радить подивитися ТБ, послухати радіо та почитати
газету про певну подію. Усі зазначені медіа презентуватимуть однаковий
предмет, але способи цієї презентації будуть кардинально відрізнятися.
Усі медіа мають унікальну естетичну форму. Медіаосвіта, за
Дж. Панженте (Pungente, 2018), це не лише розуміння медіатекстів та їх
використання для культури і суспільства, а також для отримання насолод від
них і від процесу їх виготовлення. Вчений порівнює процес пошуку насолоди
від медіапродукції з отриманням насолоди від рим у віршах. Якщо учень
розуміє та може знайти форми чи ефекти, що викликають насолоду, то цим
підвищить рівень власної медіаосвіти. Так, задоволення від перегляду
спортивних змагань у прямому ефірі не порівняти із тим, яке людина отримає
від того, що прочитає про цю подію. Прямі трансляції роблять людину
співучасником дійства в реальному режимі часу.
Цікавим результатом наукового дослідження базових принципів
медіаосвіти може стати їх порівняння, зокрема ключових концептів
медіаосвіти, що лежать в основі медіаосвітніх програм і діяльності
медіапедагогів у Канаді і США.
Якщо враховувати те, що історія розвитку медіаосвіти у Канаді
розпочалася з ініціативи учителів школи, тобто практиків медіаосвіти, то
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розроблення принципів медіаосвіти громадською організацією AML є
об’єктивним процесом, адже членами організації якраз і були учителі. У США,
наскільки було з’ясовано (п.п.1.2), медіаосвіта розпочиналася з теоретичних
концепцій науковців і потім лише втілювалася в освітній процес. Основні
принципи медіаосвіти також розроблялися з теоретичних позицій, що якраз і
вирізняє сутність поняття «принцип»: від теоретиків – розробка основних
положень, якими потрібно керуватися на практиці, а від практиків –
систематизація

емпіричних

даних

в

теоретичні

засади.

Саме

це

спостерігається у розвитку медіаосвіти. В Канаді принципи медіаосвіти
розроблялися як результат теоретизації практичного досвіду провадження
медіаосвітньої діяльності. В США – навпаки. Науковці розробили
концептуальну базу для впровадження медіаосвітньої діяльності на практиці.
Особливості теоретичних засад медіаосвіти у США також вивчалися
громадською організацією – NAMLE (National Association for Media Literacy
Education), членами якої є науковці, дослідники, викладачі університетів і
коледжів. Результатом їх праці стало обґрунтування наступних принципів
медіаосвіти (Core principles, 2007).
Медіаосвіта потребує активної участі та навичок критичного
осмислення того, що ми отримуємо чи створюємо. Відповідно до цього
принципу медіапедагоги навчають учнів ставити такі запитання, що
дозволяють їм глибше зрозуміти медіаповідомлення. Зрозуміло, що питання
будуть відрізнятися залежно від віку учнів. Деякі питання можуть бути
універсальними
медіаповідомлення.

і

можуть
Інші

–

використовуватися
лише

до

конкретно

до

будь-якого

визначеного

типу

повідомлення. Проте вагомим результатом має стати вміння учнів ставити
запитання та аналізувати медіапродукцію, використовувати докази та
обґрунтовані аргументи для підтримки своєї позиції. Медіапедагогам
рекомендується уникати використання думок і аргументів іншої особи (самого
учителя, критика, чи експерта), а заохочувати і підтримувати висловлювання
своїх учнів. Розвиток критичного мислення учнів має стати повсякденним у
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діяльності кожного учителя під час усіх занять. Разом з тим, члени NAMLE
застерігають

учителів

від

підміни

основних

положень

медіаосвіти,

наголошуючи, що використання медіазасобів на занятті ще не є медіаосвітою
(Core principles, 2007).
Медіаосвіта розширює поняття функціональної освіти (уміння
читати і писати) завдяки використанню різних форм медіа. Медіаосвіта,
як і традиційна грамотність, охоплює навички аналізу та висловлювання.
Однак, на відміну від останньої, заохочує учнів до висловлювання своїх ідей в
різних медіаформах: електронних, цифрових, безпровідних та ін. Медіаосвіта
має багато спільних цілей та педагогічних технологій з друкованою,
візуальною, технологічною, інформаційною освітою. Вона має місце у різних
середовищах, у тому числі шкільному, але не обмежується ним: позашкільній
діяльності, онлайн, університетах і коледжах, культових установах, вдома.
Розвиток медіазасобів, суспільні та організаційні зміни зумовлюють пошук
нових навчальних методик і підходів до медіаосвіти. Ефективність медіаосвіти
також залежить від оснащення освітніх закладів, які мають бути обладнані
необхідним засобами для аналізу й виробництва медіа. Результатом
медіаосвіти може стати прагнення учнів змінити чи вдосконалити медіа.
Дослідники зазначають, що медіаосвіта не спрямована на зміну медіазасобів,
а передусім – на зміну освітньої практики, поглиблення знань та формування
в учнів необхідних навичок.
Медіаосвіта розвиває навички учнів усіх вікових категорій. Як із
традиційною грамотністю, що базується на друкованих носіях, означені
навички потребують інтегрованої, інтерактивної і повторюваної практики. У
програмному документі NAMLE (Core principles, 2007) зазначається, що
медіаграмотність – це не лише наявність чи відсутність навичок, а
безперервний континуум навичок, знань, відношень та дій, що постійно
розвиваються. Медіаграмотність не можна сформувати в результаті
проведення одного заходу чи події. Цей процес має бути безперервним,
диверсифікованим для практикування навичок аналізу та висловлювання.
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Найкращим засобом такої практики має стати колаборативне і кооперативне
навчання, коли педагоги навчаються від своїх учнів, а учні – від своїх учителів,
однокласників та однокурсників. Завдяки медіаосвіті формуються навички
здорового способу життя та прийняття власних рішень. Ще однією корисною
навичкою є медіаменеджмент, який допомагає учням усіх вікових категорій
робити свідомий вибір, скільки часу витратити на медіа та на які саме медіа.
Медіаосвіта розвиває знаючих, інформованих, здатних до рефлексії
та активних учасників демократичного суспільства. Медіанавчання
стимулює інтерес учнів до новин і поточних подій у суспільстві, в якому вони
живуть. Її завдання – сформувати громадян, які є скептиками, а не циніками;
озброїти їх навичками брати на себе відповідальність за використання медіа;
розвивати повагу до інших точок зору, що не збігаються з власною думкою;
цінувати незалежно вироблену медіапродукцію; навчити учнів, як структура
медіа (власність, шляхи розповсюдження) впливає на розуміння людьми
медіаповідомлення. Необхідним у дотриманні цього принципу є визнання
важливості того, як навчання провадиться, і чому учнів навчають. Отже, і
форма, і зміст медіаосвіти відіграють однаково важливу роль. Медіаосвіта не
має підмінятися регулюванням урядом діяльності медіазасобів, а регулювання
діяльності медіазасобів не можна вважати медіаосвітою. Цензура чи інші
обмежувальні заходи щодо обрання медіа чи аудиторії жодним чином не
повинні впливати на формування цілей медіаосвіти. Водночас, медіаосвіта не
є синоніном навіть тих медіа, обов’язком яких є обслуговування громадських
інтересів.
Медіаосвіта визнає, що усі медіа є частиною культури і є засобом
соціалізації. Медіаосвіта об’єднує тексти, що є відображенням різних думок,
перспектив, спільнот. Вона надає можливості досліджувати альтернативні
медіа та міжнародні перспективи. Медіаосвіта висвітлює такі актуальні теми,
як насильство, гендерні питання, сексуальність, расизм, стереотипи та ін.
Разом з медіавласниками, медіавиробниками і членами творчих спільнот
медіаосвіта відповідає за вплив медіа на особу та на суспільство. Вона не
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звільняє медіавиробників як членів суспільства від відповідальності за їхню
продукцію, проте підтримує її позитивний вплив на членів цього суспільства.
Медіаосвіта означає, що люди використовують індивідуальні
навички, вірування, досвід для розуміння медіаповідомлення. У процесі
медіанавчання учнів не вчать, що думати, а пропонують обрати із альтернатив
той варіант, що відповідає їхнім цінностям. Медіаосвіта допомагає учням
усвідомлювати та відображати те, що вони отримують із медіаповідомлень,
включаючи те, як воно співвідноситься із власними цінностями. Це не означає,
що потрібно показати учням, що є справжнім і правильним або прихованим
значенням медіаповідомлення, а також не означає уміння визначити, які
медіаповідомлення є хорошими, чи які з них погані. У медіаосвіті медійний
аналіз – це вивчення багатства, а не «правильних» речей (Core principles, 2007).
Інтерпретація учнями медіаповідомлення може суттєво відрізнятися від
позиції учителя, проте це не повинно означати, що думка учня є помилковою.
У медіаосвіті визнається і цінується медіадосвід різних осіб різного віку. Тому
ефективними освітніми формами є групові дискусії, в яких аналізуються та
оцінюються медіаповідомлення з різних перспектив і точок зору. Завдяки
медіаосвіти учні пізнають, розвивають, розуміють та оцінюють смаки, вибір
та уподобання інших.
Запропоновані принципи в обох країнах вважаються ключовими
концептами медіаосвіти. На їх основі побудовано усі навчальні програми
формальної освітньої системи на рівні К-12, університетів і коледжів. З метою
їх використання на практиці для кожного принципу було розроблено низку
запитань, які мають ставити учні, щоб сформувати навички критичного
мислення. У Додатку В.1 представлено, як корелюють орієнтовні запитання з
ключовими принципами медіаосвіти.
У цьому контексті американські науковці С. Шейбе та Ф. Рогоу (Scheibe,
Rogow, 2008) підкреслюють, що для ефективності медіаосвіти необхідне її
постійне інтегрування в навчальні плани освітніх закладів, тобто «повсякчасно
і повсюдно» упродовж навчального року. Причому, це є більш ефективним,
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ніж вивчення окремого курсу чи теми з медіаосвіти, оскільки краще
задовольняє потреби учителя та учнів. На основі ключових концептів
медіаосвіти цими вченими розроблено систему принципів, що складається із
12 рекомендацій, як ефективно інкорпорувати медіаосвіту та критичне
мислення у будь-яку навчальну програму:
- постійно

практикувати

використання

медіа

для

загального

спостереження, критичного мислення, аналізу, передбачення подальшого
розвитку та навичок виробництва шляхом заохочення учнів до критичного
аналізу інформації, що міститься у медійному повідомленні;
- використовувати медіа для стимулювання інтересу учнів до нової
теми, показуючи цікавий або знайомий відео фрагмент чи прочитавши коротке
оповідання, уривок з книги;
- визначити шляхи, завдяки яким учні могли ознайомитися із темою,
через приклади з популярних медіатекстів та з’ясувати, що їм вже відомо;
- використовувати медіа як стандартну педагогічну технологію,
забезпечуючи інформацію по темі з різних медіаджерел;
- визначити помилковість поглядів на тему, що можуть бути
сформовані медіаконтентом, аналіз якого допоможе зрозуміти оманливість
інформації;
- розвивати

обізнаність

учнів

із

критеріями

надійності

та

упередженості, навчаючи їх розпізнавати джерело медіаповідомлення та його
мету й визначати, як вони впливають на об’єктивність інформації;
- порівнювати

шляхи,

якими

різні

медіазасоби

презентують

інформацію з теми, співставляючи та протиставляючи їх;
- аналізувати ефективність вивчення тієї чи іншої теми в історичному
аспекті чи в різних культурах та обговорювати роль медіа у її історичному
становленні;
- використовувати медіазасоби для розвитку і практики формування
необхідних навичок, зокрема друковані медіа для формування і подальшого
розвитку навичок читання і розуміння;

217

- використовувати медіа для висловлення думки учнів та демонстрації
їхнього розуміння світу, заохочуючи їх до аналізу медіаповідомлень з метою
з’ясувати ступінь фальсифікації тих питань, які особливо цікавлять учнів;
- використовувати медіа як засіб оцінювання, пропонуючи учням
узагальнити їхні знання з теми та представити їх не у традиційному
письмовому звіті, а шляхом застосування різних медіазасобів;
- використовувати медіа для зв’язку учнів з суспільством чи роботою,
шукаючи можливості для ефективної взаємодії з соціальними закладами в
межах проектів (Scheibe, Rogow, 2008).
Аналізуючи принципи, на яких ґрунтується американська медіаосвіта,
наведемо думку науковців Т. Джоллс і С. Уілсон (T. Jolls, С. Wilson) про те,
що принципи медіаосвіти у США є «американською версією» ключових
концептів канадської медіаосвіти, що були розроблені ще у 1993 р., і
продовжують залишатися засадничими для педагогів США (Jolls, Wilson,
2014, c. 68).
Звернення до канадських здобутків розроблення концептуальних засад
медіаосвіти уможливило систематизацію її принципів, що також є
універсальними та можуть бути інкорпорованими в освітній процес, як на рівні
молодшої та середньої школи, так і на рівні університетів і коледжів. Освітня
платформа Media Smarts Канадського центру з цифрової та медіаграмотності
(CCDML – Canada’s Centre for Digital and Media Literacy) репрезентує такі
принципи ефективного впровадження медіаосвіти в навчальний процес
закладів освіти Канади:
- використовувати

усі

можливості

для

навчання.

Учителю

рекомендується послухати, про що говорять учні, коли вони мають вільний
час. Ймовірно, їхні розмови стосуються медіазасобів, які вони дивляться,
слухають чи за допомогою яких грають в різні ігри. Гарною можливістю для
медіааналізу можуть стати цікаві для учнів/студентів новини, фільмиблокбастери чи факти із життя видатних людей;
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- надавати учням/студентам можливість створювати медіа, а не лише
аналізувати їх. Створення медіа є важливою складовою медіаосвіти. Немає
іншого такого засобу, за допомогою якого учні/студенти можуть зрозуміти
такі речі як редагування чи музика впливають на фільм та телевізійне шоу так,
щоб вони викликали емоції у глядачів. Для медіавиробництва в аудиторії
можна використати камери смартфонів, фото, друковані історії та створювати
колажі на задану тему;
- розпочинати

і

закінчувати

ключовими

концептами.

Варто

дотримуватися ключових принципів медіаосвіти у повсякденній діяльності,
що попередить бездіяльность при аналізі медіапродукту чи культурних
артефактів;
- визнавати, що діти й дорослі отримують насолоду від медіа. Важливо
позитивно підходити до медіа та уникати негативу. Учителям рекомендується
навчити дітей, що ретельний аналіз не є тотожним критиці, і що можна
визначати і обговорювати проблемні питання улюбленого медіазасобу, і не
втрачати задоволення від нього;
- навчати про медіа, а не лише з медіа. Зрозуміло, що використовувати
медіазасоби в аудиторії і не вивчати їх буде неефективно. Тому кожного разу,
коли використовується певний вид медіа, необхідно використовувати цю
освітню можливість. Наприклад, переглядаючи екранізацію п’єси чи книги,
учні/студенти мають проаналізувати відмінності між ними, звертаючись до
ключових принципів медіаосвіти: як комерційні інтереси книги відрізняються
від фільму; як технічні засоби змінюють медіаконтент; як відрізняються
очікування телеаудиторії та читачів; наскільки відрізняються чи схожі
цінності виробників фільму з цінностями автора;
- медіаосвіта має бути спрямованою на формулювання запитань, а не на
навчання відповідей. Навіть, якщо учитель має свою чітку позицію з певного
питання, необхідно дати учням/студентам можливість самостійно дійти
висновків, зокрема у таких питаннях як стереотипи чи образ тіла;

219

- боротися зі ставленням «це не має значення». Потрібно навчити
учнів/студентів

бачити

приховане

значення

кожного

медіапродукту.

Наприклад, медіаспоживання впливає на те, як ми сприймаємо інших людей
та самих себе, навіть не усвідомлюючи цього. Несвідоме упередження проти
когось чи чогось є результатом впливу медіапродукції;
- оцінювати

медіапродукт.

Навіть

даючи

формальну

оцінку

медіапродукції, учні/студенти спілкуються і визначають, що важливого і
цінного міститься в ній;
- дозволяти

використання

власних

медіазасобів.

Це

дозволить

учням/студентам самостійно обирати медіазасіб, навчаючи їх відповідальному
використанню медіапродукту для його презентації перед аудиторією;
- залишатися завжди в курсі медіатенденцій. Учитель не повинен бути
медіаекспертом, щоб навчати медіаграмотності. Проте йому необхідно знати,
що його учні/студенти дивляться, читають, що одягають чи слухають, вже не
говорячи про те, що вони роблять онлайн. Надання учням/студентам
можливості навчити свого педагога медіановинкам є ефективним засобом
їхнього власного навчання (Tips, 2018).
Порівнюючи принципи медіаосвіти, якими керуються у своїй діяльності
учителі та викладачі США і Канади, можна зробити висновок про їх
подібність. Спільною особливістю є також їх адаптація до мінливих умов
сьогодення, зокрема до цифрового ландшафту. У цьому контексті, на наше
переконання, вже необхідно вести мову не лише про принципи медіаосвіти, а
й про ключові концепти цифрової медіаосвіти.
Аналіз літературних джерел з цього питання свідчить, що канадці знову
випереджають американську медіаосвіту у розробленні ключових концептів
цифрової медіаосвіти. Так, представниками канадського Центру з цифрової та
медіаграмотності Media Smarts (Digital Literacy Fundamentals, 2018) було
запропоновано доповнити класичний список ключових концептів медіаосвіти
ще 5-ма принципами, які враховують важливість цифрових технологій у
формуванні медіа та цифрової компетентностей:
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1. Цифрові медіа поєднані мережами. На відміну від традиційних
медіазасобів, цифрові медіа не мають односторонніх зв’язків. На традиційних
носіях контент передається лише таким шляхом: виробники створили зміст,
потім продавали або надали ліцензію на його використання дистриб’юторам,
які потім доставили його споживачу. У цифрових медіазасобах, навпаки,
споживач вже не є кінцевою ланкою в ланцюжку розповсюдження, а вузлом
посеред нескінченної мережі. Споживач може поділитися медіавмістом з
іншими людьми так само легко, як виробник або дистриб’ютор поділився ним
зі споживачем. Це означає, що користувачі можуть взаємодіяти один з одним
чи з видатними людьми. Завдяки цифровим технологіям, співпраця та діалог
стають

нормою,

а

не

самостійним

створенням

та

передаванням

медіаповідомлення. Саме мережевий характер цифрових медіа дозволяє
формальним та інформальним спільнотам розвиватися онлайн, встановлювати
свої правила і цінності.
2. Цифрові медіа є сталими, легкими у пошуку, такими, що можна
поділитися з іншими. Цифровий вміст постійний: все, що передається,
зберігається і його можна знайти та індексувати. Якщо розглядати цифрові
медіа як мережеві, це означає, що можна скопіювати вміст, поділитися ним та
поширити. Навіть такі тимчасові речі, як, фотографії Snapchat, можуть бути
скопійовані і майже завжди зберігаються на серверах платформи.
Оскільки цифровий вміст є сталим, він переважно споживається
асинхронно: споживач реагує або відповідає на щось, що було опубліковано
не під час оприлюднення повідомлення. І реакція на реакцію споживача також
може відбуватися пізніше або, як правило, непередбачувано. Від цифрового
носія важко відсторонитися, оскільки реакція або шанс для споживача
зреагувати на щось – може бути реалізованим у будь-який час.
3. Цифрові медіа мають невідому та неочікувану аудиторію.
Оскільки цифрові медіа є мережевими і цифровий вміст доступний для
спільного використання, то те, чим користувач ділиться в інтернеті, можуть
побачити люди, з якими він/вона не мали наміру ділитися чи, навпаки, які

221

очікували цю інформацію. Здатність керувати аудиторією є обмеженою. Ця
особливість є спільною і для традиційних створювачів медіаконтенту.
Подібним буде й ускладнене керування аудиторією, адже завжди існує ризик
розгляду певної інформації поза контекстом або ризик того, що те, що було
призначено для однієї аудиторії, розглядається іншою. Крім того, споживач
можете поділитися змістом, про який не знає, з аудиторією, про яку не знає.
Наприклад, файли cookies та інші інструменти відстеження, які записують
інформацію про те, хто є користувачем, що він/вона роблять, коли відвідують
веб-сайт.
4. Цифровий медіадосвід є реальним, хоча не завжди створює
враження реальності. Мережевий характер цифрових медіа означає, що всі
цифрові медіа, принаймні, певною мірою, є інтерактивними. Тобто, споживач
не пасивний глядач, а завжди є частиною того, що відбувається. Споживач
часто реагує на онлайн-повідомлення, так ніби є співучасником певної події.
Одним із результатів цього явища можуть стати так звані «пастки емпатії»,
особливості мережевої взаємодії, наприклад, відчуття анонімності або
відсутність сигналів, таких як тон голосу чи міміка у людей, з якими
користувач взаємодіє, – все, що перешкоджає відчувати співпереживання.
Звичайно, така відсутність сигналів змушує забувати користувача про
реальні наслідки. З тих же причин дуже важко визначити справжнє значення
та мотивацію споживача.

Крім того, перебування на одному місці при

користуванні цифровими медіа сприяє тому, що споживач може легко забути,
що закони, мораль, правила діють також і в режимі онлайн. Норми і цінності
онлайн-спільнот впливають на особисті цінності користувача, аналогічно
цінностям офлайн-спільнот. Більш того, онлайн-імідж, який

створює

споживач, може мати додатковий вплив на нього/неї, оскільки уособлює
уявний образ чи ті риси, які користувач прагнув би мати у реальному житті.
5. Архітектура платформ, що відображає позицію їхніх творців,
впливає на поведінку та реакцію користувача. Одне із фундаментальних
ключових положень медіаосвіти – «форма і зміст є взаємозалежними» – може
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з легкістю бути застосованим до цифрових медіа. Це означає, що дизайн
платформи, її інтерфейс, алгоритми подання інформації тощо впливають не
лише на зміст медіаповідомлення, але й зумовлюють поведінку користувача.
Наприклад, Snapchat є тимчасовим місцем для зберігання фотографій, тому
фото в Snapchat є переважно випадковими, веселими, несерйозними.
Натомість, для Instagram фото вибираються ретельніше, оскільки створюють
публічний профіль користувача. Іншим прикладом обумовлення поведінки
споживача може слугувати наявність гіперпосилань, яка підштовхує
користувача скористатися ними і перейти до іншого тексту чи платформи.
Тобто вони налаштовують середовище так, що викликають зацікавленість
споживача.
Узагальнюючи

викладене

вище,

зівставлення

концептуального

підґрунтя медіаосвіти у Канаді та у США уможливило виокремлення спільних
та відмінних його рис, які представлено у таблиці 3.1.
Як бачимо, що медіаосвіта США і Канади у формальній освітній системі
має більше подібного, ніж особливого.
Ініціаторами розроблення принципів медіаосвіти у США були науковці,
натомість у Канаді – учителі шкіл. Подібною особливістю в обох країнах є
залучення громадських організацій до розроблення принципів медіаосвіти.
Першість у цьому процесі належить Канаді.
Принципи медіаосвіти у США є «американською версією» ключових
концептів канадської медіаосвіти, що були розроблені у 1993 р., і
продовжують залишатися засадничими для педагогів США (Jolls, Wilson,
2014, c. 68).
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Таблиця 3.1.
Результати порівняння концептуальних засад медіаосвіти США і Канади
у формальній освітній системі
Спільне
Медіаосвіта провадиться в освітніх місцях на двох рівнях (школи і
університету)
Медіаосвіта реалізується у двох напрямах:
- як інтегрований компонент в існуючі навчальні програми;
- як окрема навчальна дисципліна
Головне завдання медіаосвіти – розвиток в учнів/студентів цифрової та
медіакомпетентностей
Для рівня школи більш властивий розвиток уміння використовувати
медіазасоби і створювати медіаповідомлення;
Для рівня вищої школи більш притаманний розвиток аналітичних умінь
Залучення громадських організацій до розробки ключових концептів
медіаосвіти
Ефективність провадження медіаосвіти залежить від інкорпорування
відповідних принципів в освітній процес
Адаптація засадничих принципів медіаосвіти до цифрових реалій
Відмінне
США
Ініціатори
розробки
медіаосвіти – науковці

Канада
принципів Ініціатори розробки принципів
медіаосвіти – учителі-практики

Принципи медіаосвіти у США є Першість в
«американською версією» ключових медіаосвіти
концептів канадської медіаосвіти

розробці

принципів

Джерело: самостійно розроблено автором.
Отже, ефективність цього процесу у формальній освіті

обох країн

залежить від принципів, на яких вона ґрунтується. Незважаючи на те, що вони
були розроблені ще у минулому столітті, вони актуальні й донині завдяки
тому, що постійно доповнюються, адаптуючись до нових реалій цифрових
технологій.
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3.2. Структура і зміст медіаосвіти у закладах освіти різних типів
Перед педагогами постає важливе завдання – зробити цифрову і
медіаграмотність основою сучасної освіти, як у так і поза школою (Hobbs,
2010, c. 52). На думку Р.Хоббс, позитивні результати можна отримати лише за
таких умов:
- батьки будуть звертати увагу на те, як їхні діти використовують
екранні медіа вдома та зможуть збалансовувати їхню діяльність за екраном
монітора з іншими формами гри і навчання, щоб водночас захистити і
розвивати їх;
- люди різного віку будуть мати внутрішню потребу ставити критичні
запитання про автора, мету та його точку зору у кожному повідомленні,
незалежно від його виду (політична кампанія, фармацевтична реклама,
репортажі, дослідження, думки політиків, відомих людей) та місця
розміщення (веб-сайти, новини на передовицях, електронна пошта, блоги
тощо);
- педагоги

будуть

використовувати

інструктивні

методи

для

дослідження ролі новин і поточних подій у суспільстві, проводити паралелі з
художньою літературою, наукою, охороною здоров’я, історією, «будувати
мости» між реальним і шкільним життям, що підтримуватиме прагнення учнів
навчатися упродовж життя;
- люди різного віку будуть відповідальними та культурними у своїй
комунікативній діяльності, будуть ставитися з пошаною до інших,
дотримуватися соціальних норм поведінки, що розвиватиме особисту
відповідальність за свої вчинки онлайн чи оффлайн;
- основною частиною навчання для учнів стане створення автентичних
повідомлень для реальної аудиторії з використанням цифрових засобів,
образів, мови, звуку та інтерактивності, що розвиватиме знання і навички, і
відкриє силу й ефективність комунікації;
- люди усіх сфер діяльності зможуть досягати поставлених цілей
завдяки вмінню шукати, знаходити, ділитися та використовувати інформацію
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для вирішення проблем, розвиваючи свої здатності доступу, аналізу, оцінки,
комунікації та обміну ідеями та інформацією, беручи активну участь у
соціальному житті громад, нації та світу.
Запропонований Р. Хоббс перелік не вичерпує усієї повноти позитивних
здобутків впровадження цифрової та медіаосвіти у педагогічну практику
формальної освітньої ланки. Водночас отримання таких результатів
уможливлюється лише завдяки інкорпоруванню принципів медіа освіти у
навчальний процес, про які мова йшла у попередньому підрозділі. Розглянемо
ті освітні місця у США і Канаді, що належать до формального освітнього
середовища, де активно впроваджуються принципи цифрової та медіаосвіти
на сучасному етапі, а саме: у школах та закладах вищої освіти. Перелік
університетів і коледжів США і Канади та розроблених ними навчальнометодичних матеріалів представлено у Додатку В.2.
Рівень школи. Технології самі по собі не є «рятівниками» освіти (Hobbs,
2010, c. 51). Мобільні телефони, смартфони, відеоігри, соціальні мережі,
інтерактивні дошки чи інтернет автоматично не покращать освіту, власне як і
не зробили цього телебачення і радіо. Використання дітьми та молоддю
цифрових медіа не обов’язково роблять їх більш медіаграмотними. На думку
Р. Хоббс (там само), цифрові новинки подекуди можуть навіть знизити їх
успішність у навчанні, оскільки можуть на довгий час відволікти учнів від
виконання домашніх завдань і підготовки до занять.
Дослідження,
University),

проведені

Північна

науковцями

Кароліна,

свідчать,

університету
що

Дьюк

(Duke

комп’ютери

вдома

використовуються переважно для розваг. Причому зазначається, що учні 5-8
класів починають навчатися гірше, відтоді як вдома у них з’являються
комп’ютер та інтернет. Вивчення оцінок з читання та математики 150 тис.
учнів до і після того, як вдома з’явився комп’ютер, показало, що їхні оцінки
значно погіршилися у порівнянні з тими учнями із малозабезпечених сімей,
які взагалі не мали комп’ютера вдома (Vogdor, Ladd, 2010). Очевидно, учні
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школи відволікаються від підготовки шкільних завдань на соціальні мережі,
відео з YouTube, онлайн-ігри.
У цьому контексті завдання школи (для її позначення в обох кранах
використовують скорочення К-12) полягає в тому, щоб навчити підростаюче
покоління бути «мудрими споживачами та творцями медіа». Причому, як
наголошує президент і засновник американської правозахисної організації
Media Literacy Now Е. МакНеілл (McNeill, 2017), усіх видів медіа, а не лише
відео, яке учні розміщають в YouTube, чи коли користуються певним
довідковим чи інформаційним сайтом у школі. Головне, на його думку, «усіма
медіа і постійно».
Незважаючи на те, що нині медіаосвіту сприймають як окремий напрям
науково-педагогічних досліджень, у школі її цілі та завдання реалізуються в
навчальних планах і програмах інших навчальних предметів (Stein, Prewett,
с.131). Причому, не в одній навчальній дисципліні, а одночасно в кількох.
ауковцем з Техасу А. Уард-Барнесом (Ward-Barnes, 2010, с. 57) такий підхід
було названо,

як «across the curriculum», тобто наскрізний через увесь

навчальний план.
Проаналізуємо, як під час вивчення навчальних дисциплін в учнів США
і Канади формується цифрова та медіаграмотність.
В обох країнах традиційно склалося, що медіаосвітній розвиток дітей і
молоді відбувався у школі на заняттях із мистецтва мовлення англійською
мовою чи просто заняттях з англійської мови (English Language Arts), як
результат того, що «учителі англійської мови природно схильні до цифрової
та медіаосвіти» (RobbGireco, Hobbs, 2013, c. 27). Дослідники вбачають цю
схильність у тому, що учителі англійської мови визнають інтереси учнів та
використовують медіазасоби та медіаресурси саме для розвитку навичок
критичного мислення на основі розуміння та створення медіаповідомлень.
Крім того, грамотність – це сфера діяльності кожного учителя. М. РоббГріко
та Р. Хоббс (там само) зазначають, що незважаючи на те, що нині поняття
«грамотності» може бути розширене за рахунок включення різних медіа і
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різних текстів, класичне розуміння терміну акцентується на друкованих
носіях. Тому роль учителя англійської мови полягає у розвитку та перенесенні
навичок критичного мислення з популярних медіазасобів назад до
друкованого слова. У цьому процесі простежуються різні поведінкові моделі
учителя. Деякі педагоги неохоче відмовляються від ролі «мудреця на сцені»
під час занять з медіаосвіти. Інші не бажають витрачати на своїх заняттях час
на сучасні тексти поп-культури. Вони вважають, що учні могли б
ознайомитися з класичною літературою, адже окрім уроків англійської мови,
вони не матимуть такої можливості. Ще одна група учителів переконана, що
навчальні програми перевантажені, тому неможливо очікувати, що учитель
англійської мови буде використовувати усі види медіатекстів і розвивати усі
навички. Попри відсутність єдності в розумінні завдань медіаосвіти, більшість
учителів англійської мови інтегрують аспекти медіаосвіти в існуючі навчальні
програми.
Аналіз методичної літератури з питання розвитку медіанавичок на
заняттях з мистецтва мовлення англійською свідчить, що учителі розвивають
у своїх учнів усі складові медіакомпетентності: інформаційну грамотність,
критичне мислення, розуміння новин, візуальну і цифрову грамотність,
використовуючи різні педагогічні технології. Учні вивчають, як слова,
зображення, графіки і звуки впливають на зміст повідомлення та визначають
їх особливості.
Загалом, у навчальних програмах з вивчення англійської мови у 50
штатах США певним чином згадується медіаосвіта (Ward-Barnes, 2010, c. 57).
У канадських провінціях, територія яких виходить до Атлантичного
океану, питання розвитку медіаграмотності на заняттях з мистецтва мовлення
англійською мовою регулюються Фондом освіти в Атлантичних провінціях
(Atlantic Province Education Foundation). Методична допомога учителям
англійської мови для розвитку медіакомпетентності їхніх учнів надається
через онлайн-ресурс Media Smarts. Медіакомпетентність формується в межах
розвитку загальних мовленнєвих навичок: усне і письмове мовлення,

228

аудіювання, читання, огляд та висловлення своєї думки та інші форми
репрезентації інформації (English Language Arts 10-12 Overview).
На основі узагальнення результатів аналізу змісту занять з англійської
мови виявлено подібні підходи до формування медіакомпетентності учнів
школи у процесі розвитку її складових. Інформаційна компетентність учнів
формується: під час розвиток дослідницьких навичок учнів; уміння розуміти
новини у процесі читання та письмовий огляд нехудожньої літератури;
пошуку невідповідностей у написаному і в реальному житті; критичне
мислення розвивається через співставлення різних текстів соціальної
спрямованості з реальністю; навички комунікації активізуються під час
аналізу та обговорення технологій створення фільму; навички продукування
медіатекстів

розвиваються

через

створення

учнями

мультимедійних

презентацій своїх проєктів, перетворення текстової чи графічної інформації в
цифрову; використання різних медіазасобів для створення оповідання та
перенесення його на екран. Таким чином, діяльність учителя англійської мови
має бути орієнтована на досягнення поставлених у навчальній програмі цілей
і відповідність стандартам освіти, а також на задоволення особистих і
соціальних інтересів.
Загальноосвітні/соціальні дисципліни (K-12 Social Studies). Визначення
медіаосвітніх цілей у вивченні соціальних наук відбулося пізніше у порівнянні
з вище проаналізованим вивченням англійської мови. Переважна більшість
учителів соціальних дисциплін, як свідчать результати їх опитування (Tuggle,
Sneed, Wulfemeyer, 2000), вважають медіаосвіту найбільш необхідним
предметом у школі.
Як правило, навчальні програми із загальноосвітніх дисциплін
предбачають розвиток медіакомпетентності та врахування його результатів
визначення загальних навчальних результатів, що відповідає освітнім
стандартам. Однак, учителі віддають перевагу інформуванню учнів про відомі
історичні факти і події, не вдаючись до здійснення критичних досліджень та
визначення власної точки зору. На думку М. РоббГріко та Р. Хоббс
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(RobbGrieco, Hobbs, 2013, c. 28), така методика є більш типової для
університетської освіти, де студенти проводять різні соціологічні дослідження
(традиційні та з використанням новітніх технологій), завдяки чому
розвиваються їхні медіанавички. У школі під час загальноосвітніх дисциплін
розвиток інформаційної та медіаграмотності можливий завдяки оцінюванню
джерел та якості інформації у проведенні історичного дослідження;
порівняння прав і обов’язків громадян двох країн чи їх культури, пошук
подібного й особливого; аналіз ролі особистості в історичному аспекті і на
сучасному етапі; пояснення, аналіз та порівняння ефективності різних методів
громадського впливу на політику країни, уряд та ін.
У США медіаосвітні навички формуються під час вивчення

таких

загальноосвітніх дисциплін: історія, економіка, географія, цивільні науки,
політика, культура (Kubey, 2004). За даними А. Уард-Барнес (Ward-Barnes,
2010, с. 57), медіаосвіта під час вивчення згаданих предметів впроваджується
у 34 штатах.
Навички розуміння новин і вміння відрізнити недостовірну інформацію
у США набули національного значення, особливо у 2016 р., коли
сфабрикована інформація під час президентських виборів сприймалася як
достовірна. Проблема розпізнання «фейкових новин» (fake news) поширилася
й у школах, оскільки учні на заняттях мають затруднення у визначенні
надійності онлайн-інформації. Учасники дослідницької освітньої групи зі
Стенфордського університету (Stanford University) з’ясували, що 80% учнів
сприймають рекламу, в якій згадуються її спонсори, як «надійне джерело
об’єктивної інформації» (Blackburn, 2017). Тому на федеральному рівні було
започатковано

Стенфордську

програму

«Civic

Online

Reasoning»

(громадянське міркування онлайн), яка нині реалізується у 12 штатах і навчає
учнів розумінню критеріїв достовірності інформації. Учні школи мають
навчитися як визначати, що є вигаданим, а що достовірним, інакше вони
ризикують під час підготовки до занять потрапити на сайт, що є небажаним
для них. Так, назва сайту www.MartinLutherKing.org може ввести школярів в
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оману, оскільки сприймається як сайт про видатну особистість – Мартіна
Лютера Кінга. Натомість, це сайт расистської організації Stormfront. За даними
національної правозахисної медіаосвітньої організації (MLN – Media Literacy
Now), шкільні програми з визначення недостовірної інформації, на жаль, були
лише у 2-х штатах – Флоріді та Огайо. В Огайо нові освітні стандарти
передбачають розвиток медіа та технологічної грамотності, у Флориді – це
закон про медіаграмотність, яку називають «бібліотечними медіа». Інші штати
перебувають на етапі визначення медіаграмотності як обов’язкової вимоги
шкільної програми (McNeill, 2017).
У Канаді цифрова та медіаграмотність розвивається відповідно до таких
широких соціальних категорій: громадянство, право, управління, влада,
культурне різноманіття, час, неперервність і зміни, рішення, люди,
суспільство та економіка, довкілля (Social Studies, 2017).
Здійснений нами аналіз розвитку цифрової та медіакомпетентностей у
процесі вивчення загальноосвітніх предметів у досліджуваних країнах
уможливив виокремлення причин ефективності їх розвитку саме в контексті
дисциплін соціального спрямування. Передусім тому, що медіазасоби можуть
достатньо привабливо висвітлювати інформацію про людей, місця і події в
художній чи публіцистичній формі. По-друге, засоби масової комунікації
формують ставлення і думку про історію, уряд і політику (Gerbner, 1999) та
формують громадянську позицію учня. Медіаосвіта під час вивчення
загальноосвітніх предметів поглиблює розуміння учнями ролі засобів масової
комунікації у формуванні та поширенні знань про світ. Вона також сприяє
розвитку аналітичних вмінь і навичок розпізнання видумки від реальних
фактів. Поряд з тим, важливє значення має вивчення питань демократії,
громадянства та політичних процесів у своїх країнах (Stein, Prewett, с.132).
Порівняння особливостей розвитку медіа та цифрової компетентності у
США і Канади дає підстави для висновку про їх подібність, зокрема у переліку
навчальних дисциплін соціального спрямування. Інші подібні особливості –
малочисельність окремих медіаосвітніх програм з соціальних наук і невелика
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пропозиція для шкільних педагогів підвищити свою кваліфікацію з розвитку
медіаосвіти саме в межах соціальних наук.
Мистецтво

(K-12

Arts).

Результати

ретроспективного

аналізу,

здійсненого у попередньому розділі дисертації, показали, що розвиток
медіаграмотності учнів школи став можливим завдяки використанню фільмів
на заняттях з мистецтва, починаючи ще з 1960-1970-х рр. Фільми розглядалися
як витвори мистецтва, які учні могли проаналізувати й оцінити. Але й нині
сучасні медіа вважаються видами мистецтва, які потрібно оцінювати і вивчати
(Stein, Prewett, с.132).
M. RobbGireco та R. Hobbs (2013, c. 28) пояснюють, що учителі
мистецтва акцентують свою увагу на розвитку візуальних технік для передачі
комунікативного повідомлення через аналіз картин і фотографій з різних
історичних періодів, рекламних плакатів, постерів тощо. Учні використовують
ці навички для створення власних мистецьких творів у різних медіаносіях, для
критичного обговорення етичних проблем, зокрема пов’язаних з копіюванням
і запозиченням зображень, технік чи ідей. Зазначимо, що основним завданням
учителя в цьому контексті є дослухатися до думки учнів, зрозуміти, що вони
прагнули відобразити у

своєму витворі, тобто самому зрозуміти зміст і

навчити їх розуміти медіаповідомлення інших, а не поширювати створений
ними витвір серед масової аудиторії.
Оскільки мистецтво приносить насолоду, вважається, що медіаосвіта у
проведенні занять з мистецтва відіграє позитивну роль і розвиває їх здатність
насолоджуватися мистецтвом, цінувати прекрасне, отримувати задоволення
від медіапродукції. Недоліком у розвитку цифрової та медіакомпетентності
учнів К-12 на заняттях з мистецтва може бути право вибору мистецького
витвору, який, насамперед, належить учителю і залежить від його/її
вподобань. Те, що подобається учням, може бути проігнороване учителем, а
тому учні не отримають того задоволення, яке могли б отримати від своїх
улюблених медіатекстів (Tyner, 1998, с. 115).
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Охорона здоров’я (К-12 Health Studies). Бажання захистити дітей від
широкомасштабного маркетингу нездорових продуктів, таких як алкоголь,
тютюн та цукристих продуктів, стало стимулом для впровадження медіаосвіти
в шкільні предмети, що відносяться до наук про здоров’я (Carnegie Council,
1995, с. 118). Нині при викладанні цих навчальних дисциплін практикується
звернення до таких питань, як здоров’я учня, особливостей його/її тіла,
статури, самооцінка, розлади під час споживання їжі, гігієна, паління,
вживання наркотиків та алкоголю, насильство, секс і ризикована поведінка
(RobbGireco, Hobbs, 2013, c. 28). Навчальні програми з охорони здоров’я
враховують визнані наукові факти та загальнолюдські норми про здоровий
спосіб життя. Їх мета – сформувати в учнів навички здорового способу життя.
Більшість учителів творчо підходить до реалізації визначеної мети і практикує
використання медіаосвітніх технологій для цього. Наприклад, проведення
досліджень критичного спрямування та аналіз їх результатів допомагають
учням довести важливість здоров’язберігаючих технологій і методик у різних
освітніх спільнотах. Часто учні отримують завдання створити медіатекст з
використанням різних медіазасобів для підвищення обізнаності шкільного
співтовариства про вплив поведінки на проблеми зі здоров’ям.
У 45 штатах США вивчено проблем медіаосвіти передбачено у
навчальних програмах з питань охорони здоров’я (Ward-Barnes, 2010, с. 57).
Технічні/ комп’ютерні/ інформаційні науки (K-12 Technology Education).
Історично склалося так, що на заняттях з інформатики відбувалося
формування в учнів технічних навичок використання комп’ютерної техніки.
Натомість, навички критичного мислення залишалися поза увагою. З
розвитком та появою нових засобів масової інформації та комунікації,
вимогами нових видів бізнесу, виникненням потреби у більш критичних та
досвідчених фахівцях з досить високим рівнем технічних компетентностей,
заняття у школі з технічних дисциплін почали включати елементи медіаосвіти
з молодіжних медіа, цифрової етики, онлайн-безпеки та ін. Разом з тим, на
таких заняттях, як правило, рідко спостерігається міждисциплінарний підхід,
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зокрема зв’язок з історичними предметами, культурологією чи соціальними
науками.
Розвиток медіаграмотності у штаті Північна Кароліна було включено до
навчальних планів з інформатики у всіх школах ще всередині 1990-х рр.
(Hobbs, 1996). На важливості розвитку не лише технічних навичок на
шкільних заняттях з комп’ютерної грамотності наголошували й освітні
організації США (ISTE, 2000). Вони обстоювали інтегрування змісту й
розвитку комп’ютерних навичок, проголошуючи, що комп’ютерні навички не
можуть розвиватися ізольовано від освітнього процесу. Окремі «комп’ютерні
заняття», де відпрацьовується лише технічна сторона, не допомагають учням
навчитися осмислено застосовувати комп’ютерні навички.
Аналіз навчальних програм з технологічних наук в Атлантичних
провінціях Канади свідчить, що вже нині навчальними програмами
передбаченомобов’язкові міждисциплінарні зв’язки між технологічною та
медіаосвітою.

Технологічна

грамотність

розглядається

як

здатність

використовувати технологічні системи, технологічні види діяльності і
приймати виважені рішення щодо різних технологічних питань (Technology
Education K-12). У контексті розвитку цифрової та медіакомпетентностей учні
навчаються визначати ризики використання медіазасобів, дізнаються і
практикують правила безпеки, розвивають навички управління ризиками (risk
management), навчаються визначати кібер-шахрайство, дотримуватись правил
етичної поведінки онлайн, комп’ютерної етики, соціальної взаємодії,
авторських прав, цензури, цитування, плагіату та ін.
Іншою

можливістю

здобуття

учнями

медіаосвіти

в

К-12

є

альтернативний підхід, при якому необхідні медіаосвітні компетентності
формуються під час вивчення окремих навчальних дисциплін з медіаосвіти.
Вони можуть називатися по-різному. Один із варіантів є журналістика (K-12
Journalism) чи медіавиробництво (K-12 Media Production). В основному,
заняття з журналістики проводяться в старших класах школи. Завданням
дисципліни є навчити учнів старшої школи готувати шкільну газету, шкільні
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оголошення по внутрішньому радіо, вести блог новин школи чи сторінку в
соціальних мережах, висвітлювати життя школи та місцевої громади.
Педагоги

використовують

технології,

характерні

для

молодіжних

медіазасобів, що допомагає учням відтворювати інтереси та цінності молоді у
виробництві нових медіаповідомлень.
Однак, як застерігають дослідники (RobbGireco, Hobbs, 2013, c. 28), у
виробничому процесі рідко знаходиться час для критичної рефлексії. Разом з
тим, звернення до різних аспектів життя територіальної школи та до її
аудиторії через медіавиробництво розвиває міждисциплінарне застосування
медіапрактик з різних шкільних предметів, що є безсумнівною перевагою.
Учні застосовують отримані знання на практиці, у діяльності, що є
актуальною. Крім того, необхідність такої діяльності посилюється зверненням
до соціальних питань, важливих для молоді.
Потрібно наголосити, що на відміну від інтегрованого підходу,
альтернативний не так широко впроваджується в освітній діяльності школи.
Проте позитивні зрушення є помітними. Так, у навчальних планах
американських шкіл у 2010 р. окремі медіаосвітні курси є лише у 7 штатах
(Ward-Barnes, 2010, с. 57).
Таким чином, на рівні К-12 медіаосвіта у формальному освітньому
середовищі провадиться або як невід’ємна частина інших навчальних
дисциплін, або як окремий навчальний курс.
Рівень університетської освіти. Схарактеризована нами ситуація з
медіаосвітою на рівні К-12 спостерігається і на рівні університетів і коледжів
. Однак подібність на цьому завершується. Медіаосвіта рівня К-12 та коледжу
й університету має особливості.
Незважаючи на посилену увагу до розвитку медіакомпетентностей учнів
на рівні К-12, подальший розвиток медіаосвітніх навичок на рівні
університетів і коледжів, на думку американського дослідника Г. Шмідта
(Schmidt, 2012, c. 65) з університету штату Пенсильванія, не відбувається
взагалі або цьому не приділяється належна увага. Причини такого стану він
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вбачає зокрема в міждисциплінарній сутності медіаосвітніх цілей та
обмеженій кількості медіаосвітніх програм у коледжах та університетах.
Аналіз навчальних програм і курсів університетів США і Канади
свідчить, що їх перелік є доволі обмеженим. Це підтверджується
дослідженнями американських науковців Л. Стулмана, А. Сільверблата
(Stuhlman, Silverblatt, 2007), П. Міхаілідіса (Mihailidis, 2008), які з’ясували, що
лише 65% американських коледжів і університетів США пропонують такі
курси. Зауважимо, що це стосується наявності самого терміна «медіаосвіта» у
назві навчального курсу. Це не означає відсутність у системі вищої школи
навчальних дисциплін, у процесі вивчення яких проводиться розвиток
медіакомпетентностей студентів. Услід за П. Міхаілідісом (Mihailidis, 2008, с.
10), ми вважаємо, що компетентності студентів, пов’язані з використанням
медіазасобів, створення, аналізу медіапродукту, продовжують розвиватися в
освітньому процесі у вищій школі. Спроби виміряти програмні результати
навчання за переліком навчальних дисциплін у навчальних планах не є
об’єктивними. Для отримання більш точної картини стану медіаосвіти у
вищих навчальних закладах необхідно, насамперед, здійснення спеціальних
прикладних досліджень, наприклад «визначення студентами, до якої міри
навчальний

курс

та

його

зміст

спрямовано

на

розвиток

їхніх

медіакомпетентностей» (Schmidt, 2012).
Науковці США здебільшого підтримують ідею провадження медіаосвіти
в університетах і коледжах, включивши спеціальні медіаосвітні курси в
навчальні плани. На їх переконання (Cubbage, 2018; Mihailidis, 2008), окремі
медіакурси позитивно впливають на студентів та їх здатності розуміти та
дотримуватися основних принципів медіаосвіти і медіавиробництва. Саме
окремі медіаосвітні курси стаюь тим інструментарієм, завдяки якому студент
стане

«повністю

медіаосвіченим»,

зможе

відповісти,

як

споживає

медіапродукцію та як залучений до її функціонування й виробництва.
Зазначимо, що деякі громадські освітні організації також підтримують цю
ідею, зокрема Асоціація американських коледжів та університетів (AACU –
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Association of American Colleges and Universities), Національна асоціація
комунікацій (National Communication Association), Акредитаційна рада з освіти
в журналістиці та масової комунікації (Accrediting Council for Education in
Journalism and Mass Communication).
Зважаючи на «непевний» стан медіаосвіти в університетах і коледжах,
відсутність одностайності щодо її впровадження як окремого напряму (Chen,
2007; Kubey, 2003; Mihailidis, 2008), введення окремої навчальної дисципліни
до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти має на увазі
виконання комплексного процесу, що йому передує: дослідження її переваг,
засідання кафедри, створення проекту нового навчального плану, його
обговорення, рецензування, схвалення адміністрацією освітнього закладу,
фінансове забезпечення тощо. Крім того, коли змінюється навчальний план,
необхідно розробляти нове навчально-методичне забезпечення і здійснювати
відповідну підготовку педагогічного персоналу. Введення нового окремого
навчального курсу з медіаосвіти, сприятиме вирішенню, принаймні, деяких
питань та задоволення потреб щодо повної медіаосвіти студентів і їхніх
викладачів, які наразі потребують уваги (Cubbage, 2018, с. 3). На думку цієї
дослідниці, проблема медіаосвіти у вищій школі загострюється з кожним
днем, роком, поколінням у зв’язку з тим, що цифрові технології,
медіаповідомлення, нові медіаплатформи та медіапродукція стрімко стають
складнішими, а багато проблем залишаються не вирішеними.
Разом з тим існує й протилежна думка, що кафедри та педагоги, які
задіяні в медіаосвітній діяльності у вищій школі, все ж таки управляють
програмами медіаосвіти і певним чином змінюють їх на потребу цифрового
довкілля, що динамічно розширюється (Fry, 2018, c. 78). Це виявляється у
включенні до існуючих навчальних планів цифрових, мультимедійних чи
«нових» медійних курсів. Однак, такі зміни не є кардинальними. Причиною
відсутності цілісного підходу до медіаосвіти в університетах і коледжах,
ймовірно, є деякий супротив керівництва. Як зазначає К. Фрай (Fry, 2018, c.
79), керівники кафедр і факультетів вважають за краще дотримуватися старих,
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традиційних моделей медіаосвіти, тому що вони знайомі та безпечні. Тому
дослідниця пропонує розглядати цифрові медіа та все, що пов’язане з ними, як
своєрідне «цифрове середовище», в якому для безпечного проживання та
функціонування необхідно здобути повну медіаосвіту, результатами якої є
розвинені критичні навички та навички виробництва медіапродукту. Причому
така освіта потрібна усім студентам, а не лише тим, чия професія стосується
медіазасобів.
Прогресивно налаштовані американські науковці та педагоги вважають,
що вища освіта має відігравати вирішальну роль у розвитку цифрової та
медіакомпетентностей

сучасної

людини,

оскільки

саме

коледжі

та

університети формують здатність до аналітичного мислення та усвідомлення
себе як глобального громадянина (Cubbage, 2018; Fry 2018; Butler, FuentesBautista, Scharrer, 2018).
Здійснити аналіз навчальних дисциплін і курсів, у межах яких
здійснюється формування цифрової та медіакомпетентностей у вищій школі,
як це було зроблено на рівні початкової, середньої та старшої школи, не
уявляється можливим через їх надзвичайну розгалуженість. Натомість, для
аналізу доцільно звернутися до цілей медіаосвіти вищої школи.
Як і на рівні школи, завдання медіаосвіти в коледжі та університеті є
спільним – розвинути здатність учня чи студента розуміти світ, у якому вони
живуть. Однак, на відміну від школи, в університеті завдання медіаосвіти
полягає у формуванні професійно значущих навичок, затребуваних ринком
праці, а також у розвитку соціальної цифрової компетентності, тобто
цифрового громадянства. Відтак, пріоритетність у принципах впровадження
медіаосвіти буде різнитися.
Варто згадати, що коледж та університет доволі часто можуть стати
останнім освітнім місцем формальної освіти, де можна розвинути ті
компетентності, що відносяться до розуміння і створення медіапродукції, що
уможливлюють активну участь у житті суспільства, у демократичних
процесах в медіаепоху (Mihailidis, 2008; Schmidt, 2012).
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Порівняння

процесів

формування

і

розвитку

цифрової

та

медіакомпетентностей на двох рівнях свідчить, що цей процес є більш
активним на рівні К-12. Такий висновок підтверджується прикладним
дослідженням, виконаним американським вченим Г. Шмідтом (Schmidt, 2012;
2013), який доводить, що саме у школі приділяється більше уваги розвитоку
медіакомпетентності. Якщо розглядати розвиток медіакомпетентності, як
процес, що охоплює три категорії компетентностей: як використовувати медіа,
як створювати медіа, як аналізувати медіа (Wulff, 1997), то їх зіставлення у
школі та в університетській освіті дасть об’єктивну картину медіаосвіти на
кожному із рівнів. Цілком зрозуміло, що на рівні школи першим двом
категоріям приділяється більша увага. Необхідно навчити учнів, як
користуватися медіазасобами (відео, веб, комп’ютерні програми) та як
створювати

власну

медіапродукцію

(повідомлення,

відеофрагменти,

презентації). На відміну від школи, студенти вже володіють згаданими
навичками. Проте зауважимо, що ці навички розвинені переважно на базовому
рівні,

тобто

відправлення

щоденного
електронної

користування
пошти,

медіатехнологіями,

завантаження

музики

наприклад,
чи

фільму,

спілкування у соціальних мережах тощо. Складніші завдання, наприклад,
створення

чи

редагування

веб-сторінки,

використання

аудіо

чи

відеоредагування в комп’ютерному забезпеченні, чи створення власного
блогу, багатьом студентам не під силу. Американські науковці зазначають, що
досить часто студентів університетів і коледжів переоцінюють щодо їхньої
цифрової компетентності, вважаючи, що вони народжені за цифрової доби і
змалечку вміють користуватися її перевагами (Hargittai, 2010; Kennedy, Judd,
et. al. 2007). Однак дослідження Г. Шмідта (Schmidt, 2012) доводять, що
більшість студентів коледжів відчувають нестачу навичок використання
медіацифрових технологій та їх застосування. Тому подальший розвиток
цифрової та медіакомпетентностей, а саме користування та створення медіа, в
університетській освіті має продовжуватися.
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Викладене вище дає підстави для систематизації шляхів провадження
медіаосвіти у формальному освітньому середовищі у досліджуваних країнах
(рис. 3.1).
Школа
(К-12)

Вища школа
(коледжі, університети)

Інтегрований підхід
(під час вивчення існуючих
навчальних дисциплін/курсів)
Окремі навчальні
дисципліни/курси

Цифрова і медіакомпетентність
Використання медіа

Створення медіа

Аналіз медіа

Принципи медіаосвіти:
усі
медіаповідомлення
–
конструкції;
медіа конструюють реальність;
аудиторія в медіа висловлює свою
точку зору;
медіа мають комерційну мету;
медіаповідомлення є ідеологічними
та містять певні цінності;
медіа мають соціальне та політичне
забарвлення;
форма і зміст в медіа тісно
поєднані.
усі
медіа
мають
унікальну

Рис.3.1. Медіаосвіта у формальному освітньому середовищі.
Джерело: систематизовано автором (за Butler, et.al., 2018; English
Language Arts, 2018; Kubey, 204; Pungente, 2018; Social Studies, 2017; Stein,
Prewett, 2009; Tuggle, et. al., 2000)

240

Навичкам медіааналізу в університетах і коледжах приділяється більше
уваги, ніж у К-12, що цілком зрозуміло. У вищій школі увага акцентується на
розвитку аналітичних умінь студентів. Проте це не означає, що інші дві
категорії компетентностей, про які йшла мова вище, повністю ігноруються.
Усі три категорії взаємопов’язані. Розвиваючи одну складову, неможливо не
розвивати й інші. Відмінність же полягає у рівні розвитку зазначених
компетентностей.
Ефективність досягнення завдань медіаосвіти у формальній освітній
ланці залежить від того, які принципи покладено в її основу. Основоположні
принципи медіаосвіти, які було проаналізовано у попередньому підрозділі,
визначають її теоретичне й концептуальне підґрунтя.
На рисунку відображено освітні осередки, де провадиться медіаосвіта:
школа (К-12) та коледжі та університети. Медіаосвіта реалізується за двома
напрямами: як інтегрований компонент в існуючі навчальні дисципліни/курси
чи як окрема навчальна дисципліна/курс.
Головне

завдання

медіаосвіти

–

розвиток

цифрової

та

медіакомпетентностей – представлено по центру. Причому, завдання навчити
учнів/студентів використанню та створенню медіа, тяжіють до рівня К-12, а
розвиток аналітичних умінь тяжіє до університетської освіти.
Ефективна реалізація визначених завдань медіаосвіти у формальному
освітньому середовищі можлива лише за умови інкорпорування відповідних
принципів до медіаосвітньої діяльності. Їх перелік подано внизу рисунка як
фундамент, без якого уся вибудувана система може зруйнуватися.
3.3. Особливості медіаосвітньої підготовки педагогічого персоналу
Все частіше, коли мова йде про ефективність медіаосвіти та її
впровадження в освітній процес, урядові освітні організації, адміністрація
освітніх

закладів,

науковці

та

учителі/викладачі

усвідомлюють

її

безпосередній зв’язок та взаємозалежність від рівня підготовки самого
педагога до здійснення медіаосвіти. Зокрема, американські вчені Д. Бішоп
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(D. Bishop), С. Джайлз (S. Giles), К. Бріянт (K. Bryant), С. Домітрович
(C. Domitrovich), М. Грінберг (M. Greenberg) вказують на те, що критичним
компонентом ефективності кожної медіаосвітньої програми є відповідна
підготовка учителів для її реалізації (Bishop, Giles et al, 2005, c. 4-5;
Domitrovich 2000, c.193).
На думку Т. Скалл та Дж. Купершмідта (Scull, Kupersmidt, 2011),
медіаосвітня підготовка самих учителів не є повсякчасною і повсюдною. Вони
зазначають, що незважаючи на включення медіаосвітніх завдань у навчальні
програми дисциплін, учителів залишили сам на сам з відповідальністю
реалізовувати поставлені завдання, тобто без належної підготовки у
формальній освітній системі до впровадження такої діяльності. Емпіричні дані
дослідження американських науковців Л. Стулмана та А. Сілвербалта
(Stuhlman, Silverblatt, 2007), підтверджують цей висновок. Зокрема, з’ясовано,
що лише 65% американських коледжів та університетів, які готують учителів,
пропонують своїм студентам, майбутнім учителям К-12, курси з медіаосвіти.
Більш того, лише 14% цих освітніх закладів викладають основи медіаосвіти в
рамках дисципліни «Освіта», решта – в контексті дисциплін «Комунікації»,
«Журналістика» та ін. Як наслідок, «більшість учителів просто не мають часу
… щоб зрозуміти, як використовувати медіатексти чи медіапитання для
розвитку критичного мислення» (Hobbs, 2004, с. 56).
Таким чином, на відміну від медіаосвіти як науки, що динамічно
розвивається, підготовка учителів до впровадження медіаосвіти помітно
відстає. Результатом цього стала «прірва між рекомендаціями та вимогами
щодо реалізації медіаосвітнхі програм в освітній діяльності згідно з освітніми
стандартами та реальними освітніми можливостями для самих учителів»
(Scull, Kupersmidt, 2011).
Недостатність медіаосвітньої підготовки самих учителів та їхня досить
слабка готовність до соціальної відповідальності за результати своєї
діяльності загострилися в епоху цифрових технологій. Наведемо лише кілька
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вражаючих прикладів щодо важливості для освітян знати і володіти навичками
сучасної медіаосвіти.
Майкла Маршалла, вчителя з Річмонд Хілл, було звільнено з роботи у
2015 р. після публікації у мережі Twitter коментарів, у яких він висловив свій
погляд на різні соціальні та національні групи населення, зокрема щодо того,
що носіння хіджабів у публічних місцях його вкрай засмучує. У мережі
негайно

розпочалася

реакція

на

його

коментарі

під

хештегом

#theycantbreathe.4. Численні члени громади заявили, що ці публікації дуже
образливі, расистські та недопустимі для учителя. Було подано скарги до
шкільної ради, і в результаті М. Маршалла було звільнено (Lipinski, 2017).
У 2016 р. стався інший випадок неусвідомлення учителем своєї
відповідальності за висловлювання в засобах масової комунікації.

Гада

Садака, директор у державній школі імені сера Вілфріда Лор’є (Sir Wilfrid
Laurier Public School in Markham) в Маркхемі, потрапила під розслідування за
те, що розмістила на своїй сторінці у мережі Facebook пост, у якому закликала
до заборони носіння паранджі в Європі, оскільки в мусульманських країнах
заборонено бікіні. Крім того, там же було розміщено посилання на веб-сайт
«The Rebel», мета якого розказати усю «правду про біженців». Її коментарі до
статей на цій сторінці сповнені упередження до потенційних іммігрантів
мусульманського походження у Канаді, оскільки вони усі «співчувають
терористам». Відтоді пані Садака вже не раз приносила вибачення, заявляючи,
що вона не усвідомлювала, який вплив може мати навіть невелике
повідомлення у соціальних мережах, та як воно може змінити її власне життя
та життя оточуючих її людей. Директорка змушена була піти у відпустку на
цілий рік за свої необачні висловлювання (Javed, 2016; Lipinski, 2017).
Аналіз випадків, подібних до вище викладених, свідчить, що освітянам
бракує інформації, вини занепокоєні у зв’язку з тим, що:
- члени громади, в якій вони живуть і працюють, можуть побачити їхні
пости в соціальних мережах;
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- для деяких членів громади їхні повідомлення здаватимуться
образливими чи загрозливими;
- за все потрібно нести відповідальність, а не лише тоді, коли учитель
знаходиться у школі на роботі;
- висловлювання за межами робочого місця може мати такі ж серйозні
наслідки, як і на робочому місці.
Завдяки

цифровим

медіа

та

соціальним

мережам

можливість

«транслювати себе» є дуже легкою та доступною (Lipinski, 2017). В цьому
контексті

розширюються

обов’язки

педагогів

щодо

грамотного

та

відповідального використання медіазасобів. Відтак, і медіаосвітня підготовка
учителів має також набувати розвитку. Випадки з директором Г. Садаки та
учителем М. Маршалом доводять, що ризики недостатньої медіаосвітньої
підготовки самих педагогів можуть бути значними. Наприклад, американська
дослідниця питань медіаосвіти В. Доміне (Domine, 2011, с. 194) наголошувала,
що результати базової підготовки учителя мають вимірюватися саме в рамках
медіаосвіти, оскільки її багатовимірна природа дозволяє концептуалізувати
прагнення майбутнього учителя до технологічної майстерності, реалізувати
педагогіку досконалості та посилити демократичні ідеали та цілі державної
освіти у США.
Дослідження

науковців

С. Уайнберга(S. Wineburg),

С.

МкГру

Стенфордського
(S.

McGrew),

університету
Дж. Брейкстоуна

(J. Breakstone), Т. Ортега (T. Ortega) свідчать, що учні/студенти потребують
якісної медіаосвіти. Якщо педагоги нездатні забезпечити їм медіаосвіту на
належному рівні, то результати можуть бути незворотними, і навіть
«призведуть до втрати демократії у суспільстві» (Wineburg et al, 2016).
Як свідчить аналіз літературних джерел і сайтів американських та
канадських університетів, громадських організацій, електронних освітніх
платформ, тощо, медіапідготовка учителів в обох досліджуваних країнах
здійснюється такими шляхами:
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- в рамках формальної освіти, коли майбутні учителі здобувають
перший та другий рівні вищої освіти;
- в рамках неформальної освіти, коли практикуючі учителі набувають
необхідних

їм

медіанавичок

через

різні

науково-навчально-

методичні заходи, організовані адміністрацією школи, професійними
громадськими об’єднаннями, що є виявом їхнього професійного
розвитку;
- у

інформальній

освіті,

займаючись

саморозвитком

та

самовдосконаленням своєї професійної майстерності.
Оскільки у цьому розділі ми аналізуємо особливості медіаосвіти у
формальних освітніх системах США та Канади, зупинимося на першому із
названих вище шляхів, тобто розглянемо медійну підготовку учителів у
коледжах та університетах.
Необхідність медіапідготовки учителів різних дисциплін ще на етапі
навчання в університеті зумовлюється також результатами міжнародного
дослідження TALIS – Teacher and Learning International Survey (OECD, 2015).
Так, у процесі дослідження було з’ясовано, що 60% учителів потребують
цифрових і медіанавичок. Вони визнають, що причиною такої крайньої
потреби є недостатній рівень їхньої первинної медіапідготовки (Blackwell,
2014, c. 1-2), тобто підготовка в коледжі чи університеті.
Про важливість посилення уваги до інформатизації у підготовці учителя
середньої школи наголошує й О. Матвієнко (2015а) у своїх порівняльнопедагогічних дослідженнях. Зокрема, у професійному становленні педагогівфілологів (Матвієнко, 2015б), адже зрозуміло, що рівень розвитку
медіакомпетнтності школярів залежить від педагогів-філологів та їхньої
майстерності.
Цілком логічно припустити, що наявність належної медіапідготовки
майбутніх учителів сприятиме їх вмінню інтегрувати цифрові медіа в освітній
процес у школі.
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У США, за даними Центру з медіаосвіти (CML, 2018), налічується нині
понад 3 млн учителів, не враховуючи релігійних наставників, учителів, молоді
у церквах, храмах, синагогах. Поряд із цим, дітей навчають керівники
скаутських організацій, коучі та організатори позашкільних закладів,
спортивних секцій тощо. Їх об’єднують відданість, прагнення допомогти
підростаючому поколінню набути необхідних навичок, щоб стати здоровими,
знаючими дорослими, активними, свідомими громадянами, кваліфікованими
фахівцями, люблячими батьками наступних поколінь.
Як зазначають члени CML (2018), найбільшим викликом сьогодні в
освіті, у тому числі й медіаосвіті, є трансформація ролі учителя, який вже не є
актором на сцені, а скоріше «путівником обабіч». Ми цілком погоджуємося із
цією думкою, адже завдання сучасного учителя не просто передати певний
обсяг інформації своїм учням, а ненав’язливо спрямувати їхні зусилля на
пошук інформації в потрібне русло. Пріоритетом у діяльності сучасного
учителя є фасилітація навчального процесу, співпраця з учнями на принципах
рівноправності, гуманізму та демократичності.
На думку членів громадських медіаосвітніх організацій США,
фундаментальними навичками медіакомпетентного учителя мають стати ті ж
самі навички, що і для його учнів – вміння відрізнити факт від думки, здатність
здійснити точний аналіз чи глибоку деконструкцію медіаповідомлення. Саме
вони створюють основу для розвитку навичок критичного мислення, що
озброїть учителя й учня знаннями й практичними вміннями фільтрувати
інформацію та підготує їх до навчання упродовж життя (CML, 2018).
Університети і коледжі США, що готують педагогічний персонал, враховують
зазначені зміни і відповідно розробляють навчальні плани. Все більш
помітною є трансформація медіапідготовки майбутніх учителів.
Цікаво, що навчання майбутніх учителів у формальній освітній системі
називають у США «pre-service» (від англ. – до служби, до обслуговування)
(CML, 2018) і вважають це першим етапом їхнього професійного розвитку.

246

Аналіз офіційних сайтів американських університетів дозволив
виокремити такі шляхи медіапідготовки майбутніх учителів у формальній
освіті:
- як спеціальна підготовка у галузі комунікацій;
- як окремий (обов’язковий чи додатковий) навчальний курс (у
класичному форматі чи онлайн);
- як компонент кожного курсу, що викладається в університеті та в
коледжі.
Важливість та ефективність останнього із названих шляхів не можна
недооцінювати. Медіаосвітні елементи у кожному курсі навчального плану з
професійної підготовки учителів в жодному разі не зруйнують його зміст, але
принесуть багато переваг майбутньому учителю з педагогічної точки зору
(Meehan, et al., 2015, c. 82). Однак, результативність цього способу цілком
залежить від креативності університетського викладача, а його аналіз
видається досить проблемним, оскільки потребує узагальнення практичної
діяльності

викладачів

різних

дисциплін

різних

спеціальностей

та

спеціалізацій. Більш того, не всі викладачі викладають в мережу свій досвід
інкорпорування медіаосвіти в освітній процес в рамках конкретного
навчального курсу.
Натомість, перші два способи можна легко проаналізувати за
інформацією, розміщеною на офіційних веб-сайтах закладів вищої освіти
США.
Розглянемо досвід Масачусетського університету (University of
Massachusetts, 2018), у якому Коледж освіти (College of Education) здійснює
підготовку учителів для початкової, середньої та молодшої старшої і старшої
школи з таких предметів: англійська мова, історія, математика, політичні
науки чи політична філософія, природничі науки та іноземні мови (китайська,
французька, італійська, португальська, іспанська).
Спеціальна підготовка з медіаосвіти, зокрема у галузі комунікацій, в
цьому університеті здійснюється на 3-х рівнях:
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- базовий, що охоплює 5 курсів із вивчення концептів і теорій
комунікацій, квалітативних і кількісних методів дослідження,
вступного курсу з основної спеціальності та 1 кредиту семінарів;
- центральний, розрахований на 600-700 годин;
- просунутий, на 800-годинний цикл семінарів для вузької спеціалізації
випускника.
Медіапідготовка майбутніх вчителів забезпечується в онлайн-форматі
51 курсом на вибір (UMassOnline, 2018), деякі з яких: аналіз медіа, семінар з
комунікацій, гендерні питання і комунікації, інформаційні та особистісні
технології спілкування; вступ до теорії комунікацій; любов, секс і медіавплив;
нові медіа та особистість; політичні комунікації; інтернет-комунікації, жінки і
медіа; реклама в медіа; вступ до фільмознавства; вступ до медіакультури та ін.
Більш того, серед педагогічних курсів є також курси, орієнтовані на
медіапідготовку студентів, наприклад: зміна клімату; креативність, технології
та освіта; створення інклюзивного освітнього середовища; розвиток стратегій:
дитина-дорослий; динаміка культурних змін; освіта різних категорій
населення та ін.
Іншою альтернативою медіаосвітньої підготовки майбутніх учителів у
Масачусетському

університеті

є

онлайн-курс

з

медіаосвіти,

який

рекомендується тим, хто планує працювати у школі К-12 чи громадських
організаціях. Цей курс знайомить студентів з оглядом теорій, концепцій,
проблем

і

перспектив

медіаосвіти;

практичними

та

аналітичними

дослідженнями в цій галузі. Важливим є те, що цей курс має необхідний
компонент громадянської участі, тобто студенти працюють з молодіжною
спільнотою, беруть участь у різних молодіжних проєктах, пов’язаних з
розвитком навичок медіаграмотності. Курс «Медіаосвіта», що у навчальному
плані позначається як COMM 427 (від англ. communication – комунікація).
Курс охоплює 4 кредити, запланований на літній семестр (травень-червень), є
платним (402 американських долари за кредит), однак навчально-методичні
матеріали безкоштовні. Курс є необхідною умовою отримання Сертифікату
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про освіту та задовольняє вимогам інтеграційного досвіду підготовки
бакалаврів з мистецтва.
Університет також має Центр з онлайн та цифрового навчання (Center
for Online and Digital Learning), який пропонує майбутнім учителям постійну
підтримку в тому, як проводити уроки з використанням цифрових
медіазасобів. Крім того, кожне заняття має онлайн-компонент: лекції та
семінарські заняття записуються, що надає можливість відсутнім студентам
долучитися до навчання онлайн чи пізніше через функцію віддаленого
доступу; студенти використовують планшети і ноутбуки, отримують і
надсилають виконані завдання в онлайн-форматі, використовують групові
відеочати для спілкування.
На переконання американських науковців М. Коехлера та П. Мішри
(Koehler, Mishra, 2006), медійна підготовка учителя, ще до того, як він/вона
зайдуть до класу, має здійснюватися за формулою TPCK (Technological
Pedagogical Content Knowledge, що в перекладі з англійської мови означає
«знання технологій, педагогіки та змісту»).
Університет Блумінгтон в Індіані (Indiana University Bloomington) готує
учителів молодшої, середньої, старшої та вищої школи, радників, шкільних
психологів, освітніх лідерів, розробників освітніх програм, журналістів,
науковців у Педагогічній школі (School of Education, 2018).
Окрім спеціальних курсів для майбутніх педагогів, університет Індіани
надає низку корисних, пов’язаних з медіаосвітою, послуг на території кампусу,
а саме у центрах з надання послуг з інформаційних технологій та
інноваційного викладання і навчання. Крім того, студенти можуть отримати
консультацію від досвідченого інструктора з кафедр комунікації і культури;
художнього мистецтва, телекомунікацій, театру і драми та ін.
Однак, особливістю університету є забезпечення медіапідготовки
майбутніх учителів через бібліотеку, яка безпосередньо надає послуги з
медіаобслуговування, а саме допомагає більше дізнатися про медіанавчання,
чому необхідно розвивати навички критичного мислення, направляє на
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стратегії та ресурси для інтегрування медіа в навчальні плани. Персонал
Центру з медіапослуг (Media Services, 2018) консультує майбутніх педагогів,
як

виконати

медіазавдання,

дізнатися,

як

інкорпорувати

медіа

в

освітнійпроцес у школі. Загалом, розуміючи вагомість медіапідготовки
майбутніх учителів та труднощі впровадження медіаосвіти у педагогічну
практику, діяльність центру організована на основі 3-х підходів до навчання
медіа, що викладені науковцями Дугласом Келлнером і Джеффом Шаре
(Kellner, Share 2007): медіаосвіта як мистецька освіта, медіаосвіта як
функціональна освіта, медіаосвіта як розвиток критичних навичок.
Відповідно до першого підходу (навчати цінувати естетичні якості і
мистецтво

засобами

медіа)

бібліотека

допомагає

рекомендаціями,

матеріалами, щоб студенти могли креативно висловлювати свою думку,
виробляючи власний, конкурентоспроможний медіапродукт, наприклад,
мультимедійної презентації, відеофільму, фотоколажу тощо.
Реалізуючи другий підхід (розширення поняття класичної грамотності
завдяки використанню різних сучасних медіазасобів і поп-культури в
навчанні) бібліотека університету пропонує відповідні медіаресурси з методів
аналізу інформації та її оцінювання формування фундаментальних навичок
критичного споживача медіапродукції. Інструктори та бібліотекарі навчають
майбутніх педагогів використовувати різні джерела для розвитку класичної
грамотності: наприклад, «читати» звуки чи образи, враховувати надійність
джерела і доцільність його використання в контексті окремо взятої навчальної
дисципліни.
Розуміючи, що кожна навчальна дисципліна має свої особливості і що
медіазасоби значною мірою впливають на весь освітній процес, інструктори і
бібліотекарі заохочують студентів розвивати своє критичне мислення в
контексті їхньої спеціалізації. Для цього у бібліотеці організовують
обговорення конкретних питань з навчальної дисципліни та медіазасобів,
ставлячи такі запитання:
- Хто передає повідомлення?
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- Який стимул він отримає від передачі цього медіаповідомлення?
- Яка мова та які медіа (текст, аудіо, відео, графіка тощо)
використовуються, щоб передати повідомлення?
- На яку аудиторію розраховано це повідомлення?
- Як медіа та мова цього повідомлення можуть підтвердити чи зламати
стереотипи?
- Наскільки ці пункти правдиві чи протирічать фактам?
- Які комунікаційні стратегії та репрезентації могли б змінити реальну
інформацію на вигадану?
Результати співпраці студентів з інструкторами та бібліотекарами,
зокрема мультимедійні проекти з різних аспектів медіаосвіти, розроблені
плани уроків та їхнє методичне забезпечення зберігаються в електронному
університетському репозитарії і доступні для широкої академічної спільноти
онлайн.
Для аналізу ролі медіаосвіти у професійній підготовці учителів у
формальній освітній системі ми також звернулися до опису результатів її
впровадження, що представлені у науковій праці групи американських
дослідників з університету Бейлор (Baylor University) в штаті Техас Джесіки
Меехан (J. Meehan), Бренді Рея (B. Ray), Аманди Уокер (A. Walker), Санні
Уелса (S. Wells) та Гретхен Шварц (G. Schwartz) «Media Literacy in Teacher
Education» (Meehan, et al., 2015).
Так, в університеті Бейлор студенти першого курсу педагогічних
спеціальностей обов’язково вивчають курс «Вступ до середньої освіти»
(Introduction to Secondary Education). На початку семестру вони знайомляться
з низкою різноманітних тем, зокрема розвиток підлітків, оцінювання,
полікультурна освіта, планування уроків тощо. Під час теоретичної підготовки
кожен студент прикріпляється до двох учнів із сільської середньої школи в
ролі тьютора, завдання якого сформувати в учнів навички розуміння
прочитаного. Студент має розробити мініурок як складову його тьюторського
досвіду. Оскільки учні сучасної середньої школи, за результатами емпіричних
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досліджень Елізабет Томан і Тессою Джолс (Thoman, Jolls, 2004),
використовують у своєму навчанні мобільні телефони, інтернет, відеоігри, ТБ,
книги, студенти-стажери мають знати сутність цифрової і медіаграмотності.
Викладачі

університету

пояснюють

їм

значення

цифрової

та

медіакомпетентностей та знайомлять із ключовими запитаннями, які потрібно
ставити, коли читаються та аналізуються різні медіаповідомлення. В цьому
курсі викладачі університету Бейлор звертаються до ключових концептів і
відповідних їм запитань, розроблених Центром з медіаграмотності (CML) та
Національною асоціацією з медіаосвіти (NAMLE) на основі принципів
медіаосвіти (їх перелік систематизовано представлено у Додатку В.1).
Студенти можуть переглянути коротке відео про шкільну реформу і
попрактикуватися, ставлячи запитання, хто створив це повідомлення, для кого,
чий голос не було враховано тощо. Після практики в аудиторії під
керівництвом викладача студенти-стажери інтегрують ці запитання та
концепти в свою тьюторську діяльність, тобто навчають критичному читанню.
Як правило, вони розпочинають зі звичайних вправ (деконструкція рекламних
текстів, аналіз та оцінка статей з журналів і газет). Потім, можливо, вони
перейдуть до ознайомлення своїх учнів з методиками переконання, які
використовуються в медіазасобах. Нарешті, вони можуть попросити своїх
учнів створити медіапродукт, наприклад, рекламні ролики чи обкладинку для
журналу для певної поп-зірки чи відомого спортсмена з тим, щоб вони могли
застосувати методики переконання на практиці. Для цього учні шукають та
відбирають інформацію з інтернету, ставлячи до неї критичні запитання.
Упродовж семестру

у студентів-стажерів формуються навички

критичного сприйняття інформації, зокрема з різних педагогічних питань та
розроблення навчального плану. Окрім вивчення та застосування методів
критичного аналізу та оцінювання інформації, студенти розвивають навички
професійного педагога, який буде працювати у диверсифікованих умовах
школи.
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У контексті такого досвіду медіапідготовки майбутнього учителя, варто
зазначити, що медіапідготовка самого студента, здійснена викладачем
університету, проєктується на його подальшу практичну діяльність. Таким
чином, елементами такої підготовки є
- теоретичні основи медіаосвіти;
- практика в аудиторії для закріплення медіанавичок;
- практика поза аудиторією, в реальному середовищі школи з
реальними учнями;
- створення медіапродукту.
Попри те, що медіаосвіта у Канаді досягла високого рівня розвитку,
зокрема щодо її включення у шкільні навчальні плани, медіапідготовка
учителів, їх професійний розвиток у галузі медіа та забезпечення науковонавчальним матеріалом на рівні формальної освіти, тобто урядом та
педагогічними факультетами, дещо відстає. На це вказують урядовці з
міністерств освіти низки канадських провінцій: «Незважаючи на те, що медіа
глибоко інтегрувалися у програми з вивчення англійської мови у ролі «нового
тексту», професійний розвиток педагогічного персоналу, необхідний для
цього, не дуже активний і відсутнє фінансування для розробки нових ресурсів»
(Media Awareness Network 2000).
Баррі Дункан (B. Duncan) і Кейтлін Уілсон (C. Wilson) у довідці для
ЮНЕСКО

та

Європейської

Комісії

зазначають,

що

нові

програми

медіапідготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти Канади
пропонуються лише 35 педагогічними факультетами. Це означає, що
медіаосвіта майбутніх учителів у Канаді є доволі обмеженою і мало
доступною, наслідком чого є те, що сотні молодих учителів щороку
розпочинають свою професійну діяльність без належної медіапідготовки
(Duncan, Wilson 2008, c.138).
Ті, хто отримав медіапідготовку в межах своєї базової професійної
освіти справедливо вважаються «учителями нової генерації», оскільки не
бояться нових технологій у класі, з ентузіазмом використовують медіаресурси
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і поп-культуру як навчальні ресурси, відкриті до нових педагогічних стратегій
та можливостей, що відкриваються завдяки міждисциплінарним навчальним
програмам (Duncan, Wilson 2008, c.139).
Прогресивний досвід медіапідготовки майбутніх педагогів у Канаді в
системі формальної освіти, що заслуговує ретельного вивчення, має
педагогічний факультет університету Манітоба (Manitoba University, 2018),
зокрема у підготовці здобувачів ступеня магістра.
Як зазначалося вище, найбільш ефективним шляхом медіапідготовки
педагогів є включення медіакурсів у загальну підготовку майбутніх учителів.
Тому в університеті Манітоба широко впроваджують цей досвід у всіх
педагогічних спеціалізаціях, а саме: Мова й освіта; Друга мова як іноземна,
Навчальне планування, викладання і навчання; Освіта дорослих і післяшкільна освіта; Психологія наставництва; Міжкультурні, соціологічні і
філософські основи освіти; Адміністрування освіти; Інклюзивна освіта.
На прикладі спеціалізації «Мова й освіта» продемонструємо особливості
медіапідготовки майбутніх педагогів. Ця спеціальність охоплює рівні освіти
від дошкільного до післядипломного. Метою програми є ознайомлення
магістрантів з теоретичним матеріалом та розвиток навичок, які дозволять
студентам проводити незалежні дослідження. Вивчення мов також охоплює
соціальні, політичні та культурні питання, які аналізуються з використанням
медіазасобів і медіапродукції широкого спрямування.
Здобути ступінь магістра з цієї спеціалізації можна двома шляхами:
- науковим, орієнтованим на магістерське дослідження і написання
випускової кваліфікаційної роботи;
- практичним, орієнтованим на опанування змістом дисциплін.
Наукова програма включає 18 кредитів і написання магістерської
роботи. Завдяки навчальним дисциплінам цієї програми студенти готуються
до розроблення та реалізації дослідницького проєкту, який завершується
написанням магістерської роботи. Для випускової праці студенти обирають
проблеми дослідження, збирають й інтерпретують дані, отримані з різних
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медіа, як традиційних (друкованих), так і цифрових, оформлюють результати
дослідження у письмовому вигляді. Все це магістранти виконують за
підтримки свого радника. Програма завершується захистом магістерської
дипломної роботи. Програму легко змінити, щоб випускники отримали
диплом зі спорідненої спеціальності. Перелік навчальних дисциплін, їх код у
навчальному плані, коротка характеристика курсу, кількість кредитів
систематизовано і представлено у Додатку В.3.
Якщо магістрант обирає інший шлях – практичний, то він/вона мають
опанувати 30 кредитів та обрати альтернативні курси. Вони обирають їх зі
своїм радником, виходячи з майбутньої спеціалізації та спрямування на
розвиток професіоналізму в галузі мов й освіти. По завершенні курсу
дисциплін студент за підтримки радника готує документ, що демонструє
його/її всебічну майстерність. Цей документ може бути випускним іспитом
або проєктом, який може завершитися публічною презентацією.
Аналіз змісту навчальних дисциплін наукового та практичного
спрямування свідчить, що вони мають багато подібного. Загалом, магістранти
вивчають одні й ті ж предмети. Лише кілька дисциплін відрізняються,
наприклад, для практичного рівня пропонуються додаткові курси, зокрема
«Проблема навчального планування», «Підсумковий семінар з навчального
планування, навчання й освіти». Основна ж відмінність полягає у кількості
кредитів, виділених на спеціалізацію. Для практиків – 18 кредитів, для
науковців – втричі менше – 6 кредитів. Натомість, кількість дисциплін
наукового спрямування для практиків є вдвічі меншою і становить лише 3
кредити. Крім того, програми відрізняються видом підсумкового контролю по
завершенню програми. Для наукової програми передбачено проведення
дослідження і написання магістерської роботи, а для практично-орієнтованої
програми планується складання випускного екзамену.
Незважаючи на деякі відмінності, подібною особливістю двох шляхів є
здобуття магістерського диплому з конкретної спеціалізації, а також інших
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педагогічних спеціалізацій в університеті Манітоба, є широке впровадження
медіаосвітніх технологій підготовки майбутніх учителів.
Іншою можливістю здобути належну медіапідготовку є онлайнпрограми університетів для майбутніх педагогів, після закінчення яких
здобувачі

отримують

відповідний

диплом.

Онлайн-медіанавчання

в

університетах та коледжах, тобто в системі формальної освіти з можливістю
отримати сертифікат чи диплом про освіту, набуває все більшої популярності
в Канаді. Схожі програми пропонуються в Педагогічному коледжі Онтаріо
(Ontario College of Teachers), Педагогічному коледжі Колумбійського
університету (Teachers College Columbia University), на факультеті освітніх
технологій і дизайну в університеті Саскатчеван (Educational Technology and
Design, University of Saskatchewan) та інших.
На прикладі програми Online Learning and Teaching Program (OLTD –
онлайн-програма з навчання і викладання), що пропонується на факультеті
педагогіки у Ванкуверському університеті (Vancouver University, 2018)
Британської Колумбії, розглянемо особливості медіапідготовки її учасників.
Цю програму було створено саме для педагогів, інструкторів, учителів
та інших учасників, котрі мають базову педагогічну освіту Британської
Колумбії та інших провінцій і територій Канади. Її мета – навчити слухачів
ефективно використовувати медіа та цифрові технології в освітньому процесі
з тим, щоб учні й педагоги розвивали навички, необхідні для життя у ХХІ ст.
Інноваційне навчання за програмою OLTD розраховано на два роки,
упродовж яких учасники набувають професійних компетентностей з
використання існуючих та нових технологій для оптимізації навчального
процесу у різних його виявах: онлайн, змішаному, технологічному. За
допомогою цифрового занурення в різні середовища, студенти будуть вивчати
теорію та її практичне впровадження, а також використовувати наявні та нові
технології для підвищення якості навчання учнів та самих учителів. Програма
відповідає сучасним освітнім потребам учителів, викладачів, педагогів. Після
успішного завершення програми OLTD (30 кредитів) студентам пропонується
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можливість продовжити своє навчання на рівні магістра освіти з лідерства
(Master of Education in Educational Leadership). Випускна магістерська робота
дозволяє студентам досліджувати, розробляти великий прикладний проєкт, що
охоплює п’ять розділів, присвячених темі, пов’язаній безпосередньо з
дипломними дослідженнями. У проєкті також потрібно буде застосувати свої
навички критичного мислення для здійснення комплексного огляду літератури
з досліджуваного питання.
У Додатку В.4 представлено анотації навчальних курсів у межах цієї
програми, в яких глибше розкриваються особливості медіапідготовки
майбутніх педагогів. Зазначимо, що кожен з курсів базується на використанні
цифрових і медіазасобів, поєднує теоретичний і прикладний зміст,
спрямований на розвиток необхідних цифрових і медіанавичок самого
педагога та його /її майбутніх учнів.
Крім описаного вище, чудовою можливістю набути медіаосвітніх
навичок в університеті є медіаосвітні програми з отриманням асоційованого
сертифікату (Media Literacy Associate Certificate). Причому, така програма
пропонується не лише майбутнім учителям, але й студентам інших
спеціальностей, оскільки медіаосвіта є «важливою навичкою для отримання
роботи і для успішного громадянства в Канаді» (Media Literacy Associate
Certificate, 2019).
Усвідомлюючи важливість медіаосвіти для майбутніх фахівців,
публічний університет Долини Фрезера (University of Fraser Valley) у
канадській провінції Британська Колумбія, наприклад, пропонує своїм
студентам спеціальну програму з медіаосвіти.
Як стверджують її розробники, результатом отримання асоційованого
сертифікату стане здатність учасників програми ставити правильні запитання
до медіапродукції, яка споживається (Media Literacy Associate Certificate,
2019), тобто здатністю:
- з’ясовувати, як комунікаційні технології змінюють навколишній світ;
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- досліджувати, як медіа впливає на індивідуальну особистість,
спільноту і культуру загалом;
- дізнаватися,

як

функціонують

масмедіа,

як

обираються

й

поширюються медіаповідомлення;
- пізнавати медійну та поп-культуру, музику і суспільство, культуру
Канади.
Програму вивчається впродовж одного семестра. Однак, її тривалість
може бути продовженою до 3 семестрів. Вона охоплює 9 кредитів та включає
обов’язкові 3 навчальні дисципліни. Їх студенти вибирають зі списку
запропонованих (див. Таблицю 3.2).
Таблиця 3.2
Перелік навчальних дисциплін Медіаосвітньої програми з
отриманням асоційованого сертифікату
Шифр навчальної Назва навчальної дисципліни
Кількість
дисципліни
кредитів
MACS 110
Вступ до теорії комунікації
3
MACS 130
Масові комунікації в Канаді
3
MACS
Популярна музика і суспільство
3
201/MUSC 201
MACS 215
Реклама як вид соціальної
3
комунікації
MACS 221
Медіа і поп-культури
3
MACS 230
Індустрії культури в Канаді
3
MACS 235
Основи журналістики в Канаді
3
MACS 240
Медіа, гроші і влада
3
Джерело: (Media Literacy Associate Certificate, 2019).
Аналіз

навчальних

предметів

цієї

програми

свідчить

про

її

спрямованість на широкий загал студентства різних спеціальностей і
спеціалізацій. Програма недарма користується популярністю серед студентів,
оскільки пропонує також чудові можливості для подальшої освіти. Так,
отримання асоційованого сертифікату з медіаосвіти відповідає вимогам щодо
продовження навчання для здобуття ступеня бакалавра з мистецтва, бізнес
адміністрування, соціальної роботи та ін.
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Крім того, після опанування студентами інших навчальних дисциплін,
на розсуд університету, у поєднанні з медіаосвітньою програмою студенти
активно залучаються до викладання у школах чи інших сферах діяльності, де
вимагається знання медіа.
Для більш успішного опанування медіаосвітніми навичками університет
рекомендує учасникам програми ставати членами Студентської асоціації з
медіа та комунікацій (Media and Communications Student Association) і вже в
позааудиторній

роботі

практикувати

й

удосконалювати

свою

медіамайстерність.
Зазначимо також, що тематика програми приваблює й канадських
педагогічних працівників, які вважають її відмінною можливістю свого
професійного розвитку.
Підсумовуючи результати здійсненого аналізу підготовки майбутніх
американських і канадських учителів у формальній освітній системі,
зазначимо, що їх поєднує більше, ніж відрізняє (див. Таблицю 3.3).
Як видно із таблиці, подібною особливістю обох країн є потреба учнів у
якісній медіаосвіті, наслідком якої є вимога до якісної медіаосвітньої
підготовки самих учителів. Формальна освіта в США і Канаді намагається
адекватно реагувати на медіаосвітні потреби учителів. Загалом, їхня
медіапідготовка проходить подібно на бакалаврському і на магістерському
рівнях. Як і у випадку з медіанавчанням учнів школи, найбільш ефективним і
поширеним у США та Канаді є інкорпорування медіаосвітніх стратегій у
традиційні навчальні курси, а не викладання окремого курсу з медіаосвіти.
Спільною ознакою обох систем підготовки також є широке використання
цифрових технологій, зокрема диверсифікованих онлайн-курсів як додатку до
традиційного формату навчання. Крім того, незважаючи на різне змістове
наповнення, медіапідготовка майбутніх учителів у досліджуваних країнах є
соціально орієнтованою.
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Таблиця 3.3
Подібне й особливості медіаосвітньої підготовки майбутніх
учителів у США та Канаді
США
-

-

-

Канада
Подібне
зростаюча потреба учнів й їхніх учителів у якісній медіаосвіті
реакція формальної освітньої системи на медіаосвітні потреби
учителів (впровадження в освітній процес у вищій школі медіаосвітніх
програм)
шляхи підготовки педагогічних працівників у формальній освіті:
▪ в рамках інших навчальних дисциплін;
▪ як окремий компонент навчання;
▪ як спеціальна фахова підготовка
медіапідготовка на бакалаврському та магістерському рівнях вищої
освіти
широке використання цифрових технологій для медіапідготовки
майбутніх учителів (онлайн-курси + традиційний формат навчання)
невпинно зростаюча відповідальність учителів з грамотного
використання медіаресурсів
підтримка майбутніх учителів з провадження медіаосвітньої
діяльності поза межами університету (у неформальній освіті)
соціальна спрямованість медіаосвітніх курсів
недостатня медіаосвітня підготовка майбутніх педагогічних
працівників

Особливе
Наявність окремих центрів з
Наявність
студентських
онлайн та цифрового навчання об’єднань
з
медіакомунікацій
(створює університет)
(ініціатива студентів)
Окремі
медіапослуги
та
Обов’язкове
включення
консультації досвідчених науково- медіапідготовки майбутніх учителів
педагогічних
працівників у загальнопедагогічну освіту
спеціалізованих кафедр
Активна участь бібліотек у
Академічна
мобільність
медіапідготовці студентів
студента в межах споріднених
спеціальностей
завдяки
медіаосвітнім дисциплінам
Поєднання
медіапідготовки
Медіаосвітні курси не лише для
студентів у вищій школі з майбутнього учителя, але й для тих,
одночасною практикою в школі
що вже працює, в якості засобу
професійного розвитку
Джерело: самостійне опрацювання автора.
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Попри вагомі результати та ґрунтовну медіаосвітню підготовку
майбутніх учителів в університетах і коледжах США і Канади, науковці все ж
таки вважають її недостатньою. Зокрема, щодо наслідків споживання дітьми і
підлітками медіапродукції (Scull, Kupersmidt, 2011, с. 199-208). Зважаючи на
зазначене,

університети

обох

країн

впроваджують

диверсифіковані

медіаосвітні програми для своїх студентів, готуючи майбутніх педагогічних
працівників до викликів сьогодення. Як наслідок, медіаосвіта стає найбільш
вагомим доповненням до класичної підготовки майбутніх учителів і робить її
по справжньому інноваційною. Адже у світі цифрових медіа, в якому нині
живе людство, сповненому ідей, думок, концепцій, аргументів, майбутні
учителі, як і їх майбутні учні, мають володіти медіанавичками, щоб «бути
свідомими того, що відбувається навколо, і не бути пасивними і вразливими»
(Thoman, 1999).
Висновки до третього розділу
Здійснюючи аналіз дидактичних засад медіаосвіти у США і Канаді, ми
враховували

ключові

медіаосвітні

концепти

принципи
було

медіаосвіти.
розроблено

Виявлено,

канадською

що

вперше

громадською

організацією – Асоціацією з медіаосвіти (Association for Media Education).
Аналіз їх сутності показав, що незважаючи на різну кількість і неоднакові
назви, саме їх було покладено в основу нинішніх медіаосвітніх програм у
формальній освіті у школах, університетах і коледжах. Їх розробники
врахували наступне: усі медіа є конструкціями; вони конструюють реальність;
кожна особа сприймає медіаповідомлення по-своєму; медіа є комерційноорієнтованими; мають соціальне та ідеологічне забарвлення; форма і зміст
медіаосвіти взаємопов’язані; усі медіа мають унікальну естетичну форму.
Порівняння принципів медіанавчання в цих країнах дало змогу виявити,
що у США вони є своєрідною версією ключових концептів канадської
медіаосвіти. Їх подібність є характерною і для цифрової доби. Як показало
вивчення, саме канадці вперше обґрунтували принципи цифрової медіаосвіти.

261

Основоположні принципи медіаосвіти представники канадського Центру з
цифрової та медіаграмотності Media Smarts доповнили ще п’ятьма
концептами: цифрові медіа поєднуються мережами; є стійкими, легкими у
використанні та спілкуванні з іншими людьми й мають неочікувану й невідому
аудиторію; цифровий досвід є реальним, хоча не завжди створює враження
реальності; дизайн платформ впливає на поведінку та реакцію користувача.
Порівняльний

аналіз

подібного

та

особливостей

дозволив

систематизувати отриману інформацію та дійти висновку, що системи
медіаосвіти США і Канади мають багато подібного у своєму концептуальному
підґрунті.

Принципи,

покладені

в

основу

медіаосвіти

у

США,

є

«американською версією» ключових концептів канадської медіаосвіти,
запропонованих у 1993 р., і в сучасних умовах залишаються засадничими для
педагогів обох країн. Медіаосвіта у цих країнах має подібну стратегічну мету.
Вона полягає в тому, що медіаграмотність покликана стати фундаментом
сучасної освіти.
На основі аналізу шляхів досягнення визначених цілей виявлено подібне
й особливе на рівнях школи й університету. Вивчення структури, типів і змісту
медіаосвіти в освітніх закладах різних типів США і Канади, з урахуванням
здійсненого аналізу складено список тих дисциплін, під час вивчення яких
формується медіа та цифрова грамотність учнів: англійська мова, соціальні
науки, мистецтво, технічні науки. Було з’ясовано, що інтегрований підхід до
медіаосвіти притаманний обом країнам. Для обох країн альтернативною
формою є вивчення окремих медіаосвітніх предметів, зокрема журналістики
чи медіавиробництва.
Аналогічна тенденція спостерігається в університетах і коледжах –
широке використання інтегрованого підходу, хоча на рівні школи цей процес
є більш активним. До подібного слід віднести переконання американських і
канадських теоретиків і практиків щодо необхідності розвитку медіа й
цифрової грамотності в усіх без винятку студентів. Важливе значення має
виокремлення складових цифрової та медіакомпетентностей, якими мають
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оволодіти учні й студенти: використання медіа, створення медіа та аналіз
медіа. І хоча на різних рівнях освіти питома вага виокремлених складових є
різною, для їх ефективного розвитку необхідно враховувати єдині принципи
медіаосвіти.
Ще

одним

критерієм

порівняння

медіаосвітньої

підготовки

у

формальній освіті США і Канади стала медіапідготовка педагогічних
працівників.

Вивчення

особливостей

медіапідготовки

педагогічних

працівників у цих країнах дало змогу виявити подібність підходів і методик.
Обом досліджуваним країнам притаманна недостатня медіапідготовка
майбутніх педагогів. Наголосимо, що відмінності в обох країнах є незначними
і передусім стосуються особливостей формальних освітніх систем.
Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: Головченко,
2020с; Головченко, 2020е; Головченко, 2020j; Головченко, 2020k; Головченко,
2020p.
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РОЗДІЛ 4. МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НЕФОРМАЛЬНІЙ
ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ США І КАНАДИ
У розділі схарактеризовано медіаосвітній потенціал неформальної та
інформальної освіти у досліджуваних країнах. Розкрито шляхи розвитку
цифрової та медіакомпетентностей для цільових категорій населення і
специфічних груп; визначено їхню сутність на конкретних прикладах з
американського

й

канадського

досвіду

медіаосвітньої

діяльності.

Проаналізовано, як здійснюється медіапідготовка на робочому місці та
розглянуто

особливості

розвитку

медіакомпетентності

педагогічного

персоналу у неформальній та інформальній освіті у США і Канаді. Досліджено
педагогічні технології розвитку цифрової та медіаосвіченості, що є типовими
для формальної та неформальної/інформальної освіти.
4.1. Медіаосвіченість різних категорій населення в сучасному
інформаційному суспільстві
Якщо у попередньому розділі мова йшла про медіаосвіту у формальному
освітньому середовищі, то тут ми розглянемо інші дві освітні ланки та
проаналізуємо її сутність з позиції набутих навичок та отриманих результатів.
Безперечно, формальна освіта нездатна задовольняти медіаосвітні
запити усіх, хто їх потребує. У цьому питанні ми повністю солідарні з думкою
американських

дослідників

медіаосвіти

та

розробників

програми

з

комунікацій у суспільстві з Аспенського інституту (The Aspen Institute). Такої
програми за принципом «один розмір, щоб підходив усім» (one-size-fits-all)
просто не існує (Hobbs 2010, c. 20). Лише велика кількість різних медіаосвітніх
програм здатна забезпечити усіх членів суспільства можливістю набути та
розвивати цифрову і медіаосвітню компетентності, без яких життя
громадянина і фахівця апріорі неможливе в сьогоднішніх умовах.
У досліджуваних країнах названі компетентності можуть бути розвинуті
й поза межами формальної освіти, тобто поза дитячим садком, школою,
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коледжем чи університетом. Для дітей та молоді, передусім, вдома, завдяки
різним онлайн-програмам, у бібліотеках, музеях, літніх таборах та
позашкільній діяльності, у місцевих інтернет-центрах, через громадські
організації. Для дорослих основним місцем, де вони можуть розвинути свої
цифрові та медіанавички, безперечно, є їхнє робоче місце.
Для підвищення ефективності медіаосвітніх програм у неформальному
та інформальному середовищах, на думку науковців Аспенського інституту
(Hobbs 2010, c. 20), необхідно розробляти їх з урахуванням потреб цільових
категорій населення та його специфічних підгруп. Так, програми рівня К-12
мають бути розраховані на дітей шкільного віку; рівня університету – на
молодь; програми бібліотек та інтернет-центрів мають орієнтуватися на
дорослих: працюючих і безробітних. Однак, навіть така категоризація
медіаосвітніх програм не зможе цілком забезпечити доступ до навчальних
ресурсів і програм деяким членам суспільства. Відтак вони не отримають
можливості розвинути свої цифрові та медіакомпетентності.
До цієї особливої групи осіб відносять такі категорії: представники
національних меншин (діти, молодь, сім’ї); учні та студенти з особливими
потребами; молоді люди, які побували за гратами; новоприбулі іммігранти;
громадяни похилого віку та інші. А якщо одна чи дві зазначені категорії
співпадають з іншими, наприклад жінка до 30 років, представниця корінного
населення чи іммігрантка, то проблема задоволення своїх освітніх потреб
надзвичайно

загострюється

(Woelke,

2017,

с.12).

До

особливостей

медіаосвітніх програм саме для згаданих категорій ми звернемося далі.
Далі проаналізуємо ті медіаосвітні можливості середньостатистичного
громадянина США чи Канади. Оскільки ці можливості подібні, досвід
досліджуваних країн будемо аналізувати паралельно.
4.1.1. Цільові категорії населення
У США і Канаді активно розвивається громадський рух за розвиток
цифрової

та

медіакомпетентності

завдяки

утворенню

стратегічного
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партнерства між сім’ями, школами, неурядовими організаціями, бібліотеками.
Більш того, підкреслюючи роль неформального та інформального освітнього
середовища, директорка відділу можливостей і звітності з Інституту
Анненверга (Department of Opportunity and Accountability, Annerveg Institute),
доктор Денні Палмер Вульф (Wolf 2008) наголошує, що у таких партнерствах
кожен учасник може одночасно бути учнем, педагогом, колегою, що принесе
користь не лише самому учаснику, але й усьому суспільству загалом.
Проаналізуємо діяльність осередків в обох країнах, де можна набути
необхідні цифрові і медіанавички в неформальному та інформальному
освітньому середовищах. У своєму аналізі звернемо увагу на загальну
характеристику цих місць, цільовий сегмент, партнерські зв’язки та очікувані
результати.
Найпоширеніша можливість набути цифрової та медіаграмотності,
безумовно, є дім, де більшість членів родин дивляться телебачення та фільми,
користуються інтернетом, слухають музику, читають газети і журнали, грають
у комп’ютерні ігри. При належній підготовці батьків та їх залученні до
освітнього процесу, а також за умови їх високої мотивації та прагнення самим
набути знань та навичок, багато цифрових та медіакомпетентностей може бути
сформовано саме вдома. Суттєвою перевагою розвитку цифрової та
медіакомпетентностей вдома є його одночасна доступність для дітей і для
дорослих, їх батьків.
Аналізуючи наявні неформальні/інформальні можливості розвитку
медіанавичок в умовах домівки, спостерігаємо, що в обох досліджуваних
країнах акцент ставиться більше на батьків, ніж на їхніх дітей. Багато церков,
організацій громадських діячів випускають літературу з порадами саме для
батьків та з матеріалами, що можуть бути використані вдома. Аналіз
літературних джерел свідчить, що переважна більшість цих публікацій
належать до протекціоністського підходу, зокрема батькам пропонуються
стратегії, як зменшити час перегляду ТБ їхніми дітьми чи як навчити їх встояти
під натиском комерційної реклами. У Додатку Е.1 представлено зразки тем, на
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які варто поговорити з дітьми, та кілька рекомендацій, що можна зробити
разом. Теми розроблено канадською громадською організацією Media
Awareness Network.
Загалом, різноманіття тем для розмов важко класифікувати, але їх
об’єднує той факт, що тематика публікацій «не обов’язково має відповідати
«прогресивним» соціальним цілям» (Media Education, 2006, c. 17). Що ж до
батьків, то важливим у медіаосвіті своїх дітей вони вважають наступне:
безпека – 93%; етичні норми й відповідальність – 93%; критичне мислення –
87%. Крім того, відповідальність за медіаосвіту своїх дітей батьки покладають
передусім на себе (97%) і лише потім на школу (Cable in the Classroom, 2012).
Як показало вивчення, останнім часом все більше публікацій для батьків
містять не лише рекомендації, що дозволено і що не дозволено робити. Батьки
є активними учасниками медіаосвіти їхніх дітей. У сучасних освітніх
ініціативах для батьків також враховуються крос-культурні відмінності та
труднощі виховання дітей.
Відтак, можна вважати, що
концептуально

змінюються:

від

наявні

медіаресурси

протекціоністського

для

батьків

підходу

до

розвиваючого. Іншими словами, у неформальній та інформальній освіті
спостерігаємо ту ж тенденцію, що й у формальній освіті.
В обох країнах діють організації, які забезпечують батьків необхідними
матеріалами, наприклад, для того, щоб розпочати розмову зі своїми дітьми про
відповідальність користування медіа та технологіями. У США – це організація
Common Sense Media (медіа здорового глузду), в Канаді – «Caring for Kids» від
Canada’s Pediatrician’s (громадська організація, що об’єднує педіатрів Канади),
Канадська організація сімейних ресурсних програм (Canadian Association of
Family Resource Programs, 2010).
З 2003 р. американські батьки можуть вільно користуватися онлайнресурсом від медіа здорового глузду, який надає рекомендації та поради щодо
забезпечення

добробуту

підростаючого

покоління

у

цифровому

й

медіапросторі, подолання прірви між школою та життям після уроків,
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підготовки молоді до дорослішання у нових умовах, виховання покоління
відповідальних цифрових громадян. За підрахунками, щороку понад 30 млн
батьків та учителів у США покладаються на цей ресурс для того, щоб
здійснити правильний медіавибір (Common Sense Media). Отже, батьки й
учителі можуть ознайомитися із сюжетами, критичними оглядами, перевагами
й водночас ризиками того інтернет, відео- та аудіоконтенту, який споживають
їхні діти та учні.
Подібним канадським ресурсом є платформа «Caring for Kids» (турбота
про дітей), яка надає батькам та освітянам інформацію про те, як діти й молодь
використовують соціальні медіа, рекомендації, як убезпечити їх у цифровому
просторі, пояснення, що таке «онлайн-приватність» (online privacy), «кібербулінг» (cyber-bullying), «секстінг» (sexting), рекомендує додаткові ресурси та
багато іншого (Caring for Kids). Крім того, ціла низка програм саме для батьків
пропонується організацією, яка так і називається «Канадська організація
сімейних ресурсних програм» (Canadian Association of Family Resource
Programs, 2010).
Бібліотека – ще один осередок, де можна набути цифрову та
медіакомпетентності. Бібліотеки надають доступ широкому загалу громадян
країни

до

комп’ютерів

та

інтернету;

пропонують

різноманітні

медіарозвиваючі програми. За статистичними даними, третина американських
підлітків віком від 14 та старші, що становить 77 млн осіб, користуються
інтернет-сервісом у публічних бібліотеках (Becker et al, 2010). Бібліотеки
пропонують індивідуальну допомогу кожному, хто її потребує. Працівники
бібліотеки допомагають знайти потрібну інформацію в інтернеті, показують,
як користуватися електронною поштою чи комп’ютерними програмами,
навчають, як користуватися бібліотечною базою та різними пошуковими
системами. Працівники багатьох бібліотек проводять заняття з різних
навчальних дисциплін у комп’ютерних лабораторіях бібліотеки та навчають
інформаційній грамотності учнів школи К-12 для проведення проєктних
досліджень.

Бібліотеки

використовують

інтерактивні

медіазасоби

за
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допомогою яких приносять історичну інформацію в сучасне життя та
залучають учнів до досліджень.
Вважається, що це найбільш індивідуальний та ефективний спосіб
навчання (Hobbs 2010, c. 21). Наприклад, Чиказька публічна бібліотека у США
пропонує медіаосвітню програму «YOUmedia», завдяки якій молоді люди
співпрацюють, використовуючи цифрові медіа, і займаються творчістю, а саме
графічним дизайном, фотографією, відео, музикою, 2D/3D дизайном та ін.
Якщо у 2009 р. вона діяла в одній локації, то нині – вже у 19 районах міста.
Молодь шкільного віку, студенти, дорослі

об’єднані у цифровому

динамічному просторі для плідної співпраці та творчості в позаурочний час,
тобто в неформальному освітньому середовищі (YOUmedia). Програма
базується на концепції, розробленій групою науковців на чолі з професором
Ito Mizuko (2008), яка полягає в тому, що молодь взаємодіє з цифровими медіа
трьома шляхами на основі:
-

спілкування з друзями у соціальних мережах;

-

ігрової діяльності;

-

об’єднання в онлайн-групах задля задоволення своїх основних

інтересів.
Програма фінансується Фондом Джона Д. та Катерін Т. МакАртур (John
D. And Catherine T. MacArthur Foundation) і на її реалізацію було виділено 50
млн американських доларів. Крім того, розуміючи важливість використання
цифрових технологій для навчання, гри, соціалізації та суспільного життя
молоді, до фінансування цієї програми долучилися й фонди таких всесвітньо
відомих компаній, як Боїнг Чікаго, Моторола, Майкрософт, Пірсон та ін.
У Канаді діє національна програма Library Learning Commons, назву якої
можна зрозуміти як «бібліотека для навчання спільноти». Очікується, що
впровадження цієї програми сприятиме перетворенню звичайної шкільної
бібліотеки на справжній хаб (від англ. hub – центр, місце зустрічі для спільного
проведення дозвілля чи роботи), де кипить життя й активно співпрацюють
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дорослі (бібліотекарі, учителі) та школярі, долаючи виклики діджіталізації
життя загалом й навчання зокрема (From School Library 2018).
Очікуваними результатами медіаосвітньої діяльності бібліотек можна
вважати розвиток навичок критичного мислення, оскільки тут, передусім,
навчають знаходити, аналізувати та оцінювати інформацію.
Стратегічні партнерські зв’язки виявляються в тому, що бібліотеки,
пропонуючи інформацію про роботу, новини, освіту, різноманітні послуги,
охорону здоров’я, об’єднують друзів, членів родини, фахівців та багато інших
людей у суспільстві та надихають їх до спільних громадянських дій.
Наприклад, працівники бібліотеки ведуть власні блоги, підписниками яких є
широка аудиторія педагогів. Вони також поширюють інформацію через різні
медіаресурси, соціальні та професійні мережі.
Одним із важливих стратегічних партнерів публічних бібліотек у США
та Канаді є музеї, які також варто проаналізувати з точки зору їх придатності
для розвитку цифрової та медіакомпетентностей молоді й дорослих саме у
неформальному освітньому середовищі.
Пізнавальним є досвід працівників музею, які співпрацюють з Kidsbridge
Tolerance Center, інтерактивним центром розвитку толерантного ставлення
дітей до усіх членів суспільства. Фасилітатори з Центру відвідують школи та
впроваджують музейні програми безпосередньо в класі. Такі розвиваючі
програми є зручними і, насамперед, дозволяють медіаосвіті бути неперервною
(Kidsbridge Tolerance Center, 2019).
Крім того, музеї у США разом із публічними бібліотеками за участю
Інституту музейних та бібліотечних послуг (IMLS – Institute of Museum and
Library Services), Американської асоціації бібліотек (ALA – American Library
Association) втілюють на практиці програму «Silver Surfers» (у перекладі –
срібний серфінгіст; від англ. silver surfer – користувач інтернету, якому за 50
років).

Програму

розроблено

науковцями

цих

закладів

за

зразком

британського клубу Silver Surfers та спрямована на підтримку і розвиток
цифрових та медіакомпетентностей американців віком 55 років і старше.
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Нагальність такої ініціативи цілком очевидна, адже чисельність людей
похилого віку, які користуються інтернетом, динамічно зростає. Частка тих
літніх людей, що постійно перебувають онлайн лише у 2015 р. зросла з 12 до
17% (Perrin, Jiang, 2018). Навіть ті американці, кому за 65 років, потребують
розвитку цифрової та медіакомпетентностей, оскільки 76% з них щодня
перебувають онлайн, у 42% є смартфони (у 2013 р. лише у 18% ), 32%
володіють

планшетами,

34%

американців

похилого

віку

активно

використовують соціальні медіа (Pew Research Survey, 2017). Тому цілком
зрозумілим є прагнення музейників США заповнити цю нішу медіаосвітніх
потреб людей літнього віку.
Канадські музеї приділяють значну увагу розвитку цифрових і
медіанавичок у молоді. Так, у 2018 р. в Оттаві на базі Канадського музею
природи (Canadian Museum of Nature) та за підтримки Канадської федерації
учителів (Canadian Teachers’ Federation) в межах Тижня медіаграмотності
(Media Literacy Week) було проведено майстер класи «Makers and Creators» (у
перекладі з англ. – виробники і творці). Учасники – батьки, учителі, молодь –
виявляли свою креативність, інноваційність, підприємливість у процесі DIY (в
перекладі з англ. do it yourself – зроби це власноруч) виробництва, художнього
відтворення, кодування медіапродукції та подальшого її розміщення у різних
соціальних мережах. Мету заходу – навчити молодь бути не лише
медіаспоживачами, а справжніми медіатворцями – було успішно досягнуто
(Hosselet 2018).
Позашкільні молодіжні медіаосвітні програми. Аналіз літературних
джерел свідчить, що в обох країнах існують сотні невеликих (регіональних та
місцевих) програм для підлітків, що надають їм можливість навчитися
критично аналізувати мультимедійні повідомлення та створювати власні за
допомогою традиційних та інтерактивних медіазасобів. Широкий діапазон
молодіжних медіаосвітніх програм має спільний фокус. Усі програми
орієнтовано на просоціальну практику і розвиток навичок критичного
мислення і медіакомпетентності (RobbGrіeco, Hobbs 2013, c. 28).
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Як правило, тематика програм охоплює загальні питання соціальної
справедливості, місцеві приклади, питання медіапрезентації. Загалом, ці
програми допомагають молоді усвідомити себе активними учасниками
суспільства, в якому вони проживають, зокрема завдяки місцевим прикладам
насильства, соціальної несправедливості. Підлітки вирішують проблеми через
комунікацію та навчаються, як соціально захистити себе, друзів, родину.
Наприклад, у США у м. Чикаго у 2006 р. завдяки підтримці Фонду
Джона Д. та Катерін Т. МакАртура, про який згадувалося вище, було
розроблено та введено в дію цифрову молодіжну мережу (DYN – Digital Youth
Network). Девізом цієї мережі є слоган «Чикаго – місто, яке навчається». Вона
розрахована на спілкування урбаністичної молоді та їхню співпрацю у
позашкільному середовищі, а також підтримує організації, освітян і
дослідників для вивчення найкращих практик з розвитку технічних,
креативних та аналітичних умінь міської молоді в освітніх просторах громади,
інтернету, домівки (Digital Youth Network, 2019).
Партнерами та співзасновниками Digital Youth Network є інша соціальна
мережа YOUmedia, публічна бібліотека Чикаго та мерія міста. Окрім
діяльності на інтернет-просторах, спільними зусиллями було розроблено й
укладено у 2014 р. книгу DYN, у якій висвітлено результати пілотного проєкту
з розвитку цифрової та медіанавичок і вмінь молоді, незважаючи на
різноманітність їх позашкільних інтересів – геймера, поета чи громадського
активіста. Автори описують власний творчий підхід створення неформального
простору для навчання та дають практичні поради щодо створення інших
подібних неформальних просторів для навчання молоді й дорослих.
Місцеві інтернет-центри. У місцевих громадах є публічна система
кабельного доступу (телебачення, інтернет). Можна вільно користуватися нею
для того, щоб навчитися використовувати відео та цифрові медіазасоби та
створювати власні програми, що відображають різні соціальні питання,
інтереси, хобі їхніх авторів. Мета таких програм – допомогти різним
категоріям населення опанувати цифрові технології для пошуку необхідної
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інформації, створення документального фільму чи підготовки до виступу та
розмови в телестудії, радіо, на засіданнях тощо.
У США забезпечення доступу населення до місцевих кабельних каналів
деякий час навіть вимагалося законом. Проте, фактично, такий доступ ніколи
не був однаковим по всій території країни, так само як і забезпечення окремих
людей і політичних партій медіаресурсами. Разом з тим, медіазабезпечення і
доступ до медіаресурсів громади завжди вважалися чудовою освітньою
можливістю (Media Education, 2006, c. 16).
Так, у Канаді ще у 2001 р. федеральним урядом було розроблено
цифрову стратегію для просування безпечного, розумного й відповідального
користування інтернетом. Разом з урядовими організаціями до її реалізації
долучилася Канадська асоціація інтернет-провайдерів (Canadian Association of
Internet Providers). Як стратегічний партнер, місцеві інтернет-центри
забезпечували переважно цифрову й медіаосвіту на рівні школи. На той час
медіаосвітні програми SchoolNet

та LibraryNet позиціонували Канаду як

«глобального лідера з єднання та освітнього онлайн-контенту» (Building 2017).
Незважаючи на певне зниження уваги уряду, а відплвідно й фінансової
підтримки, до проблем медіаосвіти за останнє десятиліття, місцеві інтернетцентри, навпаки, продовжували свою діяльність, спрямовану на розвиток
цифрових та медіанавичок населення.
Однією з ініціатив місцевих інтернет-центрів, яку підхопили й яка
користується великою популярністю серед канадців, є запуск програми
Канадської агенції доходів (Canada Revenue Agency) – «Auto-fill Service» (від
англ. послуга автоматичного заповнення). Її мета – допомогти канадцям вести
контроль за своїми податками. Нині цією послугою користується вже 5,7 млн
канадців (Building 2018). І попри те, що програма автоматично все підраховує,
громадяни потребують певних цифрових та медіанавичок, щоб бути
впевненими у правильності того, що вони роблять.
Програми громад/ програми навчання упродовж життя пропонуються
громадськими центрами, бібліотеками, релігійними общинами. Медіаосвітні
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практики надають допомогу дорослим і громадянам похилого віку у розвитку
їхньої цифрової та медіакомпетентності. Спільний перегляд фільму з
подальшим його обговоренням чи групове створення оповідання за заданою
темою усіма присутніми є ефективними методиками розвитку візуальної
грамотності та навичок критичного мислення. Переважна більшість програм
спрямована на розвиток у дорослих цифрової та медіаграмотності для
забезпечення можливості їхнього працевлаштування, реалізації себе як
медіаспоживача і громадянина (RobbGrіeco, Hobbs 2013, c. 29). Деякі програми
розроблено для навчання юних дорослих виробництву і презентації
медіатекстів як «голосу» громади, орієнтованих на розвиток активної
громадської позиції.
Незаперечно, що традиційні форми та методи навчання учнів у ХХІ ст.
непоправно застаріли. Перехід до студенто-орієнтованого навчання, яке
враховує потреби учня, фокусується на відкритті та конструюванні знань
самим учнем, є закономірним процесом. Цю закономірність та освітні потреби
учня беруть до уваги позашкільні освітні заклади та громадські організації,
пропонуючи членам громади ефективні медіаосвітні програми.
У попередніх підрозділах згадувалася заснована у 2014 р. програма
Media Detectives, що успішно реалізується у формальній освіті США. Її
використання в позашкільному житті підлітків цілком закономірне, адже вона
спрямована

на

розвиток

навичок

адекватного

сприйняття

молоддю

навколишнього світу через медіаресурси (Konrath, O’Brien, Hsing, 2010).
Відомий у США Центр Кідсбрідж Толеранс (Kidsbridge Tolerance
Center), створений у 1996 р., пропонує дітям і підліткам спеціалізовану освіту,
що передбачає оцінювання різноманітності та розвиток навичок життя у
суспільстві. Завдання цього інтерактивного центру – виховати громадян, які
турбуються про інших без упередження, забобон чи дискримінації й прагнуть
бути захисниками інших і одночасно вміють захистити себе. Програми та
експонати Центру постійно оновлюються, до їх створення залучаються
науковці та досвідчені учителі, вони враховують виклики, що постають перед
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педагогами і учнями в цифрову еру. У своїй діяльності Центр активно
використовує метод симуляції реального життя для того, щоб діти та підлітки
могли відчути, що таке упереджене ставлення чи дискримінація, як вона
впливає на людей, що потрібно робити для захисту, як уникнути таких явищ
тощо.
Для досягнення визначених завдань Кідсбрідж Центр звертається до
медіанавчання своїх відвідувачів. Щороку Центр відвідують понад 2200 дітей.
Так, заняття за програмою Media Detectives розраховано на 4 години без
врахування тих, що проводяться і в самій школі, тобто у формальній освіті. У
невеликих групах відбуваються інтерактивні обговорення, знайомства,
реалізується стратегія «UPstander»1, обговорюються стереотипи, переваги і
недоліки певного явища у суспільстві. Результати командної роботи (teambuilding) оцінюються до початку і після обговорення. Темами обговорення
можуть бути такі «дорослі» питання, як реклама, захист навколишнього
середовища, імідж чоловіка чи жінки в медіазасобах. Фасилітатори проводять
обговорення з метою поглибити знання дітей щодо гендерних стереотипів у
медіазасобах та як способів їх рунування (Kanthan, Graham, Azarchi, 2016).
Така взаємодія формальної та неформальної освіти в межах однієї
програми є досить ефективною, оскільки в ній реалізуються основоположні
принципи освіти: неперервності, наступності, орієнтації на потреби самого
підлітка, демократичності, гуманізму та гуманістичності та ін.

UPstander – стратегія, спрямована на розвиток у підростаючого покоління
уміння розпізнавати несправедливість, знущання та вміння постояти за себе і
за того, кого ображають, надати йому/їй необхідну підтримку та допомогу.
Причому, це може бути однокласник чи друг, колега чи знайомий, учитель чи
інший член персоналу, мати чи батько, людина будь-якого віку. В стратегії
протиставляється два протилежні за значенням концепти «upstander» (у
перекладі з англ. – людина, яка говорить або діє з метою підтримки іншої
особи, зокрема тієї, в діяльність якої хтось без дозволу втручається, або з якої
знущаються) та «bystander» (той, хто залишається лише спостерігачем, не
втручається ні в що) (Upstand 2018).
1
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Заслуговує на увагу й канадський досвід програм, що пропонуються
громадами. Наприклад, у м. Ванкувер діє 24 громадські центри, що
орієнтовані на рекреаційні, соціальні та культурні види діяльності для усіх
мешканців. Програми або повністю безкоштовні, або пропонуються за
помірну ціну. Аналіз їх сайтів показав, що нині центрами пропонується понад
9300 різноманітних програм і курсів для різних категорій населення, у тому
числі й для малозабезпечених та тих, хто перебуває в групі ризику (Community
Centres, 2019).
Для того, щоб стати учасником однієї чи кількох програм, необхідно
зареєструватися онлайн і відстежувати потім, чи набралася група. Якщо з
певних причин не вдалося зареєструватися на курс, можна скористатися так
званим списком бажань (Wish List), вказавши, який саме курс чи програму
бажаєте обрати. За списком формуються групи за інтересами, і вже потім
розробляється курс чи програма. Цей список бажань також допомагає
відстежувати програми, що користуються попитом.
Популярною є мистецтвознавча програма, що спрямована на розвиток
медіакомпетентності,: для дітей віком від 4 до 14 років – Art Science, Art Party;
для тих кому за 55+ – Art Sampler: Art Journal and Card Making; Art Sampler:
Creating Your Art Journal w’M Media. Так, у процесі засвоєння останньої
програми, учасники навчаються створювати власний медіапродукт –
мистецький журнал, що охоплює тексти для читання, малюнки, соціальні
замальовки, рекомендації друзям і колегам та багато іншого. Фасилітатором
програми може бути досвідчений педагог, митець, представник громадилюбитель мистецтва (Community Centres, 2019).
Варто також зазначити, що й у багатьох інших програмах,
використовуються види діяльності, орієнтовані саме на розвиток чи
удосконалення медіанавичок місцевих мешканців.
Здобути необхідні цифрові та медіанавички в неформальному та
інформальному освітньому середовищах, безперечно, можна на робочому
місці. Зрозуміло, що цей процес потребує більш глибокого аналізу та
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прикладів ефективної реалізації, тому в наступному підрозділі ми зупинимося
на його освітніх можливостях.
Узагальнену інформацію щодо можливостей набуття цифрової та
медіакомпетентності в неформальній/інформальній освітній ланках за
вказаними вище критеріями представлено у Таблиці 4.1.
Таблиця 4.1.
Розвиток цифрової й медіаосвітньої компетентностей у
неформальному та інформальному освітніх середовищах США і Канади
Місце

Цільовий
сегмент

Дім

Діти, батьки,
члени родини

Бібліотеки,
музеї,
культурноосвітні
заклади

Молодіжні
медіаосвітні центри

Характеристика/
Види діяльності

Перегляд телепередач
та фільмів,
користування
інтернетом,
прослуховування
музики, читання газет
і журналів,
комп’ютерні ігри
Різні
категорії Індивідуальна
населення
допомога, пошук
(діти, підлітки,
необхідної інформації
дорослі
в інтернеті,
працездатного
користування
віку, люди
електронною поштою,
похилого віку,
комп’ютерними
біженці,
програмами, різними
іммігранти,
медіазасобами,
безробітні)
пошуковими
системами та
електронним
бібліотечним фондом
Діти молодшого, Використання
середнього і
традиційних та
старшого
інтерактивних
шкільного віку,
медіазасобів;
студенти
критичний аналіз
університетів і
мультимедійних
коледжів
повідомлень;
створювання власних
медіапродуктів

Стратегічні
партнери
Друзі, члени
родини, члени
громадських
організацій,
вчителі,
андрагоги
Друзі, члени
родини, фахівці
бібліотек, музеїв,
інших культурноосвітніх закладів,
різні категорії
дорослого
населення,
громадські діячі,
працівники
закладів
формальної
освіти, волонтери
Однолітки, друзі,
члени родини,
члени
громадських
організацій,
педагогічні
працівники
закладів
формальної
освіти

Очікувані
результати
партнерства
Забезпечення
необхідними
навчальними,
методичними,
довідковими, та
іншими
матеріалами
Об’єднання
зусиль
соціальних
партнерів у
реалізації
державних та
інших
програм з
медіаосвіти

Об’єднання
зусиль учасників
медіаосвітнього
процесу на
основі
комунікації з
метою
соціального
захисту,
усвідомлення
себе як активних
членів
суспільства
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Територіальний
доступ
(інтернет
та кабельні
центри,
громадські
центри,
релігійні
общини)

Усі члени
територіальної
громади (діти,
батьки, інші
члени родини та
учасники
проведення
акцій
громадськими
центрами)

Навчання упродовж
життя;
навчання
користування відео та
цифровими
медіазасобами;
створення власних
медіапрограм,
документальних
фільмів, ток-шоу

Члени
територіальної
громади,
волонтери,
фахівці місцевих
систем кабельних
мереж
(телебачення,
інтернет)

Навчання членів
громади
виготовленню та
демонстрації
авторських
фільмі та різних
медіа-продуктів;
формування
позиції
громадянина
цифрового
суспільства

Джерело: розроблено автором.
Викладене вище дає підстави для висновку щодо потужного потенціалу
неформальної та інформальної освітніх ланок для розвитку цифрової та
медіакомпетентностей усіх категорій населення, у тому числі й тих, хто може
залишитися осторонь у формальній освіті. Порівняння медіаосвітніх
можливостей дозволило підготувати схему (рис.4.1). На терезах розміщено
перелік тих медіаосвітніх можливостей, якими можуть скористатися усі
бажаючі у США і Канаді для розвитку однієї з навичок ХХІ століття –
цифрової та медіакомпетентностей. Очевидною є перевага можливостей
неформальної/інформальної

освіти

щодо

розвитку

цифрової

та

медіакомпетентностей.
Заслуговують вивчення види діяльності, що ґрунтуються на співпраці
родини

і

школи,

тобто

ті

види,

що

поєднують

формальну

та

неформальну/інформальну освіту. Наведемо кілька прикладів такої співпраці,
що виявилися досить результативними.
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Формальна
освіта

Неформальна/
інформальна
освіта

Рис. 4.1. Порівняння медіаосвітніх можливостей у формальній та
неформальній/інформальній освіті
Джерело: самостійно розроблено автором.
Тиждень медіа у школі і у родині. Мета такого заходу – зосередити увагу
учнів і батьків на медіапроблемах. До школи запрошуються фахівці з місцевих
громадських медіа. Вони діляться своїм досвідом, розповідають деякі
«секрети» свого фаху, інформують учнів про сучасні технології створення
медіапродукту. Особливо ефективними є ці заходи, коли запрошені фахівці батьки.
Результатом такої зустрічі може стати ініціатива школярів випускати
шкільну газету чи здійснювати радіомовлення в школі. Багато американських
і канадських шкіл вже давно мають такий досвід, адже завдяки такому проєкту
пробуджуються журналістські таланти дітей, заохочується і підтримується
комунікація між школою, батьками і місцевою громадою.
Однією з таких спільних ініціатив можуть стати «спогади про історію
медіа». Технологічні новинки, швидкі зміни у житті родини і суспільства
загрожують втратою колективної пам’яті (Media Education, 2006, с. 76).
Розповіді батьків, дідусів та бабусь про те, як спілкувалися раніше, як
з’являлися нові види медіа, які звички і смаки існували раніше, порівняння з
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сучасним станом речей може зацікавити підростаюче покоління і сприятиме
комунікації між поколіннями. Наприклад, для сучасних дітей існування
телебачення сприймається як щось таке, що було завжди. Фактично, цей вид
медіа виник досить недавно. Дітям стає цікаво, як же тоді люди живуть без
телебачення, а це створює достатнє підґрунтя для спілкування представників
різних поколінь.
У цьому контексті родині можуть запропонувати ініціативу спробувати
прожити тиждень без ТБ. Такий підхід успішно реалізується в американських
і канадських сім’ях упродовж останнього десятиліття.
Науковці визначили, що в цій ініціативі реалізується кілька підходів.
Деякі акцентують увагу на «моралістичному», який можна назвати як захід
проти «вузького мислення, нав’язаного ТБ». Інші вважають тиждень без ТБ чи
інтернету чудовою можливістю побути в тиші, поодаль від медіаджерел, що
«забруднюють навколишнє середовище». Нарешті, треті підтримують цю
ініціативу тому, що вірять, що тиждень без ТБ допоможе відкрити дітям
численні можливості для інших видів діяльності, якими можна зайнятися,
коли телевізор не поглинає чимало часу щоденного життя (Media Education,
2006, с. 77).
Натомість, деякі громади, навпаки, пропонують так звані «вечірні
посиденьки». Наприклад, у школі Russell Byers Charter School упродовж
кількох років організовують сімейні вечори відеоігор. Під час таких вечорів
батьки та діти не лише грають в різні відеоігри, вони спілкуються, діти
навчають батьків тієї чи іншої гри. Результатом такого вечора стає розвиток
комунікативних навичок спілкування батьків і дітей з питань використання
медіа та технологій у школі й поза школою (Final Report 2010).
Таким чином, у США і Канаді потреби усіх членів суспільства у
розвитку цифрової та медіакомпетентностей

задовольняються як у

формальній, так і в неформальній та інформальній освіті. Причому, така освіта
має більше можливостей для цього. Найкращим рішенням може стати
реалізація медіаосвіти в тих осередках, де вже відбувається навчання у
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неформальному та інформальному освітньому середовищах – дім, бібліотеки,
музеї, місця позашкільної активності, громадські організації та ін. Поєднання
освітніх можливостей формальної, неформальної та інформальної освіти дає
найбільш значущі результати.
4.1.2. Вразливі верстви населення
Коли мова йде про ті категорії населення країн, які у формальній освіті
не можуть повністю використати її потенціал, так звані «вразливі» верстви,
неформальна та інформальна освіта можуть запропонувати цілу низку освітніх
можливостей. Хоча таких програм, як свідчить здійснений нами аналіз, не так
уже й багато, а потреба є нагальною. Зокрема, Канадська організація сімейних
ресурсних програм (Canadian Association of Family Resource Programs, 2010)
доводить, що малозабезпечені сім’ї, нові іммігранти, а також неповні родини,
де мати-одиначка виховує дітей, переважно використовують інтернет для
пошуку інформації щодо збереження здоров’я чи безпечної продукції. Однак
ефективність їх пошуків гальмується труднощами у розумінні, оцінюванні та
комплексному використанні отриманої інформації. 3-є з 10-ти осіб, які
використали особисту інформацію, щоб зробити онлайн-покупку, наприклад,
відчувають, що нездатні контролювати свої дані онлайн, і тому почуваються
невпевненими та незахищеними.
Виклад матеріалу у цьому підрозділі побудуємо за таким алгоритмом.
Спочатку систематизуємо тематичні напрями розвитку цифрової та
медіакомпетентностей в обох країнах у неформальному та інформальному
освітніх просторах на основі прикладів, описаних у різних інтернет-джерелах.
Потім

проаналізуємо

ті

верстви

населення,

які

вважаються

«недообслуженими» у суспільстві (в англ. вживається термін «underserved»)
(Friesem, 2017) та опишемо найбільш вдалі медіаосвітні практики у
неформальному та інформальному освітньому середовищах.
На основі наведених нижче прикладів програм з розвитку цифрової та
медіакомпетентностей можемо виокремити наступні тематичні напрями.
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Інновації. Завдяки різноманітним програмам молодь і дорослі
набувають необхідних їм навичок і компетентностей, щоб стати впевненими і
компетентними користувачами у сучасному цифровому світі.
Активне громадянство. Програми неформальної освіти спрямовані на
озброєння молоді та дорослих засобами того, як бути етичними та
інформованими учасниками у цифровому суспільстві, тобто знати свої права
на приватність життя й особистих даних, отримувати певні адміністративні
послуги

через

інтернет,

сплачувати

податки,

підтверджувати інформацію та ін. Загалом

комунальні

платежі,

– як бути розумними

медіаспоживачами та відповідальними громадянами.
Інклюзія. Цей напрям діяльності є одним із особливих. У програмах
такого спрямування увага звертається на те, як допомогти молодим людям,
сім’ям, педагогам боротися з маргіналізацією деяких соціальних груп та осіб
у суспільстві, зокрема підтримка безпеки та розширення можливостей онлайнсередовища для дівчат і жінок, допомога іммігрантам в тому, як зрозуміти та
пристосуватися до канадських реалій життя, як допомогти дітям уникнути
онлайн-знущань і ненависті та ін.
Безпека. Питання безпеки у віртуальному просторі завжди було й
залишається однією з нагальних потреб людини в епоху цифрових технологій.
Насамперед, це стосується підростаючого покоління. Молоді люди повинні
вміти не лише користуватися цифровими засобами, але й отримувати
перевірену, відповідно до їхнього віку, інформацію з інтернет-джерел,
спілкуватися з друзями й однолітками, почуваючись захищеними та у безпеці.
Впевненість інтернет-користувачів. Усі сучасні програми в США та
Канаді, передусім, орієнтуються на розвиток навичок і вмінь вільно
користуватися інтернетом, як обов’язкової передумови отримання переваг
цифрової економіки: здійснення покупок, споживання медіапродукту,
користування онлайн-сервісами уряду та ін.
Проведені дослідження свідчать, що у сім’ях, де батьки мають нижчий
рівень цифрових та медіанавичок, тобто не є впевненими інтернет-
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користувачами, медіаосвітні можливості їхніх дітей також є дещо
обмеженими.

Поведінка

батьків

та

їхнє

ставлення

до

технологій

безпосередньо впливають на дітей та їхнє ставлення до медіа, що не дає їм
змоги повною мірою отримати переваги і водночас мінімізувати ризики,
пов’язані з використанням цифрових технологій (Building 2018, c. 6).
Викладені вище результати аналізу цифрових та медіаосвітніх напрямів
у неформальному та інформальному середовищах можна представити у
вигляді піраміди (Рис. 4.2). В основі її змісту – вміння людини користуватися
комп’ютером та інтернетом. Без цих навичок неможливим є подальший її
особистісний та професійний розвиток.

Інновації
Активне громадянство
Соціальна інклюзія
Безпека

Впевненість інтернеткористувача

Рис. 4.2. Основні напрями цифрових і медіаосвітніх програм у
неформальній та інформальній освіті
Джерело: самостійно розроблено автором.
Користувач інтернету будь-якого віку має почуватися безпечно на
інтернет-просторах, оскільки без знань правил поведінки у цифровому світі є
неможливим. Відтак, низка медіаосвітніх програм у неформальній та
інформальній освіті спрямована саме на розвиток знань і вмінь безпечного й
водночас відповідального користування інтернет-ресурсами. Рівний доступ до
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них повинні мати усі члени суспільства й громади. Отже, соціальна інклюзія є
вагомим напрямом у розвитку цифрової та медіакомпетентностей американців
та канадців.
Напрям «інновації» перебуває на вершині піраміди. Безумовно, без
знання технічних новинок та вміння ними належно користуватися подальший
розвиваючий поступ технологій у повсякденному та професійному житті
сучасної людини є неможливим.
За виробленим алгоритмом детальніше розглянемо, які ж категорії осіб
у США і Канаді вважаються «вразливими», та як вони можуть розвинути
необхідні цифрові та медіанавички, користуючись різними медіаосвітніми
програмами у неформальній та інформальній освіті.
Передусім зазначимо, в обох країнах це представники національних
меншин. Наприклад, у Канаді кожен п’ятий громадянин є представником
певної національної меншини (Kozolanka, Orlowski 2018, c. 167). У США
також є чимало громадян, що належать до корінного населення чи
представників інших національних меншин. Зазначимо, що й донині у
суспільстві ставлення до представників національних меншин неоднозначне.
Приміром, існує думка, що це – «довготривале ставлення подвійного
стандарту» (Eid, Karim, 2011, c. 7), коли такі меншинні групи сприймаються з
підозрою чи ворожістю, а часто – і з систематичним расизмом. Тому
медіаосвіта для усіх громадян є вкрай важливою, а для представників цих
категорій населення є життєво необхідною.
Звернення до статистичних даних Сімейного фонду Кайзера (Keizer
Family Foundation 2010) свідчить, що діти афро-американського та
латиноамериканського походження віком від 8 до 18 років щодня проводять
понад 12 годин, займаючись тією чи іншою діяльністю з використанням
медіазасобів. Це на 2 години більше щодня, ніж «білі» діти. Безумовно, батьки
дітей усіх національностей стурбовані тим, як бути гарними батьками у
суспільстві, де панують цифрові технології. Діти вже у віці 3-х років можуть
дивитися фільми в автомобілі, грати в різні відеоігри на мобільному телефоні
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своїх батьків, у віці 7-8 років мати власні мобільні телефони чи смартфони,
створювати особисті сторінки у соціальних мережах ще до досягнення
підліткового віку (Hobbs 2010, c. 20). Тому ці зайві дві години часу, що
витрачають діти з національних меншин на медіа, ще більше вимагають
відповідних навичок.
Інша категорія – малозабезпечені сім’ї. Як правило, це представники
національних меншин чи родин іммігрантів.
У 50-ти штатах США завдяки програмі Connect to Compete Initiative ( від
яку можна перекласти як «ініціатива «Користуйся інтернетом, щоб успішно
конкурувати»») та партнерству урядових органів з місцевими громадами
американські сім’ї мають постійний доступ до інтернету. Малозабезпечені
родини безкоштовно отримують з різних організацій комп’ютери, які
побували у вжитку, але були відремонтовані, оновлені, осучаснені новим
комп’ютерним забезпеченням. За невелику щомісячну плату вони також
отримують доступ до швидкісного інтернету. На ці цілі Департамент торгівлі
(Department of Commerce) та Адміністрація Національного агентства
телекомунікацій та інформації (National Telecommunications and Information
Administration) виділили 4,7 млрд американських доларів (RobbGriego, Hobbs
2013, c. 16). Однак, лише забезпечення комп’ютерами та інтернетом не
гарантує розвитку необхідних цифрових і медіанавичок. Тому у громадах
створюються громадські комп’ютерні центри, де працюють волонтери.
Останні

діють

як

учителі,

фасилітатори,

тренери,

коучі,

ментори,

демонструючи на власному прикладі, пояснюючи, навчаючи, як безпечно,
відповідально і критично користуватися цифровими медіаресурсами. В цьому
й полягають сучасні потреби медіаосвіченого суспільства – навчати інших,
навчаючись самому, отримувати інформацію від інших і виробляти
інформацію про себе (Media Education, 2006, c. 185).
Для канадських родин з невеликим доходом у листопаді 2016 р. було
започатковано пілотний проєкт «New Toronto», в якому малозабезпеченим
пропонується серія 3-х годинних навчальних сесій. Навчальні теми
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охоплюють наступні питання: чому важливий інтернет, як ним безпечно
користуватися, які навички потрібні, як отримати та розвинути навички для
життя в сучасних умовах, зокрема як шукати роботу, як отримати ту чи іншу
адміністративну послугу через інтернет, чим живе громада і як брати участь у
її житті. Директор громадських програм від ABC Life Literacy Canada
(канадська організація з розвитку грамотності для життя) Мак Роджерс
стверджує,

що

надання

можливості

дорослим

канадцям,

особливо

малозабезпеченим, а також підтримки і безпечного оточення для розвитку
їхніх цифрових і медіанавичок, сприятиме їхній подальшій соціальній
інтеграції (ABC Life Literacy Canada, 2016).
Загалом, молодь також можна віднести до вразливої верстви, оскільки
юнакам та дівчатам необхідно здобувати освіту й одночасно працювати, щоб
оплачувати її. Без досвіду молоді люди отримують значно менші заробітні
плати, часто взагалі не можуть влаштуватися на роботу. А якщо молода
людина є представником національної меншини чи корінного населення, то
проблема поглиблюється.
Освітня програма Фонду МакАртур (MacArthur Foundation) «Цифрові
медіа та навчання» (Digital Media and Learning Program) спрямована на
визначення, як цифрові медіа змінюють те, як молодь навчається, грається,
соціалізується та бере участь у житті громади й суспільства. Програму було
розпочато ще в 2006 р. На реалізацію дослідницьких проєктів та розвиток
інноваційних технологій було витрачено 85 млн американських доларів
(RobbGriego, Hobbs 2013, c. 20).
Завдяки цій програмі було створено нові освітні осередки для молоді, у
тому числі Digital Youth Network у м. Чикаго, а також Quest to Learn (у
перекладі з англ. – квест для навчання) у м. Нью-Йорку, освітню платформу,
розроблену за ігровим принципом.
Розуміючи труднощі молоді та даючи їм реальний шанс на успішне
майбутнє, засновники та партнери соціальної мережі Digital Youth Network
(цифрова модоліжна мережа) у м. Чикаго у 2014 р започаткували. новий
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проєкт, який назвали DYN studio. Його завданням стало створення при
університеті DePaul у Чикаго спеціального хабу для розвитку цифрових і
медіанавичок молоді з малозабезпечених сімей (Digital Youth Network, 2019).
Іншим прикладом ефективного розвитку медіакомпетентності молоді є
діяльність Освітнього відеоцентру (EVC – Educational Video Center). Його
завданням – створення власних документальних фільмів, формування
критичного мислення та навичок побудови кар’єри, заохочення ідеалізму та
максималізму молоді та її прагнення соціальних змін. Навчаючи молодих
людей створювати фільми про життя громади, в якій вони проживають, про
те, що їх хвилює, працівники центру використовують прогресивні студентоорієнтовані педагогічні технології (Educational Video Center 2019).
З локального проєкту така модель розвитку медіанавичок у молоді
переросла в національний проєкт Youth Media Learning Network, завдяки
якому молодь розвиває професійні медіанавички, співпрацюючи зі своїми
однолітками, а їхній досвід описується в книгах, обговорюється в онлайнгрупах, вивчається в педагогічних коледжах, школах, музеях та бібліотеках не
лише у США, але й за кордоном.
У США також широко використовуються освітні можливості радіо.
Наприклад, в Окленді, штат Каліфорнія, завдяки радіо Youth Radio Media
популяризуються

можливості

розвитку

інтелектуальних,

креативних

здібностей молоді та їхнього подальшого професійного зростання через освіту
та доступ до медіа. Зазначимо, що 75% слухачів радіомовлення – це школярі
старших

класів

школи,

які

належать

до

кольорових

громад

чи

малозабезпечених сімей.
Медіаосвіта молодіжного радіо, теле та радіожурналістика, технічне
навчання і виробництво власної медіапродукції сприяють соціальному,
професійному розвитку молоді та їх навичок лідерства. Молодь і громада
завдяки цьому проєкту тісно пов’язані, адже молоді люди віком від 14 до 24
років активно залучаються до вирішення проблем своєї місцевої громади і
суспільства загалом.
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Наведемо кілька фактів, що ілюструють результативність педагогічної
технології медіаосвіти за допомогою радіо. Така шестимісячна програма є
безкоштовною. Щороку молодим людям виділяється 250 стипендій для
проходження

стажування

після

навчання.

Надається

допомога

у

працевлаштуванні у громадському секторі.
У 2017 р. 97% учасників програми Youth Radio Media (молодіжне
радіомедіа) закінчили школу, 87% з них вступили на навчання до коледжів
(Youth Radio Media 2019). Таким чином, через саме медіаосвіту у
неформальному

освітньому

середовищі

молоді

люди,

особливо

з

малозабезпечених сімей, родин іммігрантів та національних меншин,
розвивають цифрову і медіакомпетентності, влаштовуються на роботу чи
здобувають можливість отримати формальну освіту, соціалізуються та стають
активними членами суспільства.
Натомість невисокий рівень медіакомпетентності молоді призводить до
пошуку і споживання неправильної та ненадійної інформації, про що свідчать
проведені дослідження. Зокрема, науковці Дж. Браун, С. Келлер, С. Стерн
(Brown, Keller, Stern, 2009) довели, що тінейджери з низьким рівнем
медіаосвіченості у пошуках онлайн-інформації про сексуальне здоров’я
використовували переважно сленг, наслідком чого ставало те, що вони
опинялися на ненадійних чи підозрілих веб-сайтах.
Канадські учні старшої школи віком від 16 до 19 років, які перебувають
у групі ризику (ті, хто мають особливі потреби; ті, хто не може ходити до
звичайної школи; ті, хто мають проблеми із законом та ін.) можуть брати
участь в особливому проєкті – Програмі альтернативної освіти для кар’єри
(ACE – Alternative Career Education Program).
Розвиток медіакомпетентності такої молоді відбувається вдома,
бібліотеці чи громадському інтернет-центрі через ознайомлення з масмедіа і
технологіями, що пов’язані з ними, читання та аналіз текстів про попкультуру, створення власних медіатекстів, чи то друкованих текстів для
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газети, журналу, реклами, чи до недрукованих текстів, як відео-, теле- та
радіоповідомлень (Media Literacy, c. 191).
Заслуговує на увагу канадський досвід практичної реалізації принципу
медіаосвіти «навчаючись сам, навчай інших», що проводиться канадським
радіо (Radio Canada International). Програма «Youth Teaching Adults» (в
перекладі з англ. – «молодь, яка навчає дорослих») фінансується канадським
урядом, спрямована на розвиток лідерських навичок молоді та дорослих.
Технічно та медіаосвічені молоді люди допомагають тим дорослим, які не є
впевненими інтернет-користувачами, шукати інформацію в інтернеті,
користуватися смартфоном, записатися онлайн на прийом до лікаря та
розвивати інші цифрові та медіанавички (Desjardins, 2019).
Учні/студенти і дорослі з особливими потребами. На думку
американського науковця Т. Сіберс (Siebers, 2008), особи з вадами становлять
«найбільшу меншину» у США. Саме тому вчителі, науковці в США та Канаді
приділяють значну увагу цій категорії, підтримують та активно просувають
інклюзивні практики розвитку медіанавичок, адже вони вважають, що
медіаосвітня компетентність для осіб з фізичними вадами є такою ж
важливою, як і для здорових, якщо «не більш вагомою, попри труднощі з її
доступністю» (Friesem, 2017, с. 12).
Навіть за умови включення осіб з фізичними вадами до навчання у
формальній освітній системі, вони можуть бути більш вразливими до впливу
медіа через певні обмеження у своїх навичках, наприклад розумінні, аналізі та
використанні соціальних та зовнішніх сигналів. Психологи і педагоги, які
працюють з такими учнями, стверджують, що вони можуть не розпізнати тип
медіаповідомлення: інформаційний чи переконуючий, або можуть швидко
натиснути на лінк і перейти за посиланням, керуючись лише візуальними
сигналами (Hobbs 2010, c. 20). Відтак, такі учні та студенти гостро потребують
навичок використання сучасних інформаційних технологій, критичного
мислення, які будуть допомагати їм у навчанні, професійному та соціальному
житті.
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Безумовно, питання розвитку цифрової та медіакомпетентності
учнів/студентів з особливим потребами потребує більш деталізованого
вивчення. На жаль, ми не змогли знайти спеціальних медіаосвітніх програм
виключно для цього цільового сегменту. Хоча певні проєкти вже існують.
Наприклад, медіаплатформа DIY, створена Guiliana Cucinelli та її партнерами,
на базі дослідницького центру в Інституті мистецтва, культури і технологій
Міліокса при університеті Конкордіа (Milieux Institute for Arts, Culture and
Technology at Concordia University). Три проєкти на цій платформі
(використання подкастів; мобільні додатки; DIY виробництво) пропонують
більше доступу для осіб з фізичними вадами. Їх результативність була
перевірена у громаді м. Монреаль, Канада.
Потрібно зазначити, що медіапедагоги використовують усі наявні
навчальні практики, навчальні плани і технології для того, щоб зробити їх
інклюзивними і доступними для кожного учня/студента.
Незважаючи на відносно високу гендерну рівність у всіх сферах життя в
обох країнах, жінки та дівчата також можуть вважатися тією категорією
населення, що належить до вразливих. Зокрема тому, що вони більше за
чоловіків схильні до потерпання від «бідності, насильства та домагань»
(Building, 2018, c. 6).
У США діє навіть Інститут з питань гендерної рівності у масмедіа –
Geena Davis Institute on Gender in Media. Його завданням – пропагування,
підтримка та вплив на гендерний баланс у суспільстві, руйнування
стереотипів та створення для молоді у масмедіа широкого різноманіття
жіночих образів. Так, у 2011 р. керівник Інституту Джіна Девіс співпрацювала
з сенатором Кей Хаган та конгрес-вумен Теммі Болдвін. Результатом їхньої
співпраці став підзаконний акт про підтримку та покращення образу жінки у
масмедіа (RobbGrieco, Hobbs, 2013).
Наведемо також приклад плідної співпраці різних громадських
організацій у сфері неформальної освіти, зокрема Організації дівчат-скаутів
(Girl Scouts of the USA), Національної асоціації теле- та радіотрансляції
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(National Association of Broadcasters), Національної асоціації кабельного
телебачення та телекомунікацій (National Cable and Telecommunications
Association) та Коаліції креативних (Creative Coalition), стало розроблення і
впровадження ініціативи «Watch What You Watch» (в перекладі з англ. –
дивись, що ти дивишся), серії програм та ресурсів, спрямованих на
розширення кругозору та зростання усвідомлення значення здорового
медіаіміджу дівчини та жінки. Журнал «Stylist», наприклад, представляє на
своїх сторінках та веб-сайті жінок усі вікових груп, різних етнічних груп,
різних комплекцій, здорових та з фізичними вадами, середньостатистичних
громадянок і відомих особистостей, описує їхні мрії, думки, прагнення, дає
різноманітні поради, зокрема у партнерстві з відомою косметичною
компанією Dove започаткували серію публікацій «Здорове тіло». Загалом місія
журналу – кинути виклик тим медіа, що представляють жінку без належної
поваги і правдивості (Murray, 2019).
Канадською

громадською

організацією

MediaSmarts

проведено

порівняльне дослідження, за результатами якого з’ясовано, що дівчатка
більше, ніж хлопчики, почуваються незахищеними в інтернет-просторі. Вони
вразливіші за хлопців і відчувають, що їх можуть образити, якщо вони
спілкуватимуться онлайн з незнайомими людьми. Крім того, більше дівчат,
ніж хлопців, упевнені, що їхні батьки переживають від того, що їх можуть
образити в онлайні (Steeves, 2014). Отже, відповідні медіаосвітні програми
можуть сприяти розвитку у дівчат знань, умінь та навичок належним чином
розуміти й ефективно використовувати онлайн-ресурси, почуваючись
безпечно та отримуючи максимум переваг від цифрових технологій.
Ще однією категорією «вразливих» верств вважають молодих людей, які
мали проблеми із законом, були засуджені чи відбували покарання. Так, даними
досліджень Північно-східного американського університету (Northeastern
University), молоді люди, які не закінчили школу, в 47 разів частіше
опиняються за гратами, ніж ті, хто закінчили школу. Вченими доведено, що
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існує безпосередній взаємозв’язок між рівнем освіти та відсотком ув’язнень,
особливо афро-американців та іспаномовних американців (Flannigan, 2015).
Канада також має досить високий відсоток тих, у кого були проблеми з
законом. Так, за статистикою пенітаціарних служб (Belanger, 2016) кількість
ув’язнених у Канаді зросла на 24% у період з 2002 р. (38 ув’язнених на 100 тис.
населення) по 2013 р. (47 осіб за гратами на 100 тис. канадців).
Ця проблема загострюється ще й тому, що ув’язнені молоді люди, чи ті,
хто вже звільнився, можуть найбільше піддаватися негативному впливу
медіаповідомлень. Педагоги та психологи стверджують, що опанування
цифровими та медіакомпетентностями допоможе їм отримати цінний досвід,
що буде корисним для «рефлексії та вираження, створення адекватної
самооцінки, навичок критичного мислення» (Hobbs 2010, c. 21).
Зазначимо, що спеціальних освітніх програм, присвячених лише
медіаосвіті ув’язнених чи звільнених, як і у випадку з медіаосвітніми
програмами для осіб з фізичними вадами, нами не виявлено. Хоча розвиток
цифрових та медіанавичок має місце у всіх видах корекційної освіти, що
здійснюється у в’язницях, а саме: базовій та повній середній шкільній освіті,
курсах від коледжів, професійному і технічному навчанні, соціо-культурній
освіті та навчанні, курсах з адаптації після звільнення (Belanger, 2016). Набуті
навички

підвищують

працевлаштуватися,

рівень

допомагають

здатності

цієї

категорії

населення

стати

активними

соціалізуватися,

громадянами.
Навчання у місцях позбавлення волі здійснюється на основі таких
підходів:
-

за допомогою освітніх програм дистанційного навчання, що

уможливлює зв’язок ув’язнених із закладами освіти та різним громадськими
організаціями;
-

під керівництвом учителя, причому це можуть бути спеціально

підготовлені педагоги з корекційної освіти або волонтери.
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Відповідно до деяких освітніх програм самі ув’язнені навчають інших.
Під час навчання використовуються комп’ютерні програми, інтернет,
кабельне телебачення (Crayton, Neusteter, 2006).
Нові іммігранти. США і Канади – країни, в яких відсоток іммігрантів досить
високий. Міграція до цих країн триває з давніх-давен і донині. Однак після подійу
Нью-Йорку 11 вересня 2011 р. міграційна політика обох держав стала дуже
жорсткою. Попри низку обмежень, чимало нових іммігрантів прибувають до цих
країн і стають громадянами. Так, за останні роки Канада прийняла більше одного
мільйона іммігрантів з Азії та Близького Сходу (57% усіх новоприбулих).
Неєвропейські іммігранти становлять 12,5% африканців, 12,3% – колишні
громадяни країн Карибського басейну, Центральної та Південної Америки
(Kozolanka, Orlowski 2018, c. 147). Подібна ситуація з іммігрантами нової хвилі
спостерігається і у США. За даними перепису, проведеного US Bureau Census у
2010 р. та уточненому проміжним дослідженням American Community Survey у
2012 р., 12,9% усього населення США були народжені за кордоном, з них 5,6%
стали законодавчо визнаними громадянами США, а 7,3% - все ще мають статус
«не громадянин» (US Census, 2012).
Отже, іммігранти становлять досить значну частину населення, вони є
учасниками суспільного життя обох досліджуваних країн, їх культури й
економіки.
Ті, хто прибули до нової батьківщини понад 10 років тому, вважаються
вже цілком адаптованими і соціально включеними. Однак, ті, які прибули
нещодавно, вважаються новими іммігрантами. Вони потребують розвитку
цифрової та медіанавичок, що сприятимуть їхній повній інтеграції в
американське чи канадське суспільство. Проблема їхньої соціальної інклюзії
загострюється зміною ставлення жителів цих країн до новоприбулих
іммігрантів. Якщо раніше поява іммігрантів очікувалася й віталася, а це були
переважно колишні громадяни європейських країн, то нині, за статистикою,
це вихідці з країн Азії та Ближнього Сходу. Часи «melting pot» (в перекладі з
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англ. означає «горщик, де все плавиться»2), термін, що застосувався в
міграційній практиці, зокрема у США, пройшли невідворотньо. Крім того,
після терористичної атаки 11 вересня 2001 р. спостерігається обережне
ставлення громадян обох досліджуваних країн, які вбачають у кожному
іммігрантові, зокрема мусульманині, потенційну небезпеку, значно утруднює
соціальну інтеграцію новоприбулих. Проблему частково можна вирішити
завдяки

руйнуванню

стереотипів

сприйняття

нових

іммігрантів

як

«потенційних терористів», створенню в масмедіа їхнього позитивного іміджу,
а також завдяки розвитку медіаграмотності самих іммігрантів.
Доречно наголосит, що ця категорія осіб надзвичайно високо
мотивована на отримання нових знань та опанування новими навичками, щоб
стати успішними на своїй новій батьківщині. Багато з них використовують
новітні засоби комунікації, щоб бути на постійному зв’язку зі своїми рідними
у країнах, звідки вони прибули. Іммігранти широко використовують медіа і
сучасні ІКТ як засоби для розвитку своїх мовленнєвих навичок, вивчення
американської і канадської культури, культурних цінностей, правових систем,
правил і норм проживання в обраній ними країні.
Висока мотивація нових іммігрантів до розвитку цифрових та
медіанавичок дало науковцям ідею поєднання використання медіаресурсів
їхніх нової та старої батьківщини. Акцент у дослідженнях був зроблений на
молодь із родин, що належать до середнього класу. Потреба у такому
дослідженні виникла, оскільки освітні заклади, в яких навчаються молоді
люди, доволі часто залишають поза увагою їхній «цифровий культурний
капітал», який можна було б ефективно використати для глобального
суспільства в інформаційну добу (Lam, 2013, c. 64). Саме мовленнєві навички,
Вказаний термін метафорично означає «амальгацію» (злиття,
переплавлення), у 1980-х рр. широко використовувався в міграційній практиці
США. Передбачалося, що у процесі адаптації іммігрантів відбувалося
переплавлення культур у спільну американську культуру, і на основі цього
сплаву народжувалася американські самосвідомість і характер, тобто
американська ідентичність (Melting Pot, 1998).
2
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соціальні зв’язки, інформаційні джерела та перспективи, які молодь отримує
завдяки етнічним спільнотам, надзвичайно різноманітним у географічному
аспекті, є формами того цифрового культурного капіталу, що може допомогти
підростаючому поколінню орієнтуватися й бути незалежними у мінливому
цифровому світі (McLean 2010).
Цю пограму було підтримано й профінансовано Фондом МкКормік у
м. Чикаго, США (McCormick Foundation of Chicago). Її стратегічними
партнерами стали учителі старших класів м. Чикаго, школи освіти й соціальної
політики (School of Education and Social Policy), Медільська школа
журналістики при Північно-західному університеті (Medill School of
Journalism at Northwestern University). Дослідники вивчали, як міграційна
політика США впливає на молодь, зокрема під час президентської виборчої
кампанії. Учасникам 10-тижневого соціального проєкту – молодим людям, які
навчалися у старших класах, дано завдання створити відеофільм, у якому
проаналізувати імміграційну політику та як вона впливає на життя людей з
їхньої національної громади. Учасники цього проєкту ділилися результатами
свого аналізу, брали інтерв’ю у членів своїх громад, зокрема у тих, хто лише
недавно іммігрував, писали й презентували короткі й детальні оповіді,
завантажували своє відео в інтернет з анкетою, в якій просили відобразити
ефективність своєї презентації. Наприклад, учасникам було рекомендувано
брати інтерв’ю рідною для них мовою, вказуючи на те, що мультилінгвальні
навички (multilingual skills), тобто вміння розмовляти кількома мовами має
важливе значення для репортерів, дослідників та медіавиробників. Соціальні
мережі учасники використовували для пошуку й подальшого запрошення на
інтерв’ю, для проведення онлайн-інтерв’ю, обміну ідеями й досвідом
підготовки власної медіапродукції. Різноманітні політичні документи, урядові
постанови, закони, масмедіа слугували джерелом збору відповідного
матеріалу, причому учасники користувалися, як основними американськими,
так і онлайн-медіа, що обслуговують мігрантські та етнічні меншини.
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Результатом цього дослідження стало усвідомлення необхідності
розроблення та впровадження на загальнодержавному рівні у формальну
освіту, зокрема старшу школу США, такий медіаосвітній курс, який молоді
іммігранти могли б використати у своєму навчанні свій «цифровий
культурний капітал» (Lam 2013).
Цінним, на нашу думку, є досвід Гостинного центру для нових
пенсільванців (Welcoming Center for New Pennsylvanians), де вивчаючи
англійську мову, іммігранти та біженці паралельно розвивають також свої
цифрові та медіанавички. Як зазначає директор і викладач цих курсів Б. Байер
(Bayer, 2018), лише у такому поєднанні можливо досягти ефективних
результатів. Інкорпоруючи використання сучасних технологій у всі свої
програми, педагогічний персонал Центру допомагає іммігрантам і біженцям
почуватися комфортно у навчанні і спілкуванні, знайомить їх з онлайнплатформою Upwardly Global, спеціально розробленою для цієї категорії
населення з метою допомогти їм адаптувати свою освіту, навички та
професійну кар’єру до вимог американського ринку.
Канада для мігрантів та біженців, як і для тих, хто народився і виріс у
цій

країні,

реалізує

програму

цифрової

та

медіаграмотності

на

загальнодержавному рівні. Канадський уряд враховує те, що для вразливих
спільнот необхідно, щоб цифрові технології стали помічниками, а не
бар’єрами на їхньому шляху до активного громадянства (Building 2018, с. 5).
Дорослі з низьким рівнем цифрових та медіавмінь мають нижчий рівень
впевненості, а тому менше користуються інтернетом та боязкіші щодо власної
онлайн-безпеки. Отже, вони менше користуватимуться технологічними
новинками для участі у цифровій економіці країни для здійснення таких видів
діяльності, як банкінг, дослідження різного плану, пошук роботи, освіти,
різноманітних адміністративних послуг (Colledge, Haight 2016).
Люди похилого віку переважно користуються телебаченням та радіо.
Вони особливо вразливі до переконливого типу повідомлень, зокрема таких,
як реклама ліків чи дієтичних добавок. Розвиток цифрових і медіанавичок для
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них допоможе їм правильно оцінювати інформацію у такому повідомленні,
стане корисним для поширення інформації серед своїх друзів та знайомих,
сприятиме комунікації з ними через соціальні мережі. Наприклад, у США з
1986 р. діє програма «SeniorNet», яка надає літнім людям індивідуальні
консультації для розвитку їхніх навичок роботи з комп’ютером, зокрема як
користуватися клавіатурою, мишкою, створювати, зберігати, надсилати
інформацію тощо. Крім того, вище мова йшла про іншу програму «Silver Surfer
Week»,

мета діяльності якої є формування і розвиток

цифрової та

медіакомпетентностей у людей літнього віку.
У канадському місті Ванкувер, Центри громади пропонують подібну
програму для цієї категорії людей. Наприклад, щомісяця проводиться
програма «Запитай експерта» (Ask an Expert), запис на яку проводиться на 3
місяці наперед. Учасники опановують секрети користування ноутбуком, Iphone I-pad; навчаються користуватися такими комп’ютерними програмами,
як Skype, Excel, Word, Power Point; удосконалюють навички спілкування через
соціальні мережі та знайомляться з основними правилами віртуальної безпеки;
розвивають навички критичного мислення та відповідального цифрового
громадянина.
Інша програма, що користується підвищеним попитом серед категорії
населення 65 років і старше, є двоступенева «Розваги з I-phone та з I-pad». Її
учасники навчаються користуватися технологічними новинками, знімати фото
й відео, записувати аудіофайли, розміщувати їх в інтернеті, переглядати
фільми, слухати музику, грати в ігри й спілкуватися у соціальних мережах.
Особливу увагу звертають і на правила особистої безпеки в інтернет-просторі
(Community Centres, 2019).
Попри наведені приклади успішних медіаосвітніх програм, спрямованих
на розвиток цифрової та медіакомпетентностей вразливих верств населення в
обох досліджуваних країнах, не так вже й багато. Це усвідомлюють
прогресивно налаштовані науковці та учителі, які наполягають на всебічній
підтримці державою і місцевими громадами процесів створення й реалізації
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спеціалізованих програм цифрової та медіаграмотності, а саме: враховувати
особливі

потреби

індивідуального

зазначених

підходу;

вище

бути

категорій

готовими

до

населення

на

впровадження;

основі
бути

масштабованими, легко бути відтворюватися в будь-якому середовищі (Hobbs
2010, c. 21).
Таким чином, для досягнення визначеної мети незаперечною стає
необхідність врахування освітніх можливостей неформальної та інформальної
освіти, що реалізується в досліджуваних країнах.
4.2. Педагогічний

аналіз

ефективних

практик

розвитку

медіакомпетентності у внутрішньофірмовій підготовці персоналу
Обираючи для аналізу медіаосвітні практики на робочому місці, ми
керувалися теорією «медіаосвіти», запропонованою С. Лівінгстон (Livingston,
2008). Дослідниця розглядає медіаосвіту як інформаційну компетентність, що
має різні виміри. Перший вимір – соціально-політичний – пов’язаний з
демократією та активною участю кожного у житті суспільства. Медіаосвічені
люди є поінформованими і відповідальними громадянами. В контексті
загальноприйнятого визначення терміна «медіаосвіта» – це здатність
отримувати, розуміти

та оцінювати

медіаповідомлення

чи

будь-яку

інформацію, що дозволяє громадянам стати поінформованими, здатними
незалежно та критично мислити. Вміння створювати медіаповідомлення
дозволяє бути почутими у суспільстві. Як зазначає У. Поттер (Potter, 2013),
такий погляд на медіаосвіту акцентує потребу кожного індивіда на його/її
вмінні абстрагуватися від впливу масмедіа. Отжн, саме критичне мислення
набуває особливого значення у розумінні медіаосвіти сучасною людиною як
членом громади і суспільства.
Інший вимір, за С. Лівінгстон, базується на економіці знань,
конкурентоспроможності та вибору (Livingston, 2008). Відповідно до цього,
індивіда розглядають у контексті його/її ставлення до ринкової економіки, а
саме ринкової економіки з двох позицій: як споживача та як працівника. Як
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споживач, медіаосвічена особа здатна збільшити свої знання, отримуючи
достатньо інформації з інтернет-джерел, та зробити виважений вибір. Тобто,
медіаспоживач має бути здатним розпізнавати і передбачати стратегії
рекламодавців щодо тієї продукції чи послуг, які бажає придбати. Ця
особливість медіаосвіти є важливою для усіх членів суспільства.
Нарешті, медіаосвіченість людини, на думку С. Лівінгстон, також
полягає в її вмінні отримувати, вибирати й оцінювати інформацію, що
стосується її професійної діяльності, та створювати медіаповідомлення
відповідно до своїх робочих обов’язків для досягнення успіху на робочому
місці, зокрема сприяє розширенню можливостей працевлаштування

та

підвищення своєї конкурентоздатності (там само).
Як і у першому випадку, медіаосвіта розглядається С.Лівінгстон у
соціальному контексті, тобто її спрямованість можна вважати не лише
економічною, а соціально-економічною (див. рис. 4.3).
Медіаосвіта

Соціально-економічний
вимір

Соціально-політичний
вимір

Рис. 4.3. Виміри медіаосвіти на сучасному етапі
Джерело: систематизовано за (Livingston, 2008).
Таким чином, медіаосвіта кожної людини, у тому числі й будь-якого
працівника, має розглядатися в контексті її важливості для суспільства, для
особистих і професійних цілей. Сучасного працівника необхідно розглядати
як

працюючого

громадянина,

який

вільно

володіє

цифровими

та

медіанавичками, адже у сучасному світі вони стають є важливими і найбільш
затребуваними. Ці навички сприяють підвищенню конкурентоздатності
кожного працівника та зростанню економіки країни. Більш того, очікується,
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що професії майбутнього будуть повністю залежати від здатності та вміння
людини безперервно навчатися та вирішувати проблеми, використовуючи
цілий спектр своїх цифрових умінь (Building 2017). Навіть такі шаблонні
завдання на робочому місці, як підрахунки, спілкування з клієнтами чи
реклама у соціальних медіа, потребують цифрових навичок, не говорячи вже
про здійснення онлайн-платежів, електронні рахунки, онлайн-ринок чи
електронну комерційну діяльність підприємства.
Широке використання технологічних новинок, швидкий технологічний
поступ в робототехнологіях та в сфері штучного інтелекту кардинально й
досить швидко змінюють робоче місце сучасного працівника і висувають до
нього високі вимоги. Обсяги інформації, що невпинно зростають, вимагають
від сучасних працівників таких умінь, які допоможуть їм уникати
інформаційного перенавантаження. Теле- та відеотехнології вже стали
звичними, тому спілкування і координація роботи кількох працівників з їх
використанням також не є дивиною. Мобільні технології вимагають від
працівників повсякчасної професійної діяльності у мобільному контексті.
Фактично, цифрові технології настільки змінили виробниче середовище,
що науковці навіть ведуть мову про феномен NWOW – new ways of working,
що в перекладі з англ. означає «нові способи праці». Їх основною рисою стає
не лише виконання безпосередніх службових обов’язків, але й соціальна
інклюзія та активне громадянство (Collard, De Smedt et al, 2017, c. 122).
Отже, мають місце докорінні зміни

виробничого середовища.

Результатом цих змін є не лише технічні і технологічні характеристики, але й
певні соціальні вимоги. Ці зміни, в свою чергу, потребують нових знань, умінь
та навичок працівника.
Нині затребувані ринком праці компетентності виходять за межі
якісного виконання лише своїх функційних обов’язків. Те, що вимагається від
сучасного працівника, – питання інклюзії та добробуту як власного, так і
організації свого працевлаштування, громади і суспільства в цілому (Collard,
De Smedt et al, 2017, c. 123). Соціальне життя формує нові потреби й відповідно
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нові компетентності, навички і вміння працівника будь-якої сфери діяльності.
І саме соціальне життя вплинуло на зростання значення медіанавичок
працівника.
Досліджуючи виробниче середовище, логічніше було б вести мову не
лише про медіакомпетентність працівника, а про його цифрові та
медіанавички.
Нам імпонує бачення зарубіжних науковців А. Коллард (A. Collard),
Т. Де Смедт (T. De Smedt), М. Дуфрасне (M. Dufrasne), П. Фастрез (P. Fastrez),
В. Лігурго (V. Ligurgo), Г. Патріарче (G. Patriarche), Т. Філіпетте (T. Philippette)
(Collard

et.

al.,

2017),

які

пропонують

розглядати

цифрову

та

медіакомпетентності працівників, зокрема офісних, з урахуванням рівня
застосування ними своїх цифрових і медіанавичок у професійній діяльності.
Так, спочатку дослідники виокремили ті види професійної діяльності офісних
працівників, що потребують використання своїх цифрових та медіавмінь, а
саме: створення документа, передавання низки документів, управління
вхідною та вихідною документацією, доручення іншим знайти потрібну
інформацію, прийняття рішення про розподіл обов’язків, ролей, функцій та
загальне керування процесом, планування, планування діяльності відділу,
синхронна співпраця з іншими відділами, організація та облаштування
робочого місця для ефективної співпраці.
На основі вивчення виокремлених видів діяльності, а також враховання
рівня застосування працівниками своїх цифрових та медіавмінь за допомогою
анкетування та інтерв’ю дослідники будують дві моделі цифрової та
медіаосвіченості сучасного офісного фацівця. У першій моделі медіаосвіта
працівника сприймається лише як набір базових навичок (навіть не
компетентностей), що дозволяють йому виконувати свої професійні обов’язки,
передбачені вимогами організації чи компанії. Від працівника очікується, що
він вміє чи навчається використовувати ті технічні засоби, що надає
працедавець, і зможе якісно виконати поставлені завдання. У другій моделі
працівники не лише вміють і використовують нові технології у своїй
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діяльності, але й виявляють певну винахідливість упродовж своєї трудової
діяльності.
Отже,

враховуючи

рівень

використання

власних

цифрових

та

медіанавичок, першу модель дослідники назвали «моделлю відповідності»,
іншу – «моделлю винахідливості» (Collard et. Al., 2017). Такий підхід до
розвитку

цифрової

та

медіаграмотності

суголосний

з

твердженням

С. Гончаренка (2012, с. 54) про необхідність розрізняти научуваність та
освіченість. Якщо научуваність забезпечує соціальну та професійну адаптацію
випускника університету чи коледжу в суспільстві і на виробництві, то
освіченість впливає на індивідуальне сприйняття світу в цілому й окремих
його сфер, можливість його критичного і творчого переосмислення та
перетворення, широкого використання суб’єктивного досвіду в оцінюванні та
інтерпретації різних фактів і процесів навколишньої дійсності на основі
особистісно значущих цілей і цінностей, внутрішніх установок і соціальнокультурних детермінацій.
У цьому контексті може йти мова про цифрову та медіанаучуваність
працівника чи його освіченість, як про два рівні використання своєї цифрової
та медіакомпетентностей на робочому місці. Хоча, нас цікавить не лише
рівень цифрових і медіанавичок працівників, а медіаосвітній процес, завдяки
якому вони набувають необхідних навичок і вмінь. Для отримання об’єктивної
картини доцільно звернутися до аналізу ефективних практик впровадження
медіаосвітньої діяльності у виробгичій діяльності.
З цією метою ми умовно поділимо усі професії та робочі місця на три
категорії:
- ті, що безпосередньо пов’язані з медіа;
- ті, завдяки яким провадиться медіаосвітня діяльність;
- ті, що не мають відношення до медіа.
Перша категорія професій потребує професійної медіаосвіти, здобутої у
формальному освітньому середовищі. До них належать, насамперед,
журналістика та пов’язані з нею професії. Розширити свої знання з
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медіаосвіти,

поглибити

наявні

медіанавички,

розвивати

цифрову

компетентність представники цієї групи можуть у неформальній та
інформальній освіті, як і будь-який представник суспільства, в якому вони
живуть і працюють. Ми не будемо зупинятися на аналізі та прикладах
впровадження медіаосвітньої діяльності на робочому місці, зокрема в
журналістиці чи інших сферах діяльності, пов’язаних з медіа,. Це потребує
окремого дослідження.
Друга категорія охоплює педагогічні професії – вихователя дитячого
садка, учителя молодшої, середньої та старшої школи, тренера, фасилітатора,
модератора, викладача, бібліотекара, музейного працівника та ін. Оволодіння
необхідними цифровими і медіанавичками цією категорією працівників
можливе як у формальній, в неформальній та інформальній освіті. Досвід
США і Канади щодо медіапідготовки педагогічного персоналу нами
висвітлено вище. Проблеми медіаосвіти у формальному освітньому
середовищі також представлено у попередньому розділі. Натомість, аналіз
медіаосвітніх можливостей тих працівників, які пов’язані з системою освіти, у
неформальній та інформальній освіті буде висвітлено в наступному підрозділі
цього розділу.
Зупинимося на третій категорії професій і з’ясуємо, чи потрібні
медіанавички працівникам, які не мають жодного відношення до медіа чи
медіаосвітньої діяльності.
Важливість навчання саме на робочому місці підтверджується
офіційною статистикою. Так, у Канаді рівень працівників, які отримали
навчальну підготовку, пов’язану з роботою чи кар’єрою, зріс з 29% у 1997 р.
до 35% у 2002 р. (CCL, 2007). 4,8 млн канадських працівників віком від 25 до
64 років, що становить третину усього населення країни, беруть участь у
навчанні на робочому місці. Потужний потенціал такого навчання
використовують працедавці. Зазначимо, що розвиток суто медіанавичок
працівників відбувається відповідно до базових освітніх програм, а цифрових
навичок – у межах навчання інформаційним технологіям.
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На сьогодні 74% американців використовують комп’ютер на своєму
робочому місці (Mamedova, 2018). Можна з впевненістю стверджувати, що
інформаційні технології наявні майже у всіх професіях – від високо- до
низькокваліфікованих. Необхідність володіння працівниками навичками
використання цифрових технологій, у тому числі й медіа, змушують
працедавців організовувати навчання своїх працівників.
Американське товариство з навчання та розвитку (ASTD – American
Society for Training and Development) проаналізувало діяльність 2500 фірм з
навчання працівників. З’ясовано, що ті організації, які здійснювали цілісне
навчання своїх працівників (розвиток «м’яких» і «твердих» навичок
одночасно), отримували дохід на 218 % вище з розрахунку на кожного
працівника, ніж ті компанії, що навчали персонал лише виконанню
професійних обов’язків (Smith, 2018).
Зазначимо, що особи, які не мають ІТ-навичок, вважаються «цифрово
неграмотними» (digitally illiterate). Навіть у досліджуваних країнах є досить
чималий відсоток таких осіб, зокрема у США він становить 16%. У порівнянні
з міжнародним рівнем (23%) він є нижчим. Звертає на себе увагу той факт, що
рівень цифрової неграмотності залежить від рівня освіти особи. Майже 2/5
(41%) дорослих американців, які не закінчили школу, 17% американців, які
закінчили школу, але не коледж, і 5% дорослих, які не мають вищої освіти, є
цифрово неосвіченими (Mamedova, 2018). Невміння користуватися сучасними
ІТ означає їхню неспроможність якісно виконувати свої професійні обов’язки,
а також бути активними членами суспільства, оскільки відсутність
медіаграмотності гальмує їхній кар’єрний розвиток.
Згідно з даними Adobe, організації, що прагнуть до цифрової
досконалості, навчають і розвивають цифрові навички своїх працівників,
визнають, що навчання та можливість особистісного та професійного розвитку
стають головним пріоритетом для сучасних працівників. Без такої пропозиції
від

організації

працівники

розчарованими» (Smith, 2018).

почуваються

«не

стимульованими

та
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Якщо ж організації здійснюють таке навчання, працівники розвивають
свою цифрову та медіакомпетентності, а самі організації отримують нові
можливості власного розвитку, а також розвитку всього професійного
виробничого персоналу, засобу його утримання. Враховуючи теорію
С. Лівінгстон, працівники, навчені цифровим та медіанавичкам, принесуть
економічну користь своїй компанії, собі, як в особистому, так і у в
професійному вимірах, а також – соціальну користь громаді та суспільству
загалом.
У Канаді також було проведено дослідження, мета якого – виявити, чи
відповідає сучасний канадець вимогам нинішньої економіки. З’ясовано, що
багато канадців ще не мають достатнього рівня загальної освіченості,
математичних навичок і вмінь вирішувати проблеми за допомогою цифрових
технологій різноманітні. Відсутність належних цифрових навичок, у тому
числі й медіакомпетентності, заважає їм конкурувати на ринку праці (Building,
2017). Однак навіть ті працівники, які володіють необхідними цифровими та
медіанавичками, потребують їх подальшого розвитку.
З урахуванням результатів цього дослідження у 2015 р. розроблено
довгострокову стратегію щодо розвитку цифрової та медіаграмотності
канадців різних соціальних та економічних верств населення для підвищення
продуктивності виробничої діяльності та конкурентоздатності майбутніх
поколінь. Інвестиції у розвиток зазначеної компетентності через різні
федеральні програми сприятимуть економічному та суспільному добробуту.
Наприклад, у бюджеті 2017 р. на реалізацію визначених завдань передбачено
29,5 млн доларів на 5 років. Завдяки достатньому фінансуванню програми
розвитку медіа та цифрових навичок канадці оволодівають належними
знаннями і навичками, зможуть конкурувати на ринку праці та вільно
розвиватися у цифровому виробничому середовищі організації й суспільства.
У

контексті

довгострокової

програми

розвитку

цифрової

та

медіакомпетентностей відома канадська громадська організація та освітня
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онлайн-платформа MediaSmarts розробила рекомендації для федерального
бюджету 2018-2019 рр. Ними передбачено таке:
- Федеральний уряд співпрацює з MediaSmarts з метою створення
національної програми розвитку цифрової та медіаосвіти для усіх
канадців на наступне десятиліття;
- Федеральний

уряд

підтримує

діяльність

усіх

громадських

організацій, що працюють над реалізацією визначеного завдання,
через їх фінансування;
- Федеральний уряд підтримує дослідження та ініціативи, спрямовані
на розвиток цифрової та медіакомпетентностей вразливих категорій
населення, щоб вони змогли стати «соціально та економічно
інклюзивними» (MediaSmarts 2019).
Серед рекомендацій MediaSmarts особливу увагу привертає положення,
що федеральний уряд Канади підтримує та заохочує цифрове та медіанавчання
працівників на їхньому робочому місці на основі введення різних податкових
пільг тим компаніям, де таке навчання проводиться. Метою медіаосвітніх
програм має стати не лише розвиток базових навичок користування
цифровими і медіаресурсами, але й створення власної медіапродукції. Таке
завдання ставить канадський уряд перед підприємствами малого та середнього
бізнесу, для яких це може стати справжнім викликом. Підприємства малого та
середнього бізнесу становлять 99% усіх бізнес-структур Канади і є
найбільшими працедавцями, оскільки створюють нові робочі місця.
Федеральний уряд розуміє, що, на відміну від великих підприємств та
громадських і освітніх закладів, малий і середній бізнес доволі повільно
впроваджує цифрові технології у свою діяльність, забезпечує свою онлайнприсутність в інтернеті, просуває свій бізнес онлайн чи розвиває свою
здатність до електронної комерції. Це означає, що, в той час, як глобальна
цифрова економіка продовжує зростати, канадські працівники малого та
середнього бізнесу стають вразливими на ринку праці, оскільки не мають
належно розвинених цифрових і медіанавичок. Завдяки дослідженням
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проведеним Канадською е-бізнес ініціативою (CeBI – Canadian e-Business
Initiative) було визначено чинники, що заважають широкому впровадженню
цифрових технологій у бізнес. Серед найбільш типових – відсутність
відповідного навчання працівників, його вартість, витрачений час і
невпевненість у поверненні інвестицій (Digital Literacy, 2014).
Незважаючи на те, що американські та канадські компанії широко
висвітлюють в інтернеті свою діяльність, місію, візію, стратегічні плани
розвитку, можливості навчання для своїх працівників та багато іншого,
інформація про зміст навчання на робочому місці вважається ноу-хау. Тому на
сайтах компаній ця інформація, якщо і наявна, проте носить рекламний
характер, що унеможливлює її аналіз та систематизацію за певними
критеріями. З огляду на зазначене, ми пішли зворотнім шляхом –
проаналізували наявні в інтернеті освітні пропозиції для бізнес-компаній,
фірм, організацій. Логічно було припустити, що для розвитку цифрової та
медіакомпетентностей працівників компанії звертаються до аутсорсингу (від
англ. outsourcing – угода, за якою певні завдання компанії передаються для
виконання експертам у цьому виді робіт). Нами з’ясовано, що американські та
канадські компанії віддають перевагу експертам з цифрової та медіаосвітньої
діяльності – відомим громадським медіаосвітнім організаціям, які обирають
навчальні програми відповідно до потреб компанії-замовника. Більш того,
представники медіаосвітніх організацій, медіаосвітні тренери, фасилітатори,
педагоги проводять навчання на території замовника. Ці громадські
медіаосвітні організації, про які йшла мова у попередніх розділах нашого
дослідження, пропонують різні навчальні ресурси саме для корпоративних
клієнтів.
Такі програми користуються попитом, зокрема з розвитку цифрових
навичок та використання соціальних медіа. І це виправдано, адже за їх
допомогою працівники компанії-замовника створюють імідж компанії,
просувають на ринку свій бренд, просто спілкуючись у соціальних мережах чи
у різних групах онлайн залучають більше клієнтів. Наведемо приклад, які
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рекомендації з використання соціальної мережі LinkedIn3 пропонуються для
просування своєї компанії та її продукції. Серед 5 ключових рекомендацій
найбільш результативними можна вважати введення посади менеджера з
соціального спілкування та навчання персоналу соціальним медіанавичкам
(Dam, 2017). Його переваги для компанії є очевидними. Так, соціальний
медіаменеджер надсилає працівникам електронного листа, в якому інформує
про те, що потрібно поширити певний контент, до якого прикріплюється
посилання на фірму та її діяльність чи продукцію Кожен співробітник
поширює інформацію у своїх групах в соціальній мережі. Якщо вони мають
необхідні соціальні медіанавички, це просто і легко. Тому варто навчати
працівників умінню поширювати інформацію у групах. Для цього,
насамперед, потрібно навчитись, як завоювати довіру у цільовій групі. Це
можливо лише через виважені, добре обдумані коментарі до дискусій у групі
чи на форумі. Необхідно ділитися інформацією, що надійшла від інших
учасників групи, а не лише поширювати контент про свою фірму, щоб
уникнути слави рекламодавця. Крім того, доцільно розпочати нове
обговорення в групі, ставлячи короткі, але серйозні запитання. Якщо дискусія
розпочалася, потрібно реагувати на кожен коментар. Навчання соціальним
медіа проводить на робочому місці менеджер з соціального спілкування.
Для лідера розуміння різних медіа та їх впливу нині стає життєво
необхідною

навичкою.

Постійний

інформаційний

потік

у

новинах,

телевізійних програмах, електронних виданнях, соціальних мережах формує
навички сприйняття, розуміння та оцінювання інформації, навколишнього
світу, а також того, чим він живе. Медіаосвічені лідери здатні на високому
рівні виконувати свої обов’язки. CNBC (американський кабельний і
супутниковий канал новин для бізнесу) оприлюднив результати дослідження,

LinkedIn – професійна мережа, платформа, де спілкуються фахівці. Нині
налічує понад 500 млн користувачів, містить дані про компанії, промисловість
та індивідуальну контактну інформацію, що дозволяє їй стати ефективним
знаряддям маркетингової політики будь-якої компанії.
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що CEO (chief executive officers), тобто генеральні директори чи топменеджери компанії, які активні в соціальних мережах, кращі керівники,
ефективніші комунікатори, ніж ті, хто не використовує своїх цифрових та
медіанавичок. Вони мають більший доступ до необхідних знань, можуть
краще донести до рядових працівників і до суспільства стратегічні цілі
компанії, поширювати інформацію на внутрішньому та зовнішньому ринках,
завжди мають свіжі креативні ідеї, вміють адекватно оцінювати отриману
інформацію, використовувати соціальні мережі для створення іміджу
компанії, приймати правильні рішення і відповідати за них тощо (Neal, 2017).
З урахуванням цього, громадські медіаосвітні організації також пропонують
корпоративним клієнтам, тобто компаніям-замовникам, програми з розвитку
лідерських якостей, невід’ємною частиною яких є розвиток цифрової та
медіакомпетентностей керівників різних рівнів.
Ще один варіант розвитку цифрової та медіакомпетентності працівників
– використання освітніх пропозицій відомих інтернет-компаній чи офісів
соціальних мереж. Цікавий досвід медіаосвітньої діяльності має відома
соціальна мережа Facebook. З метою підвищення свого суспільного іміджу,
компанія започаткувала програму «Community Boost» (у перекладі з англ. –
зростання спільноти). Упродовж 2018 р. Facebook інвестувала десятки
мільйонів доларів у навчання безробітних, підприємців-початківців, власників
сімейного бізнесу у 30-ти містах США. Серед основних завдань програми
варто назвати наступні:
-

подальший розвиток цифрових і соціальних медіанавичок для

пошуку робочого місця, оскільки 62% представників малого та середнього
бізнесу у США, приймаючи рішення про прийом кандидата на роботу,
керуються не тим, чи він/вона закінчили школу, а чи мають вони достатньо
розвинені цифрові та медіанавички;
-

навчальна програма для підприємців, як використовувати технології

для перетворення ідеї в бізнес та як, використовуючи Facebook, безкоштовно
створювати і забезпечувати свою присутність онлайн;
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-

для власників бізнесу навчальні програма з розвитку цифрових та

медіанавичок для розширення свого бізнесу, знаходження нових споживачів у
своїй країні та у світі;
-

для тих, хто вперше виходить в онлайн, Facebook пропонує програму

навчання цифровій грамотності та онлайн безпеці.
-

тих, хто прагне підтримати свою громаду, Facebook навчає, як

використовувати цифрові технології та соціальні мережі для єднання членів
суспільства за допомогою таких засобів, як Events (від англ. – події) чи Groups
(від англ. – групи) (Constine, 2017).
Технічні та інформаційні гіганти, зокрема Google, Apple, Amazon та ін.,
також інвестують у навчання працівників, що безпосередньо пов’язане з
розвитком цифрових та соціальних медіанавичок й підвищує рівень соціальної й
економічної мобільності.
Отже, що розвиток цифрової та медіаграмотності працівників у США та
Канаді здійснюється здебільшого на робочому місці з використанням навчальних
ресурсів, що пропонуються громадськими медіаосвітніми організаціями. Крім
того, таке навчання, на відміну від медіаосвіти дітей і молодих людей,
насамперед, спрямоване на розвиток цифрових навичок працівників. Навчання
працівників вищого рівня – генеральних директорів і топ-менеджерів організацій
– уможливлює подальший розвиток їхньої медіакомпетентності, як важливої
умови формування лідерських якостей. Загалом розвиток цифрової та
медіакомпетентностей працівників несе не лише економічну користь організації,
яка його проводить, але також відіграє значну соціальну роль.
4.3. Медіапідготовка педагогів США і Канади у неформальній та
інформальній освіті
Оскільки медійна підготовка у неформальній та інформальній освіті
сприяє підвищенню професійної майстерності та саморозвитку учителів,
доцільно розглядати таку підготовку як їхній професійний розвиток. Як
правило, під професійним розвитком розуміють складний, багатоаспектний
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процес,

в

основу

якого

покладено:

навчання;

самонавчання,

внутрішньофірмове (на робочому місці) та зовнішнє, яке може здійснюватися
у трьох формах – як підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
(Бабушко, 2015, с. 46).
В контексті викладеного вважаємо недоцільним виокремлювати й
аналізувати окремо опції неформальної та інформальної освіти для
професійного розвитку учителів у сфері медіаосвіти. Тому мова йтиме про
освітні можливості та ресурси цих систем для медіаосвітньої підготовки
учителів.
За виробленим алгоритмом розглянемо спочатку стан цієї проблеми у
США, а потім – у Канаді, виявимо подібне та особливе у кожній з цих країн.
Якщо медіапідготовку вчителів США у формальній освіті вважають
підготовчим етапом їхнього професійного розвитку (pre-service), то
неформальна та інформальна освітня підтримка учителя йменується «inservice» (у перекладі з англійської мови – служба, обслуговування на робочому
місці) (CML, 2018). Учитель, який працює в школі, коледжі, університеті на
педагогічній посаді, використовує усі освітні можливості для професійного
розвитку, у тому числі підвищення рівня власної медіакомпетентності.
У США, це – літні навчальні програми, семінари, навчання на робочому
місці, що фінансується територіальною чи шкільною адміністрацією. Таке
навчання

може

бути

складовою

акредитованої

освітньої

програми

університету чи сертифікованих курсів підвищення кваліфікації. Для
підвищення мотивації учителів до неперервного професійного розвитку у
сфері медіаосвіти, окружна чи шкільна адміністрації пов’язують успішне
проходження медіапідготовки учителів з рівнем їхньої заробітної плати.
Таким чином, учитель підвищує свій рейтинг і, відповідно, фінансовий рівень.
Часто учителі об’єднуються в команди, щоб спланувати і впроваджувати в
свою практичну діяльність нові ідеї, здобуті під час неформального навчання,
разом активно беруть участь в онлайн-курсах з медіапідготовки та
спілкуються онлайн, розповідаючи про свій досвід.
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Це лише короткий перелік тих освітніх можливостей, якими може
скористатися американський учитель для своєї медіапідготовки. Попри це, як
зазначають самі учителі, існує чимало серйозних викликів у забезпеченні та
поширенні їхньої медіапідготовки, зокрема: децентралізована освітня система,
що охоплює 16 тис. автономних шкільних округів, недостатнє фінансування,
панування змісто-орієнтованих методів навчання, нестача професійних
педагогів, тренерів для учителів та спеціальних організацій для їхньої
підтримки.
Як показало вивчення, поступово клімат для професійного розвитку
учителів з медіаосвіти змінюється на краще (CML, 2018). Здійснений нами
аналіз

неформальних

та

інформальних

медіаосвітніх

можливостей

підтверджує висновок фахівців Центру з медіаосвіти.
Стратегічним орієнтиром у розвитку необхідних медіанавичок учнів для
учителів США є розроблена у 2001 р. концепція «Партнерство для розвитку
навичок 21 століття» (Partnership for 21st Century Skills) В ній викладено
очікувані результати медіаосвіти та необхідні умови для їх досягнення, а саме:
освітнє середовище, професійний розвиток, навчальний план і пояснення до
нього, стандарти і оцінювання результатів медіаосвіти.
Для здійснення медіаосвітньої підготовки педагогічного персоналу
спільними зусиллями науковців та громадських організацій у коледжі Ітака
(Ithaca College) було започатковано «колаборативну ініціативу щодо
підготовки учителя у сфері психології та комунікацій» (Scheibe, 2004, c. 61).
Завдяки цьому було розпочато проєкт «Look Sharp», що в перекладі з
англійської мови означає «Дивись пильно». Відповідно до його концепції було
розроблено серію комплексів з медіаосвіти для учителів. Перший з них для
критичного читання історії – Media Construction of War: A Critical Reading of
History у 2003 р. Він охоплює слайди, друковані та відеоматеріали про основні
історичні факти, зокрема В’єтнамську війну, війну у Перській затоці 1991 р.,
війна в Афганістані, що розпочалася після трагічних подій 11 вересня 2001 р.
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Причому, запропоновані матеріали є автентичними, реальними, з журналу
новин Newsweek (від англ. – новини тижня).
Інформативними і корисними для учителів школи також є посібники, що
містять навчальні плани низки дисциплін, у результаті засвоєння яких
розвивається медіаграмотність. Наприклад, Assignment: Media Literacy (від
англ. – завдання: медіаосвіта), який було розроблено відповідно до освітніх
стандартів штату Меріленд і який ґрунтується на міждисциплінарних зв’язках
таких предметів, як вивчення мови, соціальні науки, математика, охорона
здоров’я і мистецтво.
Центром медіаграмотності (CML) було підготовлено: збірник з 25
поурочними планами з розвитку медіанавичок в учнів «Five Key Questions That
Can Change the World» (П’ять ключових питань, що можуть змінити світ). Цю
збірку вирізняє з-поміж інших викладення теоретичних засад і практичного
досвіду учителів з розвитку медіакомпетентності учнів від дошкільного віку
до випускних класів школи (Share, Thoman, Jolls, 2005).
Ефективним

засобом

професійного

розвитку

медіаосвіти

для

американських учителів є їхня участь у роботі професійних об’єднань,
громадських медіаосвітніх організацій та закладів освіти. Їхня чисельність
зростає з кожним роком. Перелік найвідоміших громадських медіаосвітніх
організацій США представлено у Додатку Б.4. Вони проводять науковопрактичні

конференції,

навчально-методичні

семінари,

майстер-класи,

тренінги та ін. Учителі мають можливість обмінюватися своїм практичним
досвідом, поглиблювати теоретичну підготовку у сфері медіаосвіти,
неперервно розвивати професійну майстерність.
Звичайною практикою у США стало проведення для учителів школи
навчально-методичних семінарів з різних аспектів медіаосвіти на прохання
шкільної адміністрації. Так, у 2004 р. у штаті Нью-Йорк під час вивчення теми
про сільську, міську та приміську громади на заняттях з соціальних наук з
учнями 2-го класу (а це – 7- 8 річні діти) учителі зіткнулися з проблемою, як
доступно пояснити сутність кожного поняття.
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Науковцями й методистами проєкту «Look Sharp» було організовано
серію уроків, що базувалися на колективних читаннях про історичні події, що
чергувалися із короткими кліпами, взятими із телевізійних шоу, які
демонстрували ці три типи громад. Учні, представники

громад знімали

цифрове відео про свою громаду, обмінювалися своїми фільмами з учнями
інших шкіл. Діти 2-го класу були насправді здивовані, що їхні громади мають
багато спільного, а деякі стереотипи щодо різних громад, які вони мали до
цього, було зруйновано. Отже, учні набули нових знань у галузі соціальних
наук, соціальних та організаційних навичок, а вчителі набули нового досвіду
інтерактивного проведення уроків з медіаграмотності.
Метою таких семінарських занять є допомога шкільному учителю у
розумінні того, що «медіанавчання є важливим педагогічним аспектом, що
застосовується безвідносно змісту конкретної навчальної дисципліни чи
розвитку певної навички», головне – мультизавдання (Scheibe, 2004, с. 62).
Якщо вчитель зрозумів це, то у подальшому він/вона зможуть з легкістю
використовувати

сприятливі

можливості

інкорпорувати

елементи

медіанавчання на своїх заняттях, причому незалежно від навчальної
дисципліни.
Для здійснення аналізу особливостей медіаосвітньої підготовки
педагогів ми звернулися до конкретного прикладу підготовки учителів до
впровадження програми «Медіадетективи» в освітній процес у США (Media
Detectives Program)4. Розробниками програми з позашкільного закладу
освітнього Центру Кідсбрідж (Kidsbridge Tolerance Center) проводиться 8годинний тренінг та майстер-клас для учителів. До початку тренінгу учителі
Media Detectives Program – інтерактивна програма, розрахована на
учнів від першого до випускного класу школи. Вона охоплює 10 уроків по 45
хвилин. Її мета – розвиток критичних навичок сприйняття медіаповідомлень,
попередження вживання дітьми та молодими людьми алкоголю та тютюнових
виробів.
Розроблена
спільними
зусиллями
дитячих
психологів,
медіаекспертів, досвідчених учителів, медіавиробників (Media Detectives,
2018).
4
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мають ознайомитися із надрукованими матеріалами, що містять необхідну
інформацію, зокрема мету програми, завдання, опис видів діяльності, що
підвищують загальні знання учителя, їхні знання навчального плану та
педагогічні знання. Як зазначив дослідник З. Фанг (Z. Fang), саме ці складові
є передумовою ефективного втілення учителями будь-якої нової освітньої
програми чи навчальної дисципліни (Fang 1996, c. 48).
Розробники програми Т. Скалл (T. Scull) та Дж. Купершмідт
(J. Kupersmidt) побудували свій медіаосвітній тренінг для учителів з
урахуванням цих складових. Його детально описано у науковій праці цих
дослідників (Scull, Kupersmidt, 2011, с. 199-208). Нами використано лише
ключові аспекти, щоб продемонструвати особливості медіапідготовки
учителів школи.
Теоретична підготовка з медіаосвіти закладає необхідне підґрунтя для
провадження медіаосвітньої діяльності в школі. Координатори тренінгу з
медіапідготовки учителів усвідомлювали, що медіаграмотність є відносно
«новим навчальним предметом». Багато вчителів не отримало належної
підготовки з питань розвитку медіаграмотності в учнів в системі формальної
освіти. Отже, учителі не мають відповідної бази знань про наслідки
споживання дітьми засобів масової інформації, про важливість бути
медіаграмотним у сучасному суспільстві, а також про те, як розвивати і
підтримувати навички медіаграмотності дітей.
Враховуючи це, науковці припустили, що від розвитку вміння педагогів
інтерпретувати

медіаповідомлення

покращиться

їхнє

розуміння

та

підвищиться ефективність обговорення медіаповідомлень зі своїми учнями.
Крім того, знання вчителями теоретичних засад та змісту медіапрограми
допомагатимуть учителю використовувати переваги свого стилю викладання,
що також, на думку координаторів, сприятиме підвищенню ефективності
освітньої програми «Медіадетективи».
Методичне забезпечення програми є ще одним ключовим чинником
ефективності медіапідготовки учителів, яке було враховано розробниками
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програми. Для проведення навчального семінару автори запропонували
учителям ознайомитися з навчальним планом, а також відповідним навчальнометодичними програмними матеріалами, у тому числі посібником для
вчителя, ілюстративними та інтерактивними плакатами, компакт-диском з
прикладами, як розвивати навички медіаграмотності.
Тренери пояснюють педагогічні підходи, що використовується в
кожному виді діяльності з розвитку медіаграмотності. Такі знання дозволили
вчителям зрозуміти, як розроблялася програма. Крім того, під час тренінгу
вчителі фактично опрацювали частину розробленої програми, поглибивши
свою медіаграмотність. Безсумнівно, це посилило їхнє переконання щодо
необхідності впровадження програми в свою практичну діяльньсть. Більш
того, тренери також використовують можливості неформальної освіти:
поділилися

власним

попереднім

досвідом

медіанавчання

учнів

та

спостереженнями за виконанням програми «Медіадетективи» в інших школах.
Медіакомпетентність

учнів неможлива без сформованості такої

навички в їхніх учителів. Нині медіакомпетентність педагога стала
невід’ємною складовою його професійності. В умовах динамічного розвитку
цифрових медіа педагог має володіти інформацією про наявні навчальні
медіаресурси, навички й уміння їх ефективного використання у своїй
діяльності, формування медіакультури своїх учнів, умітння створювати власні
медіапродукти (Єрмоленко, 2016).
Залежність медіакомпетентності учнів від рівня медіакомпетентності
педагога експериментально доведено дослідженням Р. Хоббс (R. Hobbs) і
Р. Фрост (R. Frost), які впродовж року впроваджували ідеї розвитку
медіаграмотності у своїх класах, і встановили, що вчителі середньої школи
почуваються не зовсім впевнено, зокрема, коли аналізують рекламу зі своїми
учнями (Hobbs, Frost, 2003). Причини невпевненості науковці вбачають у
тому, що навички медіаграмотності і зокрема навички критичного мислення
потребують аналітичних умінь, які, у свою чергу, потребують практики (Van
Gelder, 2005). Тому розробники «Медіадетективів» навчали учителів п’яти
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ключовим

принципам

медіаосвіти

і

послідовно

розвивали

їхні

медіакомпетентності, що у подальшому учителі будуть робити зі своїми
учнями.
Іншим засобом популяризації медіапідготовки педагогів США є
започаткування

федеральних

грантів

для

учителів

та

громадських

медіаосвітніх організацій за демонстраційні медіаосвітні проєкти. Так,
Департаментом освіти США (US Department of Education) і Національним
фондом мистецтв (National Endowment for the Arts) у 2000-2001 рр. було
надано 17 грантів за проєкти, мета яких – навчити підростаюче покоління
попереджати насильство завдяки медіа і мистецьким засобам (CML, 2018).
Таким чином, аналіз медіапідготовки американських учителів на цьому
прикладі

дає

підстави

такого

висновку:

пріоритетними

напрямами

медіаосвітньої підготовки учителів школи у неформальній та інформальній
освіті є, насамперед, їхня теоретична підготовка, належне навчальнометодичне забезпечення їхньої медіаосвітньої діяльності та розвиток
медіакомпетентності.
Узагальнюючи аналіз медіапідготовки американських учителів у
неформальній та інформальній освіті, додамо, що вона реалізується саме
завдяки їхньому професійному розвитку, для чого у США є усі необхідні
умови.
Неформальна та інформальна освіта У Канаді системи також має
великий ресурсний потенціал для професійного розвитку учителя з питань
медіаосвіти. Як і в США, так і у Канаді чимало причин гальмують професійний
розвиток педагогічного персоналу в сфері медіаосвіти.
Громадською організацією Мережа медіаобізнаності (Media Awareness
Network), що нині відома як MediaSmarts, їх було визначено так: «апатія
вчителів, часті й кардинальні зміни навчальних планів, високі вимоги до
звітності, нестача ресурсів, тиск щодо впровадження нових технологій в
освітній процес». Це спричиняє небажання більшості учителів «пройти зайву
милю» у своєму професійному розвитку (Media Awareness Network, 2000). І
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все ж найбільшою перешкодою є недостатнє фінансування та низький рівень
доступності навчальних програм для учителів, які очікують від своїх шкільних
адміністрацій, федерацій та Асоціації з медіаосвіти (AML) нових можливостей
для свого професійного розвитку (Duncan, Wilson 2008, c.138).
Якщо для учителів США стратегічним орієнтиром слугує концепція
«Партнерство для розвитку навичок 21 століття», то канадські учителі у своїй
професійній

діяльності

керуються

теорією

«8

ключових

концептів

медіаосвіти» (8 Key Concepts of Media Literacy), що була розроблена (Pungente,
et al., 1999), яку покладено в основу усіх навчальних програм з медіаосвіти у
Канаді.
Ще на початку 1990-х рр. для забезпеченняналежної медіаосвітньої
підготовки учителів регулярно організовувалися літні інститути та додаткові
кваліфікаційні курси. Їх організаторами були науковці з університетів Торонто
(Toronto University) та Йорку (York University).
Ця традиція живе донині. У відповідь на появу цифрових медіа, для
педагогів пропонуються курси вже у новому форматі – з 2010 р. онлайн-курси
з медіаосвіти для учителів та загальної публіки з досить цікавою назвою
«Розуміння медіаосвіти: всередині печери Платона» (Understanding Media
Literacy: inside Plato’s Cave, 2018) від університету Атабаска та громадської
організації CAMEO; безкоштовні онлайн-курси професійного розвитку,
наприклад, «Make it Happen!» (хай це здійсниться) від освітньої платформи
MediaSmarts (MediaSmarts, 2018).
Гарною освітньою можливістю для розвитку медіакомпетентності
канадських учителів є щорічні тижні медіаосвіти, що проводяться регулярно з
2000-х рр., тематику яких наведено у п.п. 1.2. Розділу 1. Під час тижня
проводяться науково-практичні та навчально-методичні семінари, майстеркласи, тренінги, вокршопи тощо.
Громадські медіаосвітні організації Канади, що діють у кожній провінції
та території, вбачають своїм пріоритетним завданням медіапідготовку
учителів та розроблення належного навчально-методичного забезпечення
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учителів з метою забезпечення медіаосвітньої діяльності в школах Канади.
Список найвпливовіших професійних об’єднань та організацій представлено
у Додатку Б.5.
Як і в США, навчально-методичне забезпечення розвитку медіанавичок
учнів Канади є якісним, доступним, безкоштовним для учителів. Наприклад,
широко відома освітня платформа MediaSmarts пропонує цілу рубрику для
учителів з безкоштовними розробками уроків з різних навчальних дисциплін,
навчальними планами та іншим методичним матеріалом (MediaSmarts, 2018).
Так, професійні об’єднання, зокрема Педагогічний коледж Онтаріо
(Ontario College of Teachers), з метою вдосконалення медіаосвітньої підготовки
самих педагогів розробили спеціалізований довідник з використання
електронних комунікацій та соціальних медіа (Professional Advisory on the Use
of Electronic Communication and Social Media) та опублікували його у вересні
2017 р. У Довіднику (Professional Advisory, 2017) викладено поради та
рекомендації щодо використання онлайн-комунікацій та відповідальності в
онлайн-просторі, зокрема:
-

електронні повідомлення не є анонімними. Їх можна відстежити,

їх можна неправильно інтерпретувати і процитувати; вони можуть жити в
інтернеті вічно. Сайти соціальних мереж створюють та архівують копії
кожного відправленого повідомлення, навіть якщо його видалено з
онлайнових профілів. Коли інформацію вже оцифровано, автор втрачає будьякий контроль над своїм повідомленням;
-

використання інтернету та соціальних мереж, незважаючи на

найкращі наміри, може змусити педагогів-користувачів забути про свої
професійні обов’язки, довіру та повноваження, надані їм суспільством.
Спілкування педагога й учня назавжди змінюється, коли вони стають
«друзями» в онлайн-середовищі;
-

педагоги в жодному разі, в будь-якому середовищі, не повинні

ділитися зі своїми учнями тією інформацією, якою вони б не бажали
поділитися в навчальному або шкільному середовищі.
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Крім того, у Довіднику йдеться, що учитель – це особа, яка має приватне
життя. Хоча зазначається, що поведінка поза робочим місцем є також
надзвичайно важливою, оскільки професія учителя є публічною: «Педагоги
мають зберігати відчуття професіоналізму у будь-який час – у своєму
особистому та професійному житті» (Professional Advisory, 2017, c. 4).
Довідник також містить рекомендації для сертифікованих учителів
провінції Онтаріо, як йти в ногу з часом, як підвищувати свою
медіаосвіченість, як мінімізувати ризики необачної поведінки в онлайнпросторі (детальніше див. Додаток Г.1).
Однією із ключових рекомендацій є порада діяти в онлайн-середовищі
як «цифровий громадянин», моделюючи приклад відповідальної поведінки
для своїх учнів. Це починається з навчання в класі, але, не обов’язково
закінчується там. Наприклад, навчальний план у початковій школі Онтаріо та
навчальна програма з англійської мови у середній школі вимагають, щоб
учителі проводили зі своїми учнями численні заняття з медіадосліджень.
У той же час, онлайн-медіа підпорядковують медіаграмотність учителів
публічному показу та громадській перевірці, що спричиняє трансформацію
ролі учителя (Lipinski, 2017). Це зумовило необхідність посилення
відповідальності на учителя як інструктора з медіаграмотності та цифрового
громадянина, який використовує свої онлайн-дії для навчання (див. рис. 4.4).

Учитель

- інструктор з
медіаграмотності;
- цифровий
громадянин

Рис.4.4. Трансформація ролі учителя в цифрових умовах.
Джерело: самостійно розроблено автором.
Для того, щоб допомогти учителю освоїти нові ролі, шкільні ради
провінції Онтаріо розробляють політику використання онлайн та інших медіа
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у формі письмових рекомендацій. Це дозволяє учителям зрозуміти сутність
цифрового громадянства у повсякденному житті та професійній діяльності.
Так, рекомендаціями визначено:
- засоби забезпечення конфіденційності в інтернеті;
- межі онлайн-конфіденційності;
- демонстрація емпатії онлайн;
- електронний етикет і кібер-доброта;
- відповідні способи інтегрування аудиторних та інтернет матеріалів
(наприклад, викладання уроків в інтернеті або включення онлайнконтенту в аудиторне заняття) (Lipinski, 2017).
Поряд із цим, як зазначає M. Lipinski (2017), ефективним засобом
підвищення цифрового медіаосвітнього рівня учителів є онлайн-форуми
педагогів для обміну своїми проблемами, порадами, як їх розв’язати,
найкращими практиками у використанні онлайн-медіа, а також для
колаборативної співпраці зі шкільною адміністрацією в режимі онлайн.
Медіакомпетентність сучасного педагога, на думку Дж. Поттера
(J. Potter), охоплює кілька компонентів. Перший компонент – досвід. Чим
більше педагог має досвіду контактів з медіа та з реальним світом, тим кращий
його потенціал для ефективного розвитку. Другий компонент – активне
застосування своїх умінь у сфері медіа. Третій компонент – дозрівання або
готовність до самоосвіти (Potter, 2001). Отже, очевидною є потреба учителів
та педагогів добре знати пропозиції сучасного медіаринку та можливості
використання в навчальному процесі медіаосвітніх ресурсів.
Для цього учителі мають постійно займатися самоосвітою, розвивати
нові компетентності, поглиблювати свої знання, щоб завжди йти в ногу з часом
і не відставати від своїх учнів у використанні сучасних медіазасобів.
Ефективність саморозвитку вчителів безпосередньо залежить від якісних
навчально-методичних та медіаосвітніх ресурсів, які легко можуть бути
інтегровані в навчальні плани. Такі ресурси, як правило, розміщують у
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відкритому доступі в інтернеті. В обох країнах для учителів вони є
безкоштовними.
Їх аналіз показав, що відповідне розміщення може бути трьох видів
- як рубрика на офіційному сайті медіаосвітньої організації, у тому
числі урядових і громадських;
- як окремий веб-сайт, який містить науково-навчально-методичні та
популярні ресурси винятково для учителів;
- як окремий веб-сайт, що розміщує популярні ресурси для учителів,
учнів та їхніх батьків.
У Додатку Г.2 наведено список основних веб-сайтів з медіаосвіти, які
користуються популярністю серед учителів США і Канади, та коротко
схарактеризовано їх.
Безумовно, заслуговує на увагу й ретельне вивчення канадський досвід
розвитку медіакомпетентності бібліотекарів та музейників, оскільки їх також
можна вважати освітніми фахівцями. Відділом спадщини Канади (Department
of Canadian Heritage) розроблено онлайн-платформи для того, щоб музеї
зробили доступ до своїх експозицій та виставок загальнодоступним для
широких верств населення й активно здійснювали освітню діяльність,
використовуючи інноваційні технології.
Для

цієї

категорії

освітян

розроблено

комплекс

рекомендацій

«Navigating Facebook as a Museum Professional» (навігація по Facebook для
музейника). Нині понад 300 музеїв Канади мають свою сторінку у Facebook
(Resources for Social Media in Museums). Асоціація музеїв Онтаріо (OMA –
Ontario Museums Association) створила два віртуальні посібники, в яких
покроково розкрито, як створювати відео для інтернету та як писати тексти
для його озвучування, як його редагувати і розміщувати у веб-просторі: OMA
Video Production How-to Guide: First Steps to Digital Storytelling in Museums,
OMA Video Editing and Publishing How-to Guide.
Для початківців у мережі Twitter корисними будуть поради «Twitter for
Beginners: Basic Guidelines before you Start» (Твіттер для початківців: основні
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рекомендації), які знайомлять з філософією та термінологією цієї соціальної
мережі. Завдяки цій мережі працівники музею можуть надсилати інформацію
та нагадування про заплановані події та виставки своїм підписникам; надавати
слово письменникам чи рекламникам, які використовують регіональні новини
та місцеву інформацію у своїх блогах, та, у свою чергу, поширюють її серед
своїх читачів; потрапити у різні інтернет-пошуковики, завдяки яким
чисельність відвідувачів та туристів значно зросте та ін. Сила Twitter полягає
у створенні спільноти однодумців, які діляться своїм досвідом, дають поради
й рекомендації, публікують найновіші матеріали з діяльності музеїв,
показують на практиці, як співпрацюють інші освітні заклади, тобто навчають
один одного у неформальному та інформальному освітньому середовищах.
Відтак, і кількість музеїв Канади у списку Twitterverse постійно зростає.
Викладені

особливості

американського

і

канадського

досвіду

медіаосвітньої підготовки педагогів уможливили виокремлення подібних
підходів (рис. 4.5).

Належне
навчальнометодичне
Теоретична забезпечення
медіаосвітня
підготовка
педагога

Медіакомпетентність

Рис.4.5. Сутність медіа підготовки педагогів у неформальній та
інформальній освіті США та Канади.
Джерело: розроблено автором на основі (Hobbs, Frost, 2003; Scull,
Kupersmidt, 2011).
Поряд з проаналізованою сутністю медіапідготовки педагогів у
неформальній та інформальній освіті, що є подібною в обох досліджуваних
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країнах, існує також низка інших характеристик, притаманних обом освітнім
системам. Особливості вирізняють медіаосвітні можливості США від Канади.
Як свідчить аналіз, вони є досить незначними. Результати порівняння
викладено у таблиці 4.2.
Таблиця 4.2
Подібне та особливе у медіапідготовці педагогів у неформальному
та інформальному освітньому середовищі США і Канади
Критерії порівняння

США

Канада

Подібне
Сутність

Складові неформальної та інформальної
медіаосвітньої підготовки педагогів: теоретична
медіапідготовка, навчально-методичне
забезпечення, медіакомпетентність

Умови
для
професійного
розвитку
медіакомпетентності
педагогів

Наявні; широкий вибір включає професійні
об’єднання, громадські організації, що розробляють
навчально-методичні ресурси, організовують та
проводять різні медіаосвітні заходи: дітні начальні
програми, семінари, курси підвищення кваліфікації,
онлайн-курси тощо

Співпраця

Науковців, учителів, громадських організацій
Особливе

Стратегічні орієнтири Концепція
«Партнерство
для
розвитку навичок 21
століття», яку розпочали
втілювати на практиці

Концепція «8 ключових
концептів медіаосвіти»,
яка вже втілена у
навчальних програмах

Гальмівні чинники

Апатія учителів, зміни
навчальних
планів,
високі
вимоги
до
звітності,
недостатня
кількість
навчальнометодичних
ресурсів,
тиск щодо впровадження
нових
технологій
у
навчальний процес

Децентралізована
освітня система (16 тис.
автономних шкільних
округів),
недостатнє
фінансування, змістоорієнтовані
методи
навчання
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Реакція на виклики

Поступові зміни

Негайна
виклики

реакція

на

Джерела
фінансування

Гранти

Федеральний уряд
уряди
провінцій
територій

Агенти змін

Науковці та громадські Учителі та громадські
організації
організації

та
і

Джерело: опрацьовано автор.
Отже, медіаосвітня підготовка учителів американських і канадських
шкіл є подібною. Передусім, вона охоплює теоретичну підготовку учителя
у формальній чи неформальній освіті, через окремий курс з медіаосвіти чи
через інтегровані в наявні навчальні курси елементи медіаосвіти.
Крім того, якісне навчально-методичне забезпечення, розроблене
науковцями, досвідченими учителями, медіаекспертами, доступне в
інтернет-просторі й у більшості випадках безкоштовне для педагогів, з
дозволом використовувати його з навчальною метою.
Нарешті, розвиток медіакомпетентності педагога, який можливий за
умови наявності перших двох складових. Реалізація медіакомпетентності у
практичній діяльності забезпечується застосуванням набутих педагогом
знань, активним використанням навичок критичного мислення, свого
попереднього досвіду та саморозвитком.
Натомість, відмінності, як свідчить здійснений аналіз, є незначними і
стосуються переважно чинників, що гальмують розвиток медіаосвітніх
навичок педагогів; реакції неформальної освітньої системи на появу нових
викликів; джерел фінансування.
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4.4. Особливості

розвитку

медіаграмотності

різних

категорій

населення
У добу значних інформаційних потоків винятково важливе значення має
здатність громадян країни керувати ними, оцінювати їх, вміння знайти саме ту
інформацію, що потрібно і не «потонути у вирі даних» (Hobbs, 2010, c. xi). Крім
того, важливою є здатність людини правильно сприйняти отриману інформацію.
Так, мільйони людей шукають інформацію онлайн з питань здоров’я. Було
з’ясовано, що 75% онлайн-користувачів не звертають увагу на якість знайденої
інформації, а 25%, за їхніми словами, після прочитання почувають себе
розгубленими, спантеличеними чи навіть пригніченими (Fox, 2006).
Адекватне сприйняття інформації споживачами медіапродукції можливе за
умови їхньої медіапідготовленості. Відтак, завданням педагогів, насамперед, є
розвиток таких медіаосвітніх навичок дітей, підлітків, дорослих, зокрема:
- критичного мислення;
- розпізнання того, у чому медіавиробник прагне переконати
аудиторію;
- розпізнання прихованого змісту повідомлення;
- розпізнання недостовірної інформації та брехні;
- оцінювання отриманого медіаповідомлення з позицій набутих знань,
особистого досвіду, навичок, цінностей;
- підтримка медіасправедливості (DePasqule, 2017).
З метою розвитку цифрової та медіакомпетентності у формальній освіті,
а саме у школярів К-12 та студентів університетів і коледжів, педагогічний
персонал використовує цікаві тексти з масмедіа, поп-культури чи цифрових
медіа. За підтримки креативних педагогів навчальним матеріалом може стати
книга, кінофільм, веб-сайт, газета, блог, вікі-ресурси, ігри. Однак,
результативним таке навчання може стати за умови, якщо педагоги
застосовуватимуть інноваційні педагогічні технології, форми і методи
навчання, які підтримують особисту відповідальність учня за результати свого
навчання.
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Попри відсутність одностайності у розумінні дослідниками і практиками
терміна «педагогічна технологія», у своєму дослідження ми розглядаємо їх
спеціальний комплекс форм, методів, прийомів навчання та виховних засобів,
що системно використовуються в освітньому процесі від визначення цілей до
проєктування всього дидактичного процесу і перевірки його ефективності
(Антонова, 2015, с. 9). Це не просто конкретний шлях оволодіння змістом
навчального матеріалу, у нашому випадку медіаосвітніми знаннями, а
використання сукупності раціональних та ефективних способів досягнення
визначеної мети – розвитку цифрової та медіакомпетентностей учня, студента,
дорослого.
Р. Хоббс (Hobbs, 2010, c. 23) зі своїми колегами з Аспенського інституту
розробили

план заходів та рекомендацій

з розвитку

цифрової

та

медіакомпетентностей громадян США. Цим документом передбачено
використання

ефективними

методами

навчання

–

«інструкційними

практиками» (instructional practices). Нам імпонує їхнє чітке визначення й
коротка сутнісна характеристика. Крім того, їх перевагою можна вважати
можливість використання у різних ситуаціях, для різних цільових аудиторій,
при вивченні різних тем з соціальних наук, мови та літератури, математики,
мистецтва, у професійному навчанні. Ще однією перевагою, на нашу думку, є
те, що їх можна використовувати як у формальному, так і у неформальному
освітніх середовищах.
На думку Р. Хоббс (Hobbs, 2010, c. 24), чимало із запропонованих
методик вже стали стандартом у деяких сферах. Їх застосування не передбачає
використання дорогого устаткування чи довготривалої підготовки. Вони
вимагають присутності педагога з необхідними навичками і досвідом для
ефективної реалізації запропонованих методів. Таким чином, найбільшою
перевагою таких методів розвитку цифрової та медіакомпетентностей є
наявність суб’єктів та їх відносин, а не інноваційних технологій.
Варто зазначити, що за своєю сутністю запропоновані Р. Хоббс
«інструкційні практики» тяжіють до методів навчання, а не до педагогічних
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технологій: ведення щоденника медіакористувача; використання стратегій
пошуку інформації та її оцінювання; читання, перегляд, прослуховування та
обговорення; ретельний аналіз; медіаперехресне порівняння; гра та симуляція;
мультимедійне виробництво. Поряд із цим, ми прагнемо висвітлити
педагогічні технології, мета яких – за допомогою сукупності методів, форм і
прийомів навчання розвинути цифрову та медіакомпетентність учнів,
студентів та інших категорій населення у формальній, неформальній

та

інформальній освіті.
З урахуванням зазначеного, спочатку проаналізуємо визначені Р. Хоббс
методи розвитку цифрових та медіанавичок. Однак, зауважимо, що з часу їх
систематизації пройшло майже десятиліття. Незважаючи на можливість
надзвичайно широкого застосування цих методів, про що йшлося вище, їх
первинне використання все ж таки було розраховано на освітнє середовище
К-12. Відтак, перелік «інструкційних практик», запропонованих Р. Хоббс,
потребує деякого уточнення та доповнення. Наведемо також приклади
найбільш ефективних педагогічних медіаосвітніх технологій, у яких
використовуються «інструкційні практики» Р. Хоббс та інші медіаосвітні
методи.
Серед ефективних практик, визначених Р. Хоббс, варто назвати ведення
щоденника медіакористувача. Записування допомагає визначити, яким медіа
людина віддає перевагу, осмислити свої рішення щодо поширення тієї чи
іншої інформації, усвідомити свої вподобання та звички.
Аналізуючи види медіаосвітньої діяльності з використанням щоденника
(A Guide, 2008, с. 45), варто назвати наступні:
-

занотувати власні медіазвички, потім порівняти їх зі звичками інших

учнів/студентів/учасників команди – своїх однолітків, далі – зі звичками
людей різного віку, статі тощо;
-

простежити медіаповідомлення через певний час, виявляючи тенденції;

-

описати рекламу упродовж одного чи кількох днів, зазначаючи носія, де

з’явилася реклама, тип рекламованого товару, найменування бренду, час, коли
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рекламу почуто чи побачено. Потім обдумати інформацію, віднайти
закономірності появи реклами, зробити узагальнення;
-

записати у щоденник випадки насильства чи репрезентацію певної

культури, статі, віку чи іншої теми, що були розміщені в медіа;
-

простежити, як медіаповідомлення досягають своєї аудиторії;

-

розробити

питання,

зібрати

дані,

систематизувати

отриману

інформацію, графічно її відобразити для того, щоб виявити тенденції,
взаємозв’язки, зробити узагальнення, використовуючи свої уміння.
Використання стратегій пошуку інформації та оцінювання потребує
врахування того, що користувач знаходить, оцінює та ділиться контентом з
різних джерел. Це дає йому змогу досліджувати різноманітні джерела
інформації. Використання належних стратегій пошуку, які б відповідали
потребам споживача, сприяє розвитку його/її вимогливості щодо якості та
затребуваності знайденої інформації.
Стратегії пошуку інформації стосуються не лише інтернет-простору, але
й інших медіазасобів. Проте, зважаючи на схильність підростаючого
покоління у пошуках необхідного матеріалу відразу ж звертатися до інтернету,
у мові з’явився новий термін «гуглити» (від англ. to google), що означає
шукати інформацію в інтернеті за допомогою пошукової системи Google.
Тому для творчого застосування пошукових стратегій, педагоги мають самі
вправно володіти навичками пошуку. Для цього необхідно розуміти
відмінність між браузерами та пошуковиками, знати найбільш популярні
пошуковики, їхні переваги та недоліки. Google, створений у 1998 р. як
навчальний проєкт для студентів Стенфордського університету, вважається
найбільшим та найпопулярнішим. Система обробляє 41 млрд 345 млн запитів
на місяць, що становить майже 63% ринку, і надає інформацію 195 мовами
(Поисковая система, 2019).
Пошукова система приймає запити як простий текст і розбиває запит
користувача на послідовні пошукові слова. Це створює враження, що система є
нейтральним сервісом, який за набором слів підбирає інформацію. Однак,
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пошуковий робот запам’ятовує опції пошуку, інтереси користувача, його
геолокацію і сам систематизує отриману інформацією за пріоритетністю.
Зберігаючи історію пошуків, переглядів, електронних листів, музику та ін.,
система знає про користувача й те, що не хотілося б афішувати. Навіть дорослі
можуть забути про цей факт прихованого шпигунства. Тому дуже важливо вміти
зайти потрібну інформацію й водночас почуватися безпечно.
Медіаосвітні ресурси для педагогів пропонують низку стратегій пошуку
інформації. Наведемо деякі з них (Fargo, et al, 2017).
Учні/студенти отримують завдання здійснити пошук певної інформації
трьома шляхами: через Google, але не входячи в свій обліковий запис; через
Google за допомогою свого облікового запису та через Google Incognito. Для
обговорення пропонуються наступні питання: як відрізняються результати
пошуку? Які сайти були пропущені в одному пошуку та були на першому місці
в іншому? Які результати пошуку у друзів/батьків/бібліотекарів/ учителів?
Для більш результативного пошуку учні/студенти/дорослі повинні вміти
задавати пошукові слова. З урахуванням цього, навчальне завдання полягає в
тому, щоб у процесі мозкового штурму придумати більшу кількість
пошукових слів із заданої теми. Далі необхідно обрати один браузер і
простежити, які сайти пропонуються за кожним введеним словом. Потім
порівняти отримані результати.
Інше завдання полягає в тому, щоб учні/студенти знайшли новину, тему,
що їх цікавить, або хештег5 Twitter, Facebook, Instagram і простежити, як вони
представлені у соціальних мережах. Досліджуючи це, вони перевіряють
достовірність сайтів, якими користувалися, доки не знайдуть найбільш
об’єктивну інформацію з теми.
Різновидом завдання з опанування пошуковими стратегіями може бути
пошук учнями/студентами цікавої для них теми у Вікіпедії. Далі потрібно

Хештег (від англ. hash – решітка, tag – мітка) – слово або фраза, яким передує
символ # (октоторп), що об’єднані без пробілів в єдине ціле за певною темою.
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прочитати інформацію, перейти за посиланнями і перевірити, чи достовірно
представлено інформацію, тобто, чи наведені у статті дані відповідають
першоджерелу. Така стратегія навчає перевіряти прочитане на достовірність
фактів, пошуку джерела онлайн.
Читання,

перегляд,

прослуховування

та

обговорення

роблять

інтерпретацію текстів активним процесом та допомагають людям набувати
нових знань, ідей, перспектив, що стають важливими для кожного з них з
позицій набутого життєвого досвіду. Діалог під час обговорення та
висловлення власної точки зору поглиблюють розуміння та оцінку отриманої
інформації.
Р.Хоббс доцільно поєднала зазначені види діяльності воєдино, оскільки
медіатекст може бути різним: стаття, есе, фільм, аудіо чи відеофрагменти,
інтернет-матеріали, реклама та ін. Тобто «читання медіа» може означати не
лише читання, але й перегляд, прослуховування, обговорення медіатексту.
Зважаючи на це, методи навчання читання й розуміння традиційних матеріалів
можуть бути з легкістю перенесені й на інші види медіаосвітньої діяльності.
Зокрема,

традиційно, щоб навчити особу розуміти прочитане,

застосовується комплекс завдань: до читання, під час читання, після читання.
Так, завдання першої групи (до читання медіатексту) можуть включати
наступне: визначення, з якою метою особа читає цей текст, використання
власного досвіду (що відомо про автора, тему тексту, жанр тощо). Під час
читання використовуються стратегії розуміння основної ідеї тексту, усього
тексту чи певних деталей. Після читання здійснюється рефлексія прочитаного,
його оцінка, обговорення, критика. Зразки завдань з методики «до/під час/
після» представлено у Додатку Г.3 на прикладі перегляду телевізійних новин.
Хоча зауважимо, що попри подібність методики навчання читання й
розуміння прочитаного класичного тексту та медіапродукту, особливість все
ж таки існує й полягає в тому, що «читання медіа» вимагає від особи більше,
ніж традиційних навичок читання. Медіаосвічена людина має не лише
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розуміти зміст прочитаного, але й бути «здатною визначати хто, де, як та
чому створив медіаповідомлення» (A Guide, 2008, c. 16).
Аналіз прикладів шкільних занять з розвитку цифрової та медіанавичок
показав,

що

прогресивні

педагоги

в

якості

медіатексту

можуть

використовувати навіть допоміжні матеріали. Наприклад, анкету чи
опитувальник про медіасмаки чи звички. Методика їх використання є досить
простою й ефективною.
Учні/студенти/учасники

команди

мають

провести

анкетування,

створивши власну анкету. Підготовча робота передбачає ознайомлення з
різними прикладами анкет і видами запитань; особисте заповнення анкетиприкладу (їх зразки пропонуються на сайтах); укладання своєї медіаанкети.
Зокрема, з’ясовується, які улюблені медіазасоби і ресурси, скільки вільного
часу витрачається на них щодня, яким брендам одягу віддають перевагу, які
відомі люди є взірцем тощо.
Учасники здійснюють опитування своїх однокласників, однокурсників,
батьків.

Заключним

систематизація,

етапом

узагальнення,

стає

аналіз

отриманих

виокремлення

певних

результатів,

їх

закономірностей.

Можливе й порівняння результатів анкетування, отриманих іншими
учасниками.
Така медіаосвітня діяльність має наступні переваги. По-перше,
учні/студенти/учасники знайомляться із зразком якісної анкети, дізнаються, як
потрібно ставити запитання, які, їх кількість тощо. По-друге, здійснюючи
власне опитування, вони дізнаються про медіавподобання своїх однолітків,
батьків, учителів. По-третє, порівнюючи результати, вони усвідомлюють
користь і загрози, що їх приносить медіа у повсякденне життя.
Враховуючи

ефективність

використання

анкет

для

розвитку

медіанавичок, вважаємо за доцільне доповнити список Р. Хоббс (R. Hobbs)
методом опитування та анкетування.
Ще одним методом, запропонованим Р. Хоббс, є метод ретельного
аналізу, зокрема вивчення структури побудови певного тексту спонукають
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людей ставити критичні запитання до змісту, критично осмислювати намір
автора, його прагнення висловити свою точку зору.
Найбільш вдалим та малозатратним в контексті витраченого часу
способом є застосування стратегії визначення достовірності інформації,
розробленій педагогами з Neuseum (музей нового формату) у м. Вашингтон.
Стратегія доволі проста, складається із семи контрольних запитань до
інформації та коротких роз’яснень про те, що все важливе має бути висвітлене
в

очікуваних

відповідях.

Може

легко

адаптуватися

до

будь-якого

медіапродукту – тексту, фільму, аудіозапису тощо (контрольний список
запитань представлено у Додатку Г.4). Ці запитання допомагають визначити
надійність

та

правдивість

інформації.

Результатом

систематичного

використання цієї стратегії як на заняттях, так і поза ними, стає вміння на
підсвідомому рівні адекватно сприймати будь-яку інформацію, отриману
упродовж дня.
Медіаперехресне порівняння. Зазначимо, що порівняння стосується не
лише цифр. Зіставлення, порівняння двох текстів, що висвітлюють одну і ту ж
тему, проблему чи питання, сприяє розвитку критичного мислення. Різні
джерела акцентують увагу на різних деталях, презентують інформацію різного
ступеня дослідженості. Порівнюючи, учні/студенти набувають ширшого
погляду на проблему, пізнають прийоми, що використовуються для
висвітлення інформації в медіа – читання, перегляду, прослуховування.
Визначаючи жанр, мету, форму і зміст, позицію автора, студент усвідомлює,
яким чином медіа формують зміст повідомлення.
Для порівняння необхідно передусім виокремити критерії, за якими воно
буде здійснюватися. Рекомендовано таку послідовність дій (A Guide, 2008, с.
45):
-

учні/студенти/дорослі мають укласти список медіапродукції, що їх

цікавить найбільше (наприклад, статті, реклама з журналів, телешоу, фільми,
відеоігри, музика тощо);
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-

посортувати записане за категоріями, визначаючи певні критерії для

кожної категорії;
-

схарактеризувати кожний медіапродукт;

-

протестувати характеристики кожного медіапродукту на відповідність

визначеним критеріям (наприклад, ставлячи запитання: Цей продукт
підходить до цієї категорії? Може, він краще підходить до іншої? Він
підходить ще до якоїсь категорії?);
-

розмістивши усю медіапродукцію за категоріями, визначити найбільш

типові характеристики кожної категорії;
-

записати

типові

особливості

кожного

виду

медіапродукції

та

узагальнити їх (наприклад, деталізованість, виразність, емоційність, створення
відчуття комфорту/дискомфорту, привернення уваги та ін.);
-

перевірити власне узагальнення на інших прикладах та з’ясувати

відповідність;
-

за потреби доопрацювати узагальнене.
Методи перехресного порівняння та ретельного аналізу є ефективними

у педагогічній технології, яку називають «Mind Map» (у перекладі з англ. –
розумова карта, мапа думок). Запропоновані вище критерії можна розмістити
у формі карти думок за допомогою спеціального онлайн-конструктора (Mind
Map,

2019).

Сайт

систематизувати

свої

є

безкоштовним
знання,

виявити

і

допоможе
правдивість

учням/студентам
і

неправдивість

медіаінформації та багато іншого.
На сайті представлено понад 20 різних шаблонів карт, які розроблено ІТфахівцями. Необхідно обрати дизайн, що подобається, підібрати кольори,
шрифти, графічні елементи, образи, значки та інші параметри і заповнити
своєю інформацією. Мапа думок – корисний інструмент для мозкового
штурму. Як правило, концепція розміщена у центрі карти. Від неї в різних
напрямах розходяться ідеї.
Запис цих ідей і є процесом створення розумової карти. У групі чи
команді за допомогою мозкового штурму можна обговорити ідеї, пов’язані з
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концепцією, зафіксувати їх, а потім розмістити на мапі. Спільно працювати
над мапою також можна і далі. Необхідно запросити членів своєї команди
поділитися посиланням на версію дизайну, яку можна редагувати. Усі члени
команди отримують доступ до мапи, що дозволяє вносити правки, думки та
ідеї. Коли робота завершена, мапу можна завантажити у різних зручних
форматах, опублікувати її в соціальних мережах або надіслати електронною
поштою.
Для вивчення процесів, що відбуваються в медіаіндустрії та технології
створення медіапродукту, найефективнішими методами є ігровий та метод
симуляції. Так, групам учнів/студентів/слухачів курсів пропонується набір
альтернатив: створити чи вирішити проблему. Потім учасники можуть
обдумати наслідки своїх рішень та порівняти їх з наслідками, до яких призведе
рішення іншої групи. Наведемо приклади, як учасники, граючи у команді,
розвивають свої медіавміння.
Гра «Новий редактор» (газети, журналу, радіо чи телепрограми, сайту
новин). Команди обирають історії, які можна розмістити на титульній
сторінці, тобто своєрідний хедлайнер для певної цільової категорії. Учасники
мають обґрунтувати свій вибір і досягти консенсусу з іншими членами
команди.
Для гри «Вибагливий покупець» необхідно принести з дому нещодавно
придбану іграшку, предмет одягу чи електронний гаджет. Учасники мають
поміркувати, відповідаючи на запитання: Що зробила компанія, щоб змусити
мене придбати цю річ? Як компанія переконується, що я знаю про існування
цього товару? Далі учасники мають подумати про придбану річ з точки зору
вибагливого і прискіпливого покупця, ставлячи запитання: Чому я насправді
хотів цю річ? Що змусило мене думати, що ця річ потрібна мені? Як довго я
буду користуватися нею? Як можна було краще витратити мої гроші?
Наскільки ця річ відповідає чи не відповідає рекламі?
Симуляція проведення маркетингової кампанії в медіазасобах з
просування нової іграшки на ринок. Розробляючи заходи з просування нового
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продукту,

потрібно

довести

доцільність

запропонованих

заходів

та

передбачити їхню ефективність.
Іншим прикладом симуляції є підготовка телепрограми для свого друга,
члена родини чи знайомого, який приїздить в гості з іншої країни. Учасники
мають переглянути різні телеканали, наприклад, у проміжку з 16 до 19 години,
записати їх назви у таблицю. Використовуючи її, учасники мають
передбачити, які програми будуть дивитися їхні гості, наприклад, три із
запропонованих, та обґрунтувати свій вибір. Можна ускладнити завдання і
запропонувати учасникам розробити мініанкету, отримати відповіді на
поставлені запитання щодо рейтингу програм і потім порівняти свої
передбачення з реальними результатами. Завдяки цій опції учасники стають
розробниками анкет, інтерв’юерами, телекритиками. Як фінішне завдання,
учасники можуть написати короткий огляд телепрограм

у вигляді

медіаосвітньої інструкції для батьків (A Guide, 2008, с. 45).
Отже, завдяки таким ігровим методам розвиваються уява, креативність,
навички

самостійного

прийняття

рішень,

підтримується

практика

рефлексивного обдумування правильності зробленого вибору та отриманих
наслідків. Оскільки ці методи за своєю сутністю схожі, в педагогічній
літературі спостерігається тенденція до їхнього поєднання і використання
більш сучасного терміну для них – геймифікація (від англ. game – гра). Більш
того, застосування гри та симуляції потребує комбінування різних методів і
прийомів, має чітко визначені навчальну і виховну цілі, а також, як правило,
опісля здійснюється ефективність їх проведення. Відтак з повним правом
можна вважати ігри та симуляції педагогічною технологією.
Мультимедійне виробництво. Створення власного повідомлення, при
цьому комплексно використовуючи мову, образи, звуки, музику, спецефекти
та інтерактивність, забезпечує досягнення визначеної мети, розширення
реального досвіду спілкування з певною аудиторією у специфічному
контексті. Робота у команді, співпраця та обмін знаннями підвищують рівень
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креативності, посилюють повагу до різних талантів, якими володіють люди
(Hobbs, 2010).
Якщо вважати навелдені вище методи базовими, то їхній список можна
доповнити поєднанням двох і більше практик. Так, враховуючи важливу роль
гри в навчанні та вихованні дітей та підлітків, ефективним методом
виробництва медіапродукту може стати проєктний метод навчання, зокрема
створення власної гри. Граючи в різні ігри, молодим людям часто досить
важко розпізнати структуру створеного ігрового цифрового середовища й те,
як воно формує особисту та соціальну поведінку. Коли ж вони стають
творцями гри, то розвивають необхідні навички, оскільки розглядають гру як
систему повідомлень, завдяки яким намагаються донести до її учасника певну
інформацію.
Ефективність методики власноручного створення гри для своїх друзів та
однолітків було доведено проєктом Globaloria, розпочатим ще у 2006 р.
Фактично, Globaloria – це інноваційна соціальна навчальна мережа для
створення

і

програмування

веб-ігор

із

застосуванням

соціальної

медіатехнології та комп’ютерних засобів для проєктного навчання.
Учасники створюють освітні ігри для свого особистісного та
професійного розвитку, що є соціально та економічно вигідним для громади.
Цільовий сегмент програми – підлітки від 12 років і молодь старшого віку. Для
того, щоб стати розробником гри, не потрібно попередньої спеціальної
підготовки з веб-дизайну чи комп’ютерного програмування.
Globaloria

поєднує

здобутки

професійного

навчання,

шкільних

предметів, підготовки у коледжах у річну програму, розраховану на 40-100
годин з використанням елементів комп’ютерних ігор та практик на робочому
місці. Навчальними ресурсами є вікі, блоги, інструктивні матеріали з
програмування, ігрового контенту, навчальна програма, що легко адаптується
до потреб учасника програми та швидкості, з якою він/вона навчається,
завданнями, розробленими у відповідності до державних освітніх стандартів.
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У процесі створення нової гри «творці» розвивають свої цифрові та
медіанавички, осмислюють сюжет і зміст, ставлять критичні запитання й
обдумують можливість правильного вибору технологічних прийомів,
спілкуються з однолітками, однодумцями та з тими, хто не поділяє їхню точку
зору. Саме таке спілкування – за межами родини і школи – розвиває здатність
підростаючого покоління брати участь у житті громади. Спілкування з тими,
хто має іншу позицію, допомагає побачити світ під іншим кутом, поглибити
знання про нього й розвинути відчуття єднання з людьми навколо.
Найбільш вдалим була реалізація описаної методики у штаті Вест
Вірджинія, де її було апробовано у 41 середній і старшій школах, коледжах та
університетах з учнями, студентами, індивідуально та колективно. Її
застосували у вивченні наступних предметів: біології, англійської мови,
громадянської освіти, привівши у відповідність Стандарти освітнього
контенту (Education Content Standards), розроблені Департаментом освіти
штату Вест Вірджинії (West Virginia Department) та Завданнями з розвитку
навичок ХХІ ст. (Objectives of the 21st Century Skills).
В коледжі Іст Остін (East Austin College) у штаті Техас описану методику
було інтегровано у шкільні навчальні програми. Упродовж 2010-2011 рр. учні
6-7 класів щодня займалися за цією методикою по 90 хвилин, працюючи над
створенням оригінальної математичної гри, що відображала важливі питання
соціального життя їхньої громади. До створення нової гри були залучені також
батьки учнів (Globaloria, 2019).
Переваги цієї методики полягають у тому, що кожен член команди
задіяний у виконанні визначеного завдання. Навчання є орієнтованим на учня,
студента. По-друге, і учні, і педагоги навчаються, виконуючи конкретну
роботу, тобто відбувається навчання через дію. По-третє, реалізується
принцип співпраці, рівності та прозорості. Нарешті, використання життєвого
досвіду, знань, ідей розробників відображається у новій грі, вони є
вмотивованими й до подальшої співпраці, командної роботи, активної участі
у житті громади. Вміння шукати потрібну інформацію, критично її
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осмислювати, творчо підходити до вирішення проблем, толерантно ставитися
до думки інших людей, користуватися сучасними цифровими новинками –
лише кілька з наведених цифрової та медіакомпетентностей, що набувають
учасники Globaloria.
Отже, результатом об’єднання ігрового та проєктного методів стала
проаналізована вище педагогічна технологія «виробництво медіа». Вона є
доволі популярною, ще й тому, що її легко застосувати не лише у школі,
коледжі чи університеті, але й у неформальному освітньому середовищі: у
літніх таборах, бібліотеках, освітній діяльності місцевих інтернет-центрів.
Вона може рівнозначно використовуватися і в аудиторній, і позааудиторній
роботі з молоддю, для саморозвитку, в роботі з ментором чи навчаючи свого
друга-однолітка.
Ефективність цієї педагогічної технології та її затребуваність на
освітньому ринку США та Канади підтверджується тим, що науковометодичний журнал The Journal of Media Literacy, випуск якого Національна
рада з телемедіа ( National Telemedia Council) з 1953 р., повністю присвятила
59 випуск саме технології Globaloria (Globaloria: JME, 2012). У статтях
розкрито сутність, переваги, ризики, досвід, перспективи впровадження
педагогічної

технології

створення

власної

медіапродукції

у

формі

комп’ютерної гри.
Ця педагогічна технологія передбачає розвиток мультимедійних
навичок людини. В епоху мультимедійних технологій кожна людина має вміти
користуватися цими засобами як окремо, так і в комплексі. До послуг людини
текст, аудіо, відео, доповнена реальність, 3D-принтінг, соціальні медіа,
інтерактивні медіа, блоги, блоги, вже не згадуючи про книги, газети, журнали,
телебачення, радіо. Зрозуміло, що нині людина повинна мати навички
вільного володіння усіма зазначеними технологічними засобами для того, щоб
у

майбутньому

вміти

добре

орієнтуватися

в

інтернет-просторі

та

користуватися новітніми засобами. Адже логічно припустити, що майбутні
інноваційні технології будуть створені на основі вже існуючих.
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Створення власних веб-сайтів з унікальними URL6 чи онлайнгазети/вісника/журналу класу/групи дозволяє розвинути необхідні ІТнавички, попрактикуватись у ролі комп’ютерних розробників. Водночас,
оскільки це завдання має виконуватися у команді/групі, учасники також
практикують

свої

соціальні

навички

–

спілкування,

громадянської

відповідальності – під час безпосереднього виконання й опісля, поширюючи
свою медіапродукцію в мережі інтернет, через різні соціальні мережі.
Одним із ефективних напрямів своєї діяльності педагоги вважають
розвиток навичок критичного мислення учнів. На їх переконання, критичне
мислення виступає своєрідним фільтром для осмислення медіповідомлення чи
іміджу (Scull et all, 2011). Складовою критичного мислення є так звані навички
деконструкції медіаповідомлення, тобто поділ медіаповідомлення на частини,
що містять переконливі елементи і вміння їх розпізнавати. Отже, головне
завдання педагогів – розвивати «медіаскептицизм» (media skepticism) (там
само). Якщо учні визнають важливість критичного мислення, вони менш
схильні піддатися спокусам, що містяться у медіаповідомленні. Так,
експериментально доведено, що учні з недостатньо розвиненими навичками
критичного мислення у дорослому віці більше вживають тютюн та алкоголь,
навіть якщо їх контролювали батьки чи однолітки.
Враховуючи зазначене, ефективною педагогічною технологією для
розвитку навичок деконструкції медіаповідомлення, яку розробили та
застосовують у

своїй практиці учені, педагоги і лікарі

США, є

«Медіадетективи» (далі МД) (від англ. media detectives). Технологія
спрямована на розвиток медіаграмотності учнів для попередження вживання
ними деяких речовин, як результат ймовірного інформаційного впливу на них
засобів масової інформації, зокрема реклами цих продуктів.
URL (від англ. Uniform Resource Locator) – уніфікований показник
ресурсу в інтернеті, тобто адреса розташування певного сайту. Нині
застосовується практично для всіх наявних ресурсів в мережі інтернет, що
значно полегшує навігацію в мережах.
6
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Базуючись на цікавій для молоді темі детективів, програма розвиває
навички критичного мислення учнів і завдяки цьому зменшує їх поступливості
медіавпливу. Програму МД розроблено на механізмах інтерпретаційного
процесу повідомлення (від англ. MIP – Message Interpreting Process). Модель
МІР забезпечує основу для розуміння когнітивних процесів, пов’язаних з
інтерпретацією медіаповідомлень, що включає в себе:
- подібність «примірювання» медіазображення до себе;
- реальність медіазображення;
- бажаність медіазображення, що сприяє рівню ідентифікації з
медіаповідомленням (Kupersmidt, Scull et al, 2010).
Наприклад, реклама побудована таким чином, щоб навички критичного
мислення людини відразу не спрацювали, але водночас спровокували
емоційну відповідь. Програму MD було розроблено з метою формування
логічних

відповідей

учнів

на

медіаповідомлення

та

підвищення

рівняусвідомлення їхньої власної емоційної реакції на рекламу у процесі
навчання стратегіям когнітивної медіації, що використовуються при аналізі
засобів масової інформації. У свою чергу, це сприяє розвитку здорового
скептицизму, який заперечує те, що сказано медіапродюсерами та
рекламодавцями, і розвиває у учнів навички необхідні для створення власних
медіаповідомлень.
На початку освітньої програми «учнів-медіадетективів» навчають
розпізнавати п’ять підказок, що містяться у кожному медіаповідомленні. Вони
створюють необхідну основу для подальшого аналізу, інтерпретації та
особистісного оцінювання посилання, що міститься в рекламі. Згадані
підказки – це адаптовані до рівня учнів деконструкційні запитання, розроблені
Національною

асоціацією з медіаосвіти грамотності (NAMLE – National

Association for Media Literacy Education) ) та Центром з медіаграмотності (CML
– Center for Media Literacy), а саме:
1) виявлення мети повідомлення (тобто розпізнавання наміру продати
товар або ідею);
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2) розуміння впливу повідомлення на певні групи (тобто впливу на
цільову аудиторію);
3) визначення та аналіз методів переконання (тобто того гачка, що
використовується для залучення уваги аудиторії);
4) аналіз та оцінювання вмісту повідомлення (тобто виявлення
прихованого змісту);
5) виявлення відсутньої інформації у медіаповідомленні про наслідки
для здоров’я.
Учні не лише вивчають ключі, але й застосовують їх у своєму аналізі.
Крім того, навчаються надавати логічне обґрунтування своїх відповідей. Отже,
разом з розвитком критичного мислення, що було досягнуто за допомогою
деконструктивних дій, учні навчаються обґрунтовувати власні висновки і
підкріплювати їх доказами, викладеними у медіаповідомленні.
Наступним етапом у МД програмі стає перенесення навичок
деконструкції на більш широкий діапазон продукції від продуктів до одягу. На
заняттях учні тренуються деконструювати рекламу алкоголю, тютюну у
загальному обговоренні у класі, у невеликих групах, індивідуально у
письмових роботах. Кульмінацією освітньої програми є створення учнями
власної реклами на противагу тій, що аналізувалася. Це так званий «метод
медіазахисту». Для посилення отриманих результатів учням дають завдання
проаналізувати новостворену рекламу своїх однокласників та письмово
викласти свої висновки у журналі класу «Медіадетективи».
Аналіз цієї методики дозволяє дійти висновку про оригінальність
програми МД. Вона не охоплює усі медіаресурси, не покриває увесь
медіаконтент, що фактично неможливо. Однак, «Медіадетективи» є
ефективною педагогічною технологією, що доведено на практиці як у
формальній, так і в неформальній освіті.
Отже, здійснений аналіз ефективних педагогічних технологій розвитку
цифрової та медіакомпетентностей, що використовуються у США та Канаді у
формальній та неформальній освітніх системах свідчить, що вони являють
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собою комплекс різних методів, прийомів і форм, об’єднаних єдиною метою
– розвиток медіаосвітніх знань, умінь та навичок різних категорій населення
від середньостатистичних до вразливих: дітей, підлітків, молодих людей,
дорослих. Доцільно також наголосити, що усі описані технології об’єднує
подібна структура, за якою проводиться медіаосвітня діяльність, а саме за
формулою «до/під час/після»: підготовчий етап, безпосереднє виконання
поставленого завдання, вправи після виконання завдання.
Висновки до четвертого розділу
Як показало вивчення, у США і Канаді освітні програми розробляються
з урахуванням потреб цільових категорій населення та його специфічних
підгруп. Цільовими категоріями медіаосвіти обох країн є діти шкільного віку,
молодь, дорослі, які працюють. До специфічних груп віднесено представників
національних меншин (діти, молодь, сім’ї); учнів і студентів з особливими
потребами; молодих людей, які перебували в місцях позбавлення волі;
новоприбулих мігрантів; громадян похилого віку. Посилюється орієнтація на
задоволення їхніх медіаосвітніх потреб. Це уможливлює доступ до здобуття
медіаосвіти вразливими верствами населення, що сприяє їхній участі в
соціально-економічній діяльності. За таких умов реалізується принцип
рівноправності усіх членів суспільства.
Виокремлено медіаосвітні можливості неформальної та інформальної
освіти: дім, бібліотеки, музеї, позашкільні молодіжні медіаосвітні програми,
місцеві інтернет-центри, програми громад/ програми навчання упродовж
життя, робоче місце. Їх проаналізовано за такими критеріями: характеристика,
цільовий сегмент, партнери та очікувані результати.
Медіаосвітні можливості розкрито на конкретних прикладах з
американського та канадського досвіду. Здійснений аналіз дозволив дійти
висновку, що на терезах медіаосвітніх можливостей неформальна та
інформальна освіта значно переважає формальну освіту. Поєднання
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потенціалу трьох видів освіти забезпечує високий рівень розвитку цифрової та
медіакомпетентностей.
Вивчення медіаосвітніх програм для цільових груп та вразливих верств
населення дозволило визначити тематичні напрями, за якими розвиваються
цифрові і медіанавички: інновації, активне громадянство, інклюзія, безпека,
впевненість інтернет-користувачів.
Аналіз медіанавчання на робочому місці дав змогу виявити його
виняткову важливість у сучасних умовах. Адже цифрові технології настільки
змінили працю у кожній сфері діяльності людини, що їх вважають особливим
феноменом NWOW. З’ясовано, що медіанавчання на робочому місці
передусім спрямовано на розвиток цифрових навичок працівників. Розвиток
саме медінавичок у їх первинному значенні здійснюється переважно для
працівників вищого рівня – генеральних директорів, топ-менеджерів для
розвитку їх лідерських якостей. На основі узагальнення результатів
дослідження виявлено, що американські та канадські компанії обирають
навчальні курси, які розвивають соціальні навички працівників; навчають
користуватися сучасними ІТ; віддають перевагу аутсорсингу для здійснення
медіанавчання персоналу.
Дослідження медіаосвітніх можливостей для педагогічних працівників
показало, що вихователі, учителі, викладачі, фасилітатори, тренер-менеджери
та

інші

фахівці

рекомендаціями

з

можуть

користуватися

медіаосвіти,

брати

посібниками,

участь

у

довідниками,

науково-практичних

конференціях, навчально-методичних семінарах, майстер-класах, тренінгах.
Цілеспрямовані заходи з медіаосвітньої підготовки педагогів, що
проводяться громадськими медіаосвітніми організаціями чи професійними
об’єднаннями, є традиційними та подібними у США і Канаді. Соціальні
мережі та інтернет-простір є ефективним засобом розвитку медіанавичок
педагогічних

працівників.

Отже,

основою

медіаосвіти

педагогічного

персоналу у неформальній та інформальній освітній системах є теоретична
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підготовка,

науково

обґрунтоване

навчально-методичне

забезпечення,

розвиток медіакомпетентності.
Педагогічні

технології

розвитку

медіаосвіти

проаналізовано

з

урахуванням того, що формальна, неформальна та інформальна освіта має
потужний потенціал і відповідні ресурси для розвитку цифрової і
медіакомпетентностей. Вони поєднують комплекс різноманітних методів,
прийомів і форм згідно з визначеною метою – розвиток цифрової та
медіакомпетентностей.

Аналіз

прикладів

їх

застосування

уможливив

обґрунтування подібної для усіх педагогічних технологій структури «до/під
час/після».
Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: Головченко,
2020f; Головченко, 2020g; Головченко, 2020h; Головченко, 2020i; Головченко,
2020j; Головченко, 2020k; Головченко, 2020o.
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РОЗДІЛ 5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ
В УКРАЇНІ
У розділі розкрито сучасний стан розвитку медіаосвіти, її особливості та
законодавче і нормативно-правове забезпечення в Україні; схарактеризовано
діяльність вітчизняних осередків медіаосвіти; висвітлено медіаосвітній досвід
та

кращі

практики

медіапросвітницької

діяльності

у

формальній,

неформальній та інформальній освіті України; запропоновано напрями
творчого використання в нашій державі прогресивних і конструктивних ідей
американського і канадського досвіду медіаосвіти на макро-, мезо- та
мікрорівнях, що відповідають рівням суспільства, інституцій та індивіда.
5.1. Сучасний стан розвитку медіаосвіти в Україні
Нині медіаосвіта є життєво необхідною умовою підготовки молодого
покоління до життя у світі, що зумовлено низкою вагомих причин. Серед
головних, на думку Л. Мастермана, відомого дослідника медіаосвіти, варто
назвати:
- насиченість сучасного світу різними медіа – телебаченням, радіо,
газетами, журналами, відеоіграми та ін.;
- використання за день сучасною людиною медіа в обсязі, яку два
покоління тому використовували за місяць;
- значний вплив засобів масової комунікації на свідомість людини;
- виробництво

та поширення

інформації, розвиток механізмів

управління інформаційними потоками;
- все зростаючий вплив медіаосвіти на розвиток демократії в світі;
- зростання значення візуальної комунікації та інформації;
- поява «інформаційної економіки», перетворення інформації на товар
та її приватизація (Masterman 1999, с. 2).
Зазначені чинники повною мірою характерні і для України. Отже,
необхідність впровадження медіаосвіти в навчальний процес на усіх рівнях
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освітньої системи, а також у всіх освітніх системах розуміється і
підтримується

державними

органами,

науковцями,

прогресивними

громадськими діячами.
Розвиток медіаосвіти відбувається на основі положень Закону України
«Про освіту» (2017), «Про повну загальну середню освіту» (2020), «Про вищу
освіту» (2014). Зокрема серед завдань, що стоять перед системою повної
загальної середньої освіти, окреслених у статті 12 Закону України «Про
освіту» (2017), визначено розвиток ключових компетентностей, необхідних
кожній

людині

для

успішної

життєдіяльності.

Однією

із

таких

компетентностей є інформаційно-комунікаційна як основа медіаосвітньої.
Інші компетентності певною мірою також пов’язані з медіаосвітою.
Наприклад, навчання за дистанційною формою освіти неможливе без
сформованої інформаційно-комунікаційної компетентності, що охоплює
знання про те, як користуватися інформаційно-комунікаційними засобами
навчання і вміння спілкуватися, критично осмислювати інформацію, отриману
з різних джерел тощо.
Разом з тим, питання запровадження сучасних інформаційнокомунікаційних засобів в освіті, яке потребує наявності у здобувачів освіти і
педагогічних

працівників

сформованої

цифрової

та

медіаосвітньої

компетентності, наразі включено «до стратегічних державних актів з освітньої
політики лише в якості окремих завдань» (Національна доповідь, 2016, с. 160).
У Білій книзі національної освіти України (2009, с. 48) зазначено, що завдання
з масового формування ІКТ-компетентностей учителів і учнів, керівників та
інших категорій працівників освіти практично не розв’язувалися. Більше того,
інформатизація вітчизняної освіти значно відстає від ІКТ-модернізації
освітніх систем інших країн (Національна доповідь, 2011, с. 119).
На думку академіка В. Кременя (Національна доповідь 2016, с.161),
стратегічним завданням держави має стати саме формування науковоосвітньої політики інформатизації національної системи освіти. В її основі
мають бути мультимедійні освітні матеріали нового покоління, що
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характеризують новий рівень унаочення і доступності, забезпечуючи простір
для самостійної пізнавальної діяльності (Біла книга, 2009, с. 49). Це, на нашу
думку, убезпечить і учня, і дорослого в медіаінформаційному середовищі, у
тому числі створеному засобами новітніх ІКТ.
Останнім часом формування та впровадження медіаосвіти в Україні
відбувається досить активно. Нині медіаосвіта набуває статусу «потужного
ресурсу

національно-патріотичного

виховання»

(Прес-служба,

2017).

Розширюється співпраця медіаосвітян із медіавиробниками: від окремих
виступів у регіональних ЗМІ до співпраці з Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення, Національною медійною радою. Більше
того, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України Любов Найдьонова стверджує, що вже
створено вітчизняну модель медіаосвіти, яка інтегрує сучасні досягнення
зарубіжної медіаосвіти, критично переосмислює її досвід, адаптує його до
українських реалій. В основу вітчизняної моделі покладено соціальнопсихологічний підхід, у межах якого медіакультура сприймається одночасно
як продукт і як умова взаємодії суб’єктів інформаційного простору. При
цьому суб’єкти медіакультури розглядаються як медіавиробник і споживач, а
медіапедагог – як модератор їхньої взаємодії (Найдьонова, Семчук, 2017, с.3).
Л. Найдьонова зазначає, що вітчизняна модель передбачає підготовку і
дитини, і дорослого до ефективної взаємодії з інформаційним середовищем на
всіх етапах – від отримання виклику нинішньому рівню знань до створення
інновацій і використання отриманих результатів (Прес-служба, 2017).
Разом з тим, наголосимо, що незважаючи на суспільний запит й
усвідомлення необхідності набуття медіаграмотності, державна політика з
питань медіаосвіти сконцентрована, переважно, на впровадженні медіаосвіти
у школах та, частково, закладах вищої освіти, а інші цільові аудиторії майже
не охоплені аналогічними медіаосвітніми програмами. І це попри те, що за
дослідженнями

Національного

інституту

стратегічних

досліджень,

найстрімкіше зростання споживання медіапродукції помічено серед українців

348

від 46 до 65 років. Українці все більше звертаються до інтернету як до
основного джерела інформації та новин. Показники користування зростають
не лише у традиційних вікових групах (від 15 до 45), але й традиційно
складних (з точки зору інтернет-проникнення) групах 55-65 та 65+. Зокрема,
відповідно до результатів досліджень, у групі 55-64 рр. проникнення інтернету
становить 45 %, а в групі «65+» – 19% (Черненко, 2019).
Як свідчить аналіз нормативних джерел та інтернет-ресурсів, дотепер в
Україні відсутні спеціальні державні програми національного рівня, які були
б спрямовані на підвищення рівня медіаграмотності громадян старших вікових
категорій. Однак певні спроби мали місце. Наприклад, у проєкті Концепції
інформаційної безпеки України, розробленому Міністерством інформаційної
політики України, мова йшла

про першочергову вимогу задовольнити

інформаційні потреби кожної людини, включаючи медіаосвітню підготовку
людей похилого віку, всього суспільства і держави (Розроблено, 2015).
У Доктрині інформаційної безпеки України, затвердженій указом
Президента України П. Порошенком у 2016 р. та введеній в дію 25 лютого
2017 р., йдеться про загальне підвищення медіакультури суспільства та
розвиток соціально відповідального медіасередовище, сприяння підготовці
професійних кадрів для медіасфери з високим рівнем компетентності (Указ,
2016).
Підвищення рівня медіаграмотності українців не лише на рівні школи
та вищої освіти, а й інших категорій населення, у тому числі й людей похилого
віку, потребує прискіпливої уваги законотворців.
Важливим кроком до всебічного підтримання медіаосвіти в Україні
стало прийняття у 2010 р. Концепції впровадження медіаосвіти, в якій вона
розглядається як вагомий чинник модернізації освіти, що сприятиме побудові
в

країні

інформаційного

суспільства,

розвиткові

економіки

знань,

становленню громадянського суспільства.
Концепція 2010 р. (2010) спрямована на підготовку і проведення
широкомасштабного

поетапного

всеукраїнського

експерименту

з
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упровадження медіаосвіти на всіх рівнях; пріоритетне започаткування
практики шкільної медіаосвіти, яка стане головною інтеграційною ланкою
формування цілісної системи медіаосвіти; забезпечення медіаосвіти у вищій
школі, насамперед, при підготовці фахівців педагогічного профілю;
врахування завдань медіаосвіти в ході здійснення освітніх реформ та
планування відповідних бюджетних асигнувань; ініціювання широкої
громадської підтримки медіаосвітнього руху, включаючи міжнародну
співпрацю в цій сфері. Обов’язки провідного координатора впровадження
медіаосвіти в країні взяла на себе Національна академія педагогічних наук
України.
Під час реалізації першого експериментального етапу лише за один
2011 р. різними формами шкільної медіаосвіти було охоплено понад 250
загальноосвітніх

навчальних

закладів

Дніпропетровської,

Запорізької,

Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Черкаської
областей та міста Києва. Започатковано також регіональні медіаосвітні
експерименти в Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Сумській,
Харківській, Чернігівській областях, Загалом, понад 40 тис. учнів було
охоплено

тією

чи

іншою

формою

медіаосвіти

(В Україні,

2016).

Передбачалося вивчення курсу медіаосвіти за вибором у старшій школі,
факультатив, воркшопи чи майстер-класи. У таких медіаосвітніх заходах було
важливим зацікавлення учнів, адже вони відчувають, що медіаосвіта — «це
про їхнє сьогоднішнє життя, яке вже великою мірою віртуалізувалося і минає
у взаємодії з медіа» (Найдьонова, 2016). Отже, навіть попередні підсумки
експериментального

етапу

впровадження

медіаосвіти

засвідчили

її

мотиваційний потенціал, актуальність і практичну значущість: медіаосвіта
відповідає життєвим потребам сьогодення.
Зрозуміло, що об’єктивні чинники потребували нагальних змін, зокрема
переосмислення Концепції медіаосвіти 2010 р., а саме суттєві зміни, що
відбулися на міжнародному рівні і у вітчизняних реаліях розвитку медіаосвіти.
Українська дослідниця проблем медіаосвіти, заступник директора з наукової
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роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,
завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти
Л. Найдьоновою (2016) визначено 3 групи об’єктивних причин, що спонукали
переглянути та доповнити чинну на той час Концепцію:
− здобутки медіаосвіти на міжнародному рівні впродовж 2010–2016 рр.;
− досвід експериментального впровадження медіаосвіти, зворотній
зв’язок від педагогічної практики;
− умови

зовнішньої

інформаційної

агресії,

висвітлення

в

медіазбройного конфлікту на сході країни й анексії Криму, потреба
долати психологічні наслідки війни.
Як зазначає дослідниця, «загострення потреби в медіаосвіті та оновленні
Концепції її впровадження пов’язано також з розгортанням інформаційнопсихологічної війни, ескалацією агресії, захопленням території України. Коли
писався нині діючий варіант Концепції, ми ще не стикнулися з воєнними діями
на Донбасі, анексією Криму, потоками вимушено переміщених осіб, а також
медійною ретравматизацією постраждалих, медіатравмою війни як новою
формою деструктивних медійних впливів при висвітленні трагічних подій»
(там само).
У 2016 р. з’являється нова редакція Концепції впровадження
медіаосвіти, в якій визначено основні етапи її реалізації до 2025 року.
Головною метою оновленої Концепції визначено сприяння розбудові в
Україні ефективної системи медіаосвіти, що має стати фундаментом
гуманітарної безпеки держави, розвитку і консолідації громадянського
суспільства, протидії зовнішній інформаційній агресії, всебічна підготовка
дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною системою
медіа;

формування

у

громадян

медіаінформаційної

грамотності

і

медіакультури відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших
особливостей (Концепція, 2016).
До

пріоритетних

напрямів

медіаосвіти

віднесено

позашкільну

медіаосвіту, зокрема секції МАН, бібліотечну справу щодо дитячих бібліотек;
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розроблення стандартів і освітніх програм медіаінформаційної грамотності
педагогів для всіх рівнів освіти. Відповідно, зміни було внесено і до форм
медіаосвіти, зокрема в новій Концепції наголошено на необхідності розвитку
предметної професійної медіаосвіти в професійно-технічних навчальних
закладах та закладах вищої освіти; інтегрованої медіаосвіти; батьківської
медіаосвіти для захисту дітей раннього віку від зловживання екраном;
неформальної медіаосвіти засобами медіа (Концепція, 2016).
Узагальнюючи положення, викладені у Концепції щодо форм
медіаосвіти, варто відобразити їх графічно, щоб продемонструвати її
неперервність, наступність і системність та візуально представити завдання,
що стоять перед кожною з її форм. Отримані результати систематизації
репрезентовано на рис. 5.1.
Отже, медіаосвіта в Україні вже має певне нормативне забезпечення, її
впровадження

також підтримується

і

популяризується

громадськими

організаціями, наукові установи розробляють необхідне наукове-навчальнометодичне забезпечення, координацію заходів здійснює НАПН України.
Важливим чинником, що сприяє розвитку вітчизняної медіаосвіти, є
також співпраця медіаосвітян із медіавиробниками: від окремих виступів у
регіональних ЗМІ до співпраці з Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення, Національною медійною радою. Координаційні
дії на всіх освітніх рівнях здійснює Національна академія педагогічних наук
України. Під її егідою сформовано Український медіаосвітній консорціум, до
якого входять громадські об’єднання. Об’єднуючи зусилля, ці та інші
організації розгортають і популяризують медіаосвітній рух на теренах
України. Співпраця громадських об’єднань з медіавиробниками вважається
важливим елементом системи медіаосвіти.
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Рис. 1. Форми медіаосвіти за Концепцією впровадження медіаосвіти (2016 р.).
Джерело: систематизовано автором за Концепцією(2016).
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Основне завдання полягає в тому, щоб зробити медіаосвіту наскрізною,
оскільки досить мінливе інформаційне середовище та ІКТ, що впроваджуються,
потребують масового та систематичного підвищення медіакультури усіх членів
суспільства. Для забезпечення наскрізної медіаосвіти все більшої уваги
потребують неформальна та інформальна медіаосвіта, які реалізуються у різних
формах позашкільної освіти, включаючи виховні заходи для дітей дошкільного
віку, батьківську педагогіку, творчі студії для дітей і молоді, дитячі та молодіжні
фестивалі, конкурси, проєкти місцевого і всеукраїнського рівня (Найдьонова,
Семчук, 2017,

с. 4). Очікується, що завдяки їм медіакультура усіх членів

суспільства зростатиме і підтримуватиметься.
Як відомо, саме навчальні заклади тобто інституції формальної освіти нині
стали осередками розвитку меіаграмотності, зокрема батьків, а вже через них
населення місцевих громад. Питання медіаосвіти також постійно перебувають у
центрі уваги багатьох вітчизняних закладів вищої освіти, де здійснюється
підготовка майбутніх фахівців для цієї сфери діяльності. Серед них варто назвати
такі, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Харківський

національний

університет

імені

В.Н. Каразіна,

Львівський

національний університет імені Івана Франка, Волинський національний
університет імені Лесі Українки та ін. Тут щорічно проводяться конференції,
присвячені актуальним питанням медіаосвіти, медіавиховання, розвитку
медіакомпетентності окремих категорій населення та суспільства в цілому.
Аналізуючи медіаосвітню діяльність, що здійснюється в Україні,
вітчизняні дослідники медіаосвіти Д. Бачинський (2018, с. 22), Т. Слабошевська,
І. Смекалін (2013) та багато інших визнають, що сьогодні в Україні діють три
потужні осередки медіаосвіти – у м. Києві (Інститут соціальної та політичної
психології та Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук
України) та у м. Львові (Інститут екології масової інформації). Всі три центри
активно

займаються

створенням

навчальних

програм

та

посібників,

організовують наукові конференції, присвячені медіаосвіті, та працюють над
проблемою впровадження такого напряму в освітні заклади України.
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Врахування результатів аналізу діяльності цих та інших осередків
медіаосвіти в Україні сприяло виявленню її особливостей та окресленню
перспектив подальшого розвитку.
Одним із перших вітчизняних медіаосвітніх осередків стала Лабораторія
психології масової комунікації та медіаосвіти, яку очолює відома українська
дослідниця Л. Найдьонова, доктор психологічних наук. Водночас Л. Найдьонова
є науковий керівником Всеукраїнського експерименту з впровадженння
медіаосвіти у навчально-виховний процес вітчизняних закладів освіти.
Лабораторію створено у 2006 р. як перший в Україні науковий підрозділ, що має
за мету відстеження рівня медіакультури шкільної молоді та дорослого
населення, осмислення методологічних і методичних підходів до розгортання
медіаосвіти в системі загальноосвітньої школи (Лабораторія, 2019). Основою для
її створення послугували багаторічні теоретико-методологічні здобутки
досліджень інформаційного простору України, що проводились Інститутом
соціальної та політичної психології з 1994 р. під керівництвом членакореспондента НАПН України М.М. Слюсаревського.
Нині Лабораторія здійснює дослідження соціально-психологічних аспектів
масової комунікації та організації медіаосвіти молоді, питаннями формування у
неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації, готовності до
ефективної взаємодії з інформаційним простором. Науково-педагогічний
колектив має вагомі результати проведених досліджень, серед яких можна
назвати розроблення Концепції впровадження медіаосвіти в Україні 2010 р.
(Концепція, 2010); створення та реалізація на практиці вітчизняної соціальнопсихологічної моделі медіаосвіти, що поєднує в собі елементи захисного,
естетичного, громадянського і творчого підходів; проведення Всеукраїнського
медіаосвітнього експерименту; здійснення моніторингу медіакультури молоді.
Також дієвими заходами з впровадження медіаосвітньої діяльності Лабораторії
є проведення медіаосвітніх шкіл і семінарів з практичної медіаосвіти та
розроблення програм і методичного забезпечення шкільної та позашкільної
медіаосвіти.
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Цікавим є досвід діяльності однієї із таких медіаосвітніх шкіл, що створена
на базі Київського університету імені Б. Грінченка. У 2019 р. медіашкола
офіційно відкрила четвертий сезон, початок якої було покладено сертифікатною
програмою «Медіакомпетентність» для педагогів та психологів, для яких
важливо було знати найактуальніші тренди зі світу медіакомунікацій. Першими
слухачами школи стали понад 80 учасників: директори шкіл, педагоги,
викладачі, психологи з усієї України. Сьогодні тематика тренінгів медіашколи
досить різноманітна: медіабезпека, медіапсихологія, медіавиробництво та
сучасні медіатехнології.
Перспективними напрямами роботи цього медіаосвітнього центру є:
− проведення досліджень медіапсихологічних засобів профілактики та
подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь;
− масове інтенсивне впровадження медіаосвіти в усіх областях України;
− включення

до

стандартів

фахової

підготовки

та

підвищення

кваліфікації шкільних учителів за медіаосвітнім напрямом медіаінформаційної
грамотності, медіакомунікаційної компетентності та критичного мислення;
− розвиток громадського медіаосвітнього руху;
− формування медіапсихологічної компетентності виробників медіа
щодо захисту дитини в інформаційному просторі;
− дослідження феномена психології медіатравматизації та шляхи
подолання наслідків інформаційної війни, ролі медіа в психологічній реабілітації
(Лабораторія, 2019).
Ще одним центром медіаосвіти в Україні донедавна вважався Інститут
вищої освіти НАПН України, де під керівництвом знаного вітчизняного
науковця у галузі медіаосвіти, лінгводидакта, медіапедагога Г. Онкович з 2000
до 2015 р. функціонував відділ теорії та методології гуманітарної освіти
(Бачинський, 2018; Слабошевська, Смекалін, 2013). Серед завдань, які
виконувалися працівниками відділу, варто назвати впровадження медіаосвіти у
систему вищої освіти за допомогою інтегрування медіаосвітніх технологій у
професійну підготовку майбутніх спеціалістів; науково-методичне забезпечення
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різноманітних медіаосвітніх стратегій; розвиток медіаосвітньої культури
фахівців як необхідного складника професійної культури (Онкович, 2013).
Дослідження, що проводилися цим відділом, та успішно захищені
дисертації з медіаосвіти – свідчення того, що у питання використання масмедіа
в освітньому процесі, зокрема у вітчизняній вищій школі, є нагальним та
актуальним. Творчим здобутком наукових працівників відділу стали авторські
програми медіаосвітнього спрямування, які пройшли апробацію в закладах
освіти України.
У 2016 р. у Миколаївському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти (МОІППО) здійснювалися дослідження з медіаосвіти, й
зокрема медіадидактики у вищій школі в науково-методичній лабораторії
медіаосвіти, інструментальної медіадидактики та освітнього дизайну. З 2018 р.
наукові пошуки з цих проблем продовжила Г. Онкович – професор Київського
національного медичного університету імені О. Богомольця, завідувач науководослідницької лабораторії «Формування особистості студента» цього закладу
вищої освіти.
Нині реалізується авторський культурно-освітній проєкт з медіаосвіти
«Школа медіаосвіти на Кінбурні», розроблений професором Г. Онкович. Його
ідея виникла під час однієї з конференцій, де обговорювалися проблеми і
перспективи розвитку медіаосвіти в українській вищій школі. Проєктом
передбачено

проведення

тренінгів

та

майстер-класів

для

вчителів

загальноосвітніх шкіл, консультацій з блоково-тематичного планування
навчальних тижнів, науково-педагогічні читання та багато іншого (Онкович,
2016; Борко, 2018).
Експериментальним майданчиком для реалізації проєкту стала Покровська
ЗОШ (с. Покровка, Кінбурн). Влітку 2019 р. учасниками Школи медіаосвіти на
Кінбурні було проведено перші науково-педагогічні читання, де зі своїми
доповідями виступили провідні вчені, науково-педагогічні працівники та учителі
школи. Г. Онкович започаткувала і веде також «Медіашколу професора Ганни
Онкович» в мережі Фейсбук, як продовження реальної медіашколи на Кінбурні.
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Перспективами подальшої медіаосвітньої діяльності наукової школи
Г. Онкович є розроблення і впровадження нової концепції професійної
підготовки,

яка

включає

медіаосвітні

стратегії

з

метою

формування

медіаосвітньої культури як необхідної складової професійної культури
майбутнього фахівця (Онкович, 2014, с. 286). Перспективним напрямом
подальшої діяльності наукової школи Г. Онкович є співпраця та активізація
медіаосвітньої діяльності громадських організацій в Україні.
На нашу думку, цей осередок медіаосвіти можна ототожнити з науковою
школою професора Г. Онкович, яка, фактично, і є тим генератором прогресивних
ідей, наукових досліджень та реалізацій їх результатів у практику діяльності
закладів вищої освіти України. Нині її учні та послідовники активно
впроваджують ідеї медіаосвіти не лише в навчальний процес закладів середньої
та вищої освіти, але й також у післядипломну освіту, зокрема через введення
навчального курсу «Основи медіаосвіти» на курсах підвищення кваліфікації
педагогічних працівників. Цей та подібні йому курси забезпечують «не лише
формування знань із теорії медіаосвіти, а й, головне, формування вмінь
професійно

використовувати

набуті

знання

в

педагогічній

практиці»

(Слобошевська, 2013, с. 13).
Інститут екології масової інформації, створений ще у 1999 р. на базі
Львівського національного університету імені Івана Франка, має значні
результати наукової та прикладної діяльності, що є свідченням того, що Інститут,
по праву, вважають одним із осередків медіаосвіти в Україні.
Науково-дослідницька діяльність Інституту здійснюється за трьома
основними напрямами: медіафілософським (осмисленні функціонування та
впливу масової комунікації, зокрема медіатехнологій, на культуру і цивілізацію),
медіакритичним (аналіз медіадискурсу) та медіаосвітнім, спрямованим на
поширення знань про масмедіа серед широкого загалу, зокрема щодо
психологічних

загроз,

пов’язаних

з

пропагандою

і

фальсифікацією,

порнографією та екранним насильством (Інститут, 2019). Таким чином,
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інформаційне довкілля, середовище, створене, передусім, засобами масової
інформації, є об’єктом досліджень Інституту екології масової інформації.
Прикладна спрямованість діяльності Інституту реалізується на основі
розвитку

в

Україні

медіаекології

та

медіаграмотності.

Медіаекологія

концентрується на філософському осмисленні впливу масової комунікації, у
тому числі й медіатехнологій, на людську психіку зокрема і культуру загалом.
Розвиток медіаграмотності передбачає більш прикладні аспекти, наприклад, як
вберегти психіку дітей і підлітків від надміру насильства і порнографії.
До здобутків науковців цього Інституту варто віднести організацію
конференцій, семінарів, круглих столів, де обговорювалися тенденції та зміни в
українській та світовій медіаосвітній та медіапросвітній системах; публікацію
наукових матеріалів у тематичних дайджестах журналу «Медіакритика»;
видання електронного журналу «Медіаосвіта»; створення та поповнення новими
матеріалами веб-сайту журналу; публікацію науково-популярних статей в
масовій пресі; серію телепередач на 12-му каналі Львівського телебачення, які
впродовж двох років (2000-2002 рр.) вів директор інституту Борис Потятиник. З
ініціативи та за участю Інституту підготовлено 10 телепередач на теми:
«Насильство в масовій комунікації», «Кримінальна журналістика», «Медіа і
терор», «Глобалізація і медіа» та ін. (Інститут, 2019).
У 2012 р. тут реалізовано проєкт «Майстерні громадської медіакритики»
спільно з кафедрою журналістики Таврійського національного університету
ім. В. Вернадського та Регіональним центром Медіаосвіти та медіапсихології.
Проєкт передбачав організацію та проведення публічних лекцій, круглих столів
та дискусійних семінарів з провідними українськими журналістами та
дослідниками медіа з актуальних проблем медіаосвіти та медіакритики.
Перспективами подальшої науково-прикладної діяльності Інституту
екології масової інформації є реалізація нових проєктів: «Медіаосвіта» та
«Медіакритика». Зупинимось детальніше на першому проєкті, оскільки саме він
має безпосереднє відношення до впровадження медіаосвітньої діяльності на
території України.
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Мета проєкту – поєднати дослідження негативного психологічного впливу
медіа (зокрема екранного насильства, порнографії, надмірної реклами,
фальсифікації та пропаганди) з розробкою відповідних методик роботи з
молоддю, які б дозволили виробляти більш критичне сприйняття названих
різновидів патогенної медіапродукції та формувати психологічну опірність до
їхнього впливу (Проекти, 2019).
Реалізуючи проєкт «Медіаосвіта», Інститут опрацьовує та популяризує
напрацювання північноамериканських та західноєвропейських колег, а також
проводить власні теоретичні розробки, пов’язані з впливом медіа на сучасну
аудиторію.

Проєкт

передбачає

створення

міждисциплінарної

групи

університетських науковців-посередників між медіа та їх споживачами
(журналісти,

соціологи,

психологи,

педагоги),

які

спроможні

на

університетському рівні:
1. Провести соціологічні дослідження щодо реального впливу ЗМК на різні
вікові групи українського населення.
2. Здійснити науковий аналіз отриманих даних та виробити певні поради
щодо нейтралізації окремих випадків негативного медіавпливу.
3. Підготувати програми й методики, які б допомогли дати широкому загалу
знання про всі (зокрема негативні) аспекти функціонування ЗМК, навчити
критично та вибірково сприймати медіапродукцію, запропонувати способи
корекції маніпулятивного впливу та вироблення інформаційного захисту
через освіту (Проєкти, 2019).
На нашу думку, поряд з характеристикою діяльності окремих центрів
медіаосвіти, доцільно звернутися до досвіду Академії української преси (АУП) з
її потужним науковим і навчально-методичним ресурсом забезпечення
медіаосвіти в Україні. АУП є неприбутковою, неурядовою та незалежною
організацією, що була заснована у 2001 р. та підтримується європейськими та
американськими організаціями. Її президентом є В.Ф. Іванов, а одним із
засновників – Г. Г. Почепцов – знані в Україні та за кордоном вчені, пріоритетом
наукових інтересів яких є медіаосвіта та її впровадження в Україні.
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Місія АУП полягає у сприянні поінформованого та критичного
споживання медіа українським суспільством та дотримання стандартів
соціально-відповідальної журналістики в Україні. Реалізацію місії колектив
АУП вбачає у просуванні медіаосвіти громадян, створенні медіаосвітньої
мережі, створенні та популяризації інформаційного продукту, який покликаний
підвищувати рівень медіаграмотності суспільства, організації різних заходів, в
результаті яких працівники масмедіа будуть виконувати свої професійні
обов’язки відповідно до європейських норм та стандартів (АУП, 2020).
Значний науковий і практичний інтерес становить діяльність АУП,
спрямована на формування та підтримку груп лідерів-медіапедагогів для
початкової, середньої та вищої освіти завдяки:
- підготовці навчальних і методичних посібників для різних аудиторій;
- розробленню онлайн-ресурсів для впровадження медіаосвіти у
неформальній та інформальній освіті;
- залученню світового досвіду з впровадження медіаосвіти;
- створенню можливостей для медіаосвіти упродовж життя в партнерстві
з бібліотеками та громадським сектором, зокрема створенню програм
навчальних курсів;
- проведенню літньої та зимової школи АУП;
- організації

та

проведенню

міжнародних

науково-методичних

конференцій «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та
українські перспективи»;
- наповненню та просуванню Бібліотеки масової комунікації та
медіаграмотності, що містить кращі світові зразки практичних
посібників з журналістики, медіаосвіти та праць з масової комунікації,
які допомагають українським журналістам та освітянам підвищити свій
загальний професійний рівень (АУП, 2020).
У своїй діяльності АУП широко використовує у своїй діяльності
апробовані у світі медіаосвітні методики розвитку медіаграмотності дітей та
молоді, а саме розробляє та популяризує онлайн-медіаосвітні ігри, наприклад
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«Медіазнайка» та «Пригоди Літератуса». Їх стислий опис представлено у
Додатку Ж.1.
Щорічні науково-методичні конференції, що проводяться за підтримки
агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Інтерньюс, Академії Deutsche
Welle,

присвячені

проблемам

медіаосвіти,

зокрема

її

теоретичним

й

світоглядним засадам, практичним аспектам розвитку медіаграмотності у
дошкільних

навчальних

закладах

та

початковій

школі,

в

середніх

загальноосвітніх закладах (Шоста конференція, 2018); організаційним та
управлінським моделям упровадження медіаосвіти, медіаграмотності як
педагогічній компетенції (Сьома конференція, 2019); вивчення методів
викладання медіаосвіти та медіаграмотності у вищій педагогічній освіті та в
післядипломній педагогічній освіті (Восьма конференція).
У 2014 р. Академія української преси почала співпрацювати з бібліотеками
з питань медіаосвіти і медіаграмотності. У цій діяльності враховується місія
сучасної бібліотеки – допомагати дорослим, юним і навіть наймолодшим
читачам вчитися компетенто споживати будь-які масмедіа повідомлення та
вміти створювати свій власний медіапродукт.
Для донесення своїх здобутків до ширшого кола зацікавлених осіб, а також
для сприяння спілкування медіапедагогів у вересні 2013 р. розпочав своє
функціонування інтернет-портал «Медіаосвіта і медіаграмотність». Портал має
сторінки для вчителя середньої школи (з градацією по групам класів), для
викладачів ЗВО та для медіаспоживачів; мапу медіаосвітніх ініціатив України;
розділ новин медіаосвіти; електронну бібліотеку, календар подій, плани уроків,
презентації тощо. Нині його активними користувачами є понад 3 тис. осіб
(Портал, 2020).
Доречно наголосити, що колектив АУП усвідомлює значення розвитку
цифрових та медіаосвітніх навичок не лише у дітей та молоді, але й громадян
інших вікових категорій. За підтримки Міністерства закордонних справ та
міжнародної торгівлі Канади (DFATD Canada), у партнерстві трьох організацій:
Академія української преси, IREX та StopFake було започатковано проєкт
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«Програма медіаграмотності для громадян». Його мета – посилення стійкості
громадян перед дестабілізуючою силою впливу неправдивої інформації. У
рамках проєкту було розроблено навчальну програму з медіаграмотності,
підготовлено 428 тренерів у 14 областях України, які, у свою чергу, провели
тренінги для понад 15 тис. громадян. У рамках проєкту було також розроблено
інформаційну кампанію для підвищення обізнаності громадян в питаннях
протидії пропаганді та маніпуляціям.
Не можемо не визнати вагомих здобутків зазначених наукових шкіл, які
вже стали відомими осередками медіаосвітньої діяльності й навколо яких
гуртуються медіаосвітня педагогічна спільнота й громадські об’єднання та
організації. На нашу думку, доцільно виокремити ще один медіаосвітній центр,
який досяг значних результатів у впровадженні медіаосвіти в навчальний процес,
в

обґрунтуванні

теоретичних

навчально-методичного

забезпечення

медіаосвітнього процесу – м. Миколаїв.
Ще одним добре відомим вітчизняним медіаосвітянам і науковцям
осередком медіаосвіти, став Коледж преси та телебачення (Головченко, 2019а).
Коледж преси та телебачення – єдиний в Україні недержавний вищий освітній
заклад ІІ рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців для засобів
масової комунікації з 1993 року.
Місія Коледжу полягає у створенні умов для функціонування відкритого
демократичного суспільства в Україні шляхом підготовки нових фахівців для
дійсно демократичних ЗМІ (Головченко, 2019c).
Після закінчення Коледжу випускники отримували диплом державного
зразка – бакалавра інформаційної діяльності та професію «репортер засобів
масової інформації (газети, радіо, телебачення), інформаційні структури, пресцентри, підрозділи кадрів, архіви та ін.». За 25 років діяльності тут підготовлено
до 300 фахівців нової формації, які працюють як у національних, так і в
регіональних ЗМІ в різних областях України (Стеценко, 2019, с.61).
В основу підготовки фахівців в Коледжі преси та телебачення покладено
базову педагогічну технологію, яку було розроблено та впроваджено науково-
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педагогічним працівниками цього закладу освіти – дидактичний інформаційний
простір (ДІП) – система організаційно-педагогічних заходів. Його реалізація
базується на комплексі заходів, що спрямовані на набуття студентами навичок
та вмінь ще під час навчання, а не під час роботи. Ця методика відпрацьовувалася
та впроваджувалася у співпраці українських науково-педагогічних працівників з
зарубіжними фахівцями.
Коледж став першим ЗВО в Україні та на теренах колишнього СРСР, що
впровадив цю педагогічну технологію у підготовку фахівців з інформаційної
діяльності. Поєднання теорії та практики професійної діяльності покладено в
основу концепції навчання у Коледжі.
Створення

умов

для

функціонування

відкритого

демократичного

суспільства в Україні на основі підготовки фахівців нової генерації для
демократичних ЗМІ та інноваційність у підходах до навчання фахівців для медіа
роблять Коледж унікальним ЗВО на просторі колишнього СРСР (Головченко,
2019с).
Науково-педагогічні працівники Коледжу не лише здійснюють підготовку
майбутніх репортерів, а й активно займаються питаннями розбудови та
науковими пошуками у сфері медіаосвіти та її впровадження в закладах освіти
різних типів Україні. Як директор цього Коледжу, автор цієї наукової праці
безпосередньо очолював процес формування і впровадження медіаосвітніх
технологій в навчальний процес.
Напрацювання та здобутки в медіаосвітній діяльності Коледжу, як ще
одного вітчизняного осередку медіаосвіти, буде детальніше розкрито у
наступному підрозділі.
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Діяльність кожного з проаналізованих вище центрів медіаосвіти в Україні,
його

особливості,

здобутки

та

перспективи

подальшого

розвитку

систематизовано і представлено у Додатку Д.1. Тут графічно осередки

Центри медіаосвіти в Україні

медіаосвіти в Україні, що активно здійснюють свою діяльність (рис.5.2).
Лабораторія психології масової комунікації та
медіаосвіти, Інститут соціальної та політичної
психології, м. Київ
Школа медіадидактики
Г. Онкович, м. Київ
Академія української преси, м. Київ
Інститут екології масової інформації Львівького
національного університету ім. І. Франка
Коледж преси та телебачення,
м. Миколаїв

Рис. 5.2. Центри медіаосвіти в Україні
Джерело: розроблено автором.
Враховуючи викладене, можемо констатувати, що нині в різних регіонах
України активно діють центри медіаосвіти. Кожен з них має власні особливості.
Разом з тим, їх об’єднує те, що всі вони проводять науково-дослідну роботу і
водночас імплементують її результати у свою практичну діяльність. Завдяки цим
центрам

створюється

належне

навчально-методичне

забезпечення

медіаосвітньої діяльності для вітчизняних загальноосвітніх школах та закладів
вищої освіти. Їхніми зусиллями пополяризується медіаосвіта. Вони гуртують
навколо себе громадські організації та об’єднання, діяльність яких спрямовано
на медіапросвітницьку діяльність для широкого загалу.
Аналіз медіаосвітньої діяльності в українських реаліях розпочнемо з
наукових, методичних, навчальних, творчих здобутків і напрацювань Коледжу
преси та телебачення у м. Миколаєві.
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Систематизуючи досвід практичної медіаосвітньої та наукової діяльності
цього центру, можемо представити його графічно (рис. 5.3).

Співпраця з міжнародними
організаціями
Участь у міжнародних
медіапроєктах
Телепроєкти, документальні фільми

Організація та проведення
конкурсу шкільних медіа

Коледж преси та телебачення

Рис. 5.3. Складові авторського медіаосвітнього досвіду
Джерело: розроблено автором.
Коледж преси та телебачення багато уваги приділяє вивченню кращих
світових практик підготовки журналістів та розвитку медіа в світі. На сьогодні
одним з найбільш наближених до України є досвід розвитку незалежних медіа
Польщі, які змогли перейти від агітації та пропаганди часів Радянського Союзу,
до незалежних прибуткових медіа в часи незалежної Польщі. Високо оцінюючи
польський досвід розвитку незалежних медіа, Коледж преси та телебачення
активно залучає польських колег до реалізації спільних проєктів, спрямованих
на покращення якості українських медіа (Головченко, 2019с), а також на
орієнтованих на розвиток медіанавичок населення України до критичного
сприйняття інформації.
Поряд з тим, науково-педагогічні працівники Коледжу приділяють значну
увагу вивченню актуальних проблем медіаосвіти. Так, загальною темою
наукових пошуків є дослідження організаційно-педагогічних умов професійної
підготовки майбутніх бакалаврів інформаційної діяльності. Практичними

366

результатами здійсненого дослідження стали розроблення та впровадження
нової організаційно-педагогічної системи заходів, що забезпечують створення
умов для формування професійних якостей особистості та творчого засвоєння
знань, про яку ми вже згадували вище – ДІП (Головченко та ін., 2009).
Результати

наукових

пошуків,

що

здійснюються

в

Коледжі,

впроваджуються в освітній процес в інших вітчизняних закладах вищої освіти.
Практико-орієнтованість

у

підготовці

майбутніх

журналістів

до

професійної діяльності також виявилася у випуску студентської газети, читачами
якої стали жителі одного із мікрорайонів м. Миколаїва, де розташований Коледж.
Назву газети також обрано невипадково – «Наш мікрорайон». Студенти пишуть
не про себе і для себе, як звично при випуску будь-якої студентської чи
учнівської газети, а про звичайних громадян, жителів мікрорайону, їх проблеми
та турботи.
Здійснюючи підготовку до випуску газети «Наш мікрорайон» студенти на
практиці навчилися керуватися основоположними принципами журналістики та
медіаосвіти:

особистісного

підходу,

перманентного

оновлення

змісту,

пріоритетності морально-етичних цінностей, громадянської спрямованості та ін.
Логічним продовженням професійної підготовки студентської молоді і
своєрідною посвятою у професію стала Клятва репортера, підготувлена
випускниками Коледжу, що базується на етичних принципах Міжнародного
етичного кодексу журналістів та Етичного кодексу українських журналістів
(Стеценко, 2019, с. 61). Текст Клятви наведено у Додатку Д.2. З 2004 р.
випускники дають цю Клятву, усвідомлюючи важливість визначених принципів
та зобов’язуючись неухильно виконувати етичні правила, що їх поділяють
журналісти усього світу.
У 2006 р. Коледж преси та телебачення отримав ліцензію на ефірне
мовлення – Телевізійний академічний канал ТАК TV, який став ще одним
експериментальним
вдосконалення

майданчиком,

діяльність

якого

спрямована

на

професійних вмінь та навичок студентів. Телевізійний

академічний канал мовить на території м. Миколаїва та Миколаївської області.
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Його аудиторія складає понад 800 тис. глядачів віком від 3 до 40 років. Навчатися
в умовах реального виробництва, готувати новини об’єктивно та неупереджено
– головні принципами роботи студентів на власному телевізійному каналі, яких
вони неухильно дотримуються.
Наведемо кілька статистичних даних щодо діяльності академічного
телеканалу. Лише за перші два роки своєї діяльності ТАК TV перебував в ефірі
744600 хвилин, отримав 5110 хвилин відзнятого відео, нарахував 87600 робочих
годин (Фібіх, 2009, с. 10). Нині ж телевізійний академічний канал мовить 24
години на добу. Його особливістю є те, що нарівні зі студентами Коледжу
програми створюють і студенти інших закладів вищої освіти України, які
проходять практику на базі Коледжу преси та телебачення. За роки мовлення
телеканал ТАК випустив в ефір понад 15 тис. новин про життя й події Миколаєва,
Миколаївської області, України (Стеценко, 2019, с. 61).
Окрім

теленовин,

телекомпанія

випускає

освітньо-публіцистичні

програми. На рахунку колективу ТАК TV і Коледжу ціла низка інших соціальних
і міжнародних проєктів.
Заслуговує позитивної оцінки проєктна діяльність Коледжу,

яким

розроблено й реалізовано 18 міжнародних проєктів, підтриманих посольствами
в Україні США, Франції, Німеччини, Польщі, Радою Європи, Міжнародним
фондом (МФ) «Відродження», Фондом Польсько-Американсько-Української
Ініціативи про Співпрацю (ПАУСІ).
Реалізації перших міжнародних медіапроєктів передувала серйозна
підготовча робота упродовж 15 років, зокрема налагодження співпраці з НАТО,
ЮНЕСКО, ООН, Європейською комісією, Міжнародною та Європейською
федераціями журналістів, Радою Європи, Парламентською асамблеєю Ради
Європи (ПАРЄ), Європейським судом з прав людини, Міжнародною та
Європейською асоціацією прес-клубів, Організацією з безпеки і співробітництва
в Європі (ОБСЄ). Коротку характеристику цієї співпраці представлено у Додатку
Д.3.
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Завдяки постійному вивченню досвіду розвитку інших держав, Коледж
преси та телебачення часто реалізує проєкти, які за своїм змістом на кілька років
випереджають реформи, які реалізуються в Україні. Так сталося і з реформою
децентралізації, яка розпочалася в Україні в 2015 р. Вже в 2007-2008 рр. в рамках
проєкту ПАУСІ «Польський досвід адміністративно-територіальної реформи
проти необізнаності в темі редакторів районних видань» Коледж преси та
телебачення запросив польських експертів, які розповідали редакторам
районних видань та представникам органів місцевого самоврядування про
адміністративно-територіальну реформу, що відбулася в Польщі. За підсумками
зустрічі було створено телевізійну версію проєкту – фільм «Польський досвід
адміністративно-територіальної реформи», яку було розповсюджено серед
районних рад Миколаївської області (19 районів), ЗВО м. Миколаєва
(Головченко, 2019с).
Доречно зазначити, що медіаосвітнім проблемам приділяється значна
увага у міжнародній співпраці. Наприклад, у 2012 р. українська делегація,
членом якої був і автор, знайомилася з роботою департаменту медіаосвіти
ЮНЕСКО, її керівництвом та особливостями роботи з розвитку медіаосвіти.
Важливе значення мало представлення результатів конкурсу шкільних медіа, як
позитивного досвіду роботи з молоддю, який на той час став уже міжнародним.
Згаданий конкурс як ефективний засіб медіаосвіти підростаючого покоління
буде сзарактеризовано далі. У 2015 р. відбулося знайомство з департаментом
медіаосвіти

ООН

та

вивчення

світового

досвіду

вирішення

проблем

впровадження медіаосвіти у формальній та неформальній освіті.
Також вивчалися актуальні проблем медіаосвіти молоді та дорослих у
співпраці Коледжу з Національною академією педагогічних наук України із
залученням телеканалу ТАК TV. Зокрема, було створено шість документальних
фільмів, які розкривали актуальні проблеми не лише педагогіки, але й сучасного
становлення світу в контексті освіти (Головченко, 2019а). Новим творчим
кроком стало створення фільму «Платформа єднання для миру та розвитку» у
творчій співпраці Коледжу, українських науковців з НАПН України, колег з
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Національної спілки журналістів України з польськими вченими. Робота над
фільмом тривала майже рік і була розпочата в листопаді 2018 р. у контексті
концептуального пошуку щодо ролі освіти у забезпеченні миру в світі.
Основна ідея документального фільму полягає в тому, що українські та
польські вчені пропонують замислитися над питанням: «Що освітяни можуть
зробити для збереження та укріплення миру в світі?». І, знайшовши відповідь,
сформувати єдину місію для освітян заради збереження миру – збереження
людства (там само). Вибір творчих рішень щодо текстів, формату зйомок та
монтажу здійснювавя таким чином, щоб цей продукт був цікавим не лише для
вузького кола науковців, але й для широкого загалу телеглядачів, які цікавляться
інтелектуальними телевізійними продуктами (Головченко 2019b).
Отже, співпраця з міжнародними та європейськими організаціями
створила той фундамент, завдяки якому стала можливою участь вітчизняних
медіаорганізацій в різних міжнародних медіапроєктах. Коротку характеристику
18

міжнародних

проєктів

(назва,

дати

реалізації

та

впровадження,

ініціатори/спонсори, а також отримані результати) систематизовано у Додатку
Д.4.
Особливої уваги заслуговують результати плідної співпраці Коледжу з
польськими

науковцями,

медіафахівцями,

недержавними

громадськими

організаціями, педагогами, які висвітлено у додатку Д.5.
Під час реалізації міжнародних проєктів також створено документальні
фільми «Молодь обирає демократію» (про вибори президента США в 2004 р.),
«Країна, в якій перемогла ідея» (про захист прав на інтелектуальну власність у
США).
Вагомим внеском в розбудову системи медіаосвіти в України стали і
проєкти

з

використанням

телекомунікацій.

Автор

був

безпосереднім

організатором і учасником відкритого телевізійного міжнародного медіафоруму
«Засоби масової комунікації та суспільство», який вперше було проведено у
вересні 2013 р. в місті Миколаєві в прямому ефірі телеканалу ТАК TV. У Форумі
взяли участь голова Національної спілки журналістів України, голова
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Миколаївської обласної державної адміністрації, депутати Миколаївської
обласної та Миколаївської міської рад, представники громадськості, бізнесу та
журналісти.
Першочерговим
комунікацій

між

завданням

засобами

цього

масової

медіафоруму

комунікації,

–

налагодження

владою,

бізнесом

і

громадськістю, результатом яких мало стати покращення економічної ситуації в
регіоні, залучення громади до розвитку регіону. Починаючи з 2014 р., такі
форуми проводилися під брендом «Mykolaiv Media Forum». Їх мета – подальший
розвиток комунікації між засобами масової комунікації, владою, бізнесом і
громадськістю для ефективного впровадження реформ та недопущення
дестабілізації ситуації в Миколаївській області та захвату території російським
агресором (Головченко, 2019а).
Медіафоруми проводилися з професійною метою – сприяти розвитку
медіазасобів в Україні, налагодженню системних зв’язків медіа з владою,
бізнесом, суспільством. З часом приходило усвідомлення, що глибинні зміни в
медіасистемі можливі лише за умови розвитку медіаграмотності рзних ктегорій
населення. Мета Форуму 2019 р. полягала в наступному:

розвиток

медіаграмотності серед журналістів і власників ЗМІ південного регіону України.
Формат Форуму також дещо змінився. Сьогодні South Media Forum – це
відкритий діалоговий майданчик для прямого спілкування і дискусій між
журналістами,
всеукраїнськими

власниками

медіа,

блогерами,

експертами-аналітиками.

У

політиками

владою

неформальному

та

освітньому

середовищі його учасники обмінюються досвідом, розширюють взаємодію
журналістів з владою та політичними діячами, напрацьовують механізми
діджиталізації регіональних ЗМІ, підвищать рівень своєї медіаграмотності (South
Media Forum, 2019).
На думку фахівців, «Коледж преси та телебачення є для України досить
нетиповим освітнім закладом» (Фібіх, 2009, с. 11) Результативність його
діяльності впродовж 27 років підтверджується такими показниками:
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- проведено понад 500 засідань прес-клубу, в яких брали участь понад
7000 дипломатів, керівників міжнародних організацій, політиків,
державних службовців, експертів в різних галузях,

журналістів

національних та регіональних медіа;
- проведено понад 50 заходів для представників преси;
- проведено 5 науково-практичних конференцій, з яких три – міжнародні;
- реалізовано 18 міжнародних проєктів у співпраці з Посольством США
в Україні, Агентством міжнародного розвитку США та Міжнародним
фондом «Відродження», Фондом підтримки демократії в Україні та
Українсько-Польським фондом ПАУСІ, Посольством Польщі в Україні,
Центром документації та інформації НАТО, Радою Європи та
Європейською комісію;
- досвід роботи Коледжу висвітлено у понад 10 тис. публікаціях, 3 тис.
телесюжетах, 2 тис. матеріалах на радіо та близько 10 тис. в інтернеті;
- загальний наклад публікацій становить понад 80 млн екземплярів.
Проаналізуємо ще один напрям медіаосвітньої діяльності Коледжу –
медіаосвітній проєкт «Шкільна газета». Ця медіаосвітня технологія, хоча і не є
новою,

однак,

на

наше

переконання,

має

бути

вивчена

й

творчо

використовуватись для розвитку медіаосвіти. Завдяки новітнім ІКТ, що швидко
змінюються, шкільна газета набуває нових характеристик, відкриває нові освітні
можливості. Тому, безперечно, у цьому сенсі її можна вважати інноваційною.
Адже вона дає можливість досягти «значних навчальних, виховних і
світоглядних завдань» (Головченко, 2011, с. 3).
Кардинально змінилося сприйняття конкурсу шкільних газет та його ролі
у навчально-виховному процесі. Закономірно, що його почали ставитися як до
педагогічної інновації, що, як і будь-яка справа, «спершу сприймається як
незвичний почин, а з часом викликає захоплення та здобуває прихильників і
послідовників» (Дичківська, 2015).
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Нині до проведення конкурсу долучилися й стали його співорганізаторами
Національна спілка журналістів України, Національна академія педагогічних
наук України, Асоціація молодіжної преси України (Журі, 2020).
Сьогодні шкільні газети – це частина нової системи демократичної вільної
преси, що покликана сприяти забезпеченню свободи слова громадянам, нашої
країни. Тисячі хлопців та дівчат, граючись кожного дня у журналіста, роблять країну
вільнішою. Уміння знайти та повідомити гарячу новину залежить не від віку, а від
бажання служити своєму суспільству та розуміння своєї соціальної відповідальності.
«Юні кореспонденти – це нове покоління, нова формація. Шкільна преса і справжні
юні кореспонденти – це гарантія нашого вільного суспільства» (Головченко, 2011,
с.43). Те, що влада і суспільство розуміють важливість проведення таких заходів,
як міжнародний конкурс шкільних медіа, свідчить якісний склад його журі та
співорганізаторів упродовж всього періоду. Членами журі є відомі політичні,
громадські діячі, фахівці в медіаіндустрії, освітяни. Їх список наведено у Додатку
Д.6.
Аналіз кількісних та якісних показників шкільної друкованої преси в
Україні на прикладі конкурсу шкільних газет, що відбувається на базі Коледжу
преси та телебачення, детально висвітлено у Додатку Д.7.
Важливим є те, що ця медіаосвітня технологія є досить гнучкою й може
бути адаптованою до нових умов. Так, у 2020 р. через карантинні заходи у зв’язку
з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, конкурс проводився
дистанційно.

Його

учасники

не

мали

можливості

познайомитися

й

поспілкуватися у неформальному форматі віч-на-віч. Їхнє спілкування та робота
журі проходили дистанційно. Інформацію про конкурс шкільних медіа 2020 р.
(його номінації, переможці, учасники, тематика конкурсних робіт) викладено у
Додатку Д.8. Попри складні й незвичні умови проведення конкурсу, його
учасниками стали представники 464 позашкільних, шкільних і професійнотехнічних закладів з усієї України. На конкурс було надіслано 2117 робіт. Як
зазначає журі Конкурсу (Журі, 2020), з кожним роком стає все більше
мультимедійних редакцій та телевізійних репортажів. Разом з тим, друковані
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шкільні медіа продовжують тримати лідерство серед всіх видів шкільних медіа
(майже 70% всіх конкурсних робіт).
Нині

міжнародний

конкурс

шкільних

медіа

дозволяє

учням

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладів виявити себе
в якості журналіста, допомагає підвищити прозорість сфери середньої освіти
шляхом демократизації шкільних видань.
Разом з тим, чимало вітчизняних педагогів висловлюють думку, що ЗМІ
здатні лише негативно впливати на виховний процес. Такі заходи, як
Міжнародний конкурс шкільних медіа, поступово змінюють такі думки на
протилежні. Медіа та працівники інформаційної галузі можуть і покликані
позитивно впливати на підростаюче покоління. За цих умов основним завданням
кожного закладу освіти є формування особистості.
Коледж преси та телебачення разом з науковими працівниками Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
приділили значну увагу обґрунтуванню і впровадженню нових педагогічних
технологій, експериментальної роботи, спрямованої на виявлення ефективності
проведення «круглих столів» та інших форм позааудиторної роботи. Під час
щорічного конкурсу шкільних медіа також проводяться «круглі столи», зміст
яких спрямовується на виховання творчої особистості. «Круглий стіл» дозволяє
використовувати дискусію як важливий метод навчально-виховного процесу.
Найбільша перевага цього формату полягає в його конструктивності.
Досвід проведення цього конкурсу та інших організаційних заходів в його
рамках доводить ефективність тісного зв’язку між рівнем активної участі учнів
у створенні шкільних газет, роботі «круглих столів» і рівнем їхньої творчої
активності та загальної успішності у сфері інформаційної діяльності.
Насамперед, підвищився рівень мотивації до навчання, а рівень активності під
час позааудиторних заняттях є прямо пропорційним якості освітньої діяльності.
Нині більшість громадян налаштована на активну громадянську позицію в
умовах, які швидко змінюються. Педагоги мають готуватися до нових викликів
інформаційного суспільства, які помітно ускладнюються. Саме тому заклади
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освіти покликані виконувати просвітницьку функцію, інформуючи громаду
навколишнього мікрорайону, району, міста, області, країни та відповідаючи за їх
готовність до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.
Розуміючи вагомість покладених на них завдань у сучасних умовах, школи
опікуються вибором педагогічних технологій для підготовки своїх учнів до
життя. Зрозуміло, що лише набір знань, навіть дуже якісних, нічого не вартий
без

умінь

та

навичок.

Саме

вони

впливають

на

формування

конкурентоспроможності випускника школи в інформаційному суспільстві. На
жаль, під час класно-урочних занять набуваються, як правило, теоретичні
знання, що не дадуть результату без навичок і вмінь з громадянської освіти,
рідної мови, вміння користуватися комп’ютером, володіння іноземними мовами
для вільного спілкування зі світом, сприйняття світу та здорового способу життя.
Сучасний учень має бути особистістю з власною громадянською позицією. Він
також повинен вміти її відстоювати та аргументувати. Відтак, головне завдання
конкурсу – використовуючи дидактичний інформаційний простір кожної школи,
навчити учнівську і студентську молодь ставити запитання, піддавати сумнівам те,
що говорять дорослі та просити пояснити прийняті рішення, шукати оптимальне
рішення. «Серед інших завдань – навчити підростаюче покоління визначати для себе
принципи, за якими потрібно жити і працювати. Щоденно потрібно привчати себе
слугувати своєму класу, школі, а не адміністрації. Все це приводить до розуміння
того, що не може бути дитячої чи дорослої журналістики. На нашу думку, є гарна
журналістика і погана» (Головченко, 2011, с.41).
Для юного репортера основоположними принципами стають такі:
− любити свою батьківщину;
− завжди бути на боці громадян, а не урядів;
− словом і ділом служити суспільству, а не окремим особистостям та
посадам;
− захищати свободу слова як головну демократичну цінність;
− відстоювати свободу та незалежність засобів масової інформації;
− бути об’єктивними та неупередженими.
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Саме визначені принципи, якими керуються юнкори у створенні своїх
шкільних

газет

та

інших

медіа,

покладено

в

основу

дидактичного

інформаційного простору. Адже його освітньо-виховні завдання спрямовані на
те, щоб:
а) забезпечувати можливість ознайомлення з особливостями і змістом
праці представників основних професій, зайнятих у сучасних медіазасобах;
б) створювати умови для набуття практичного досвіду виконання типових
функціональних обов’язків та операцій, характерних для спеціальностей сфери
інформаційної діяльності;
в) забезпечувати диференціацію професійної діяльності в умовах
дидактичного інформаційного простору з урахуванням вже набутих знань, умінь
та навичок (Головченко, 2011, с. 84-85).
На нашу думку, навчання в умовах сучасного інформаційного простору
помітно підвищує якість підготовки учнів і не лише за показниками атестату, а,
насамперед, у досягненнях у реальному дорослому житті.
Отже, технологію формування дидактичного інформаційного простору у
школі у процесі роботи над шкільною газетою та іншими шкільними медіа було
розроблено, апробовано, впроваджено Коледжем преси та телебачення спочатку
у школах м. Миколаєва та області, а згодом у закладах середньої освіти у різних
регіонах України, де вона успішно реалізується й нині. Вважаємо, що Коледж
преси та телебачення з його ефективною навчальною, науковою та громадською
діяльністю, зазначеними здобутками у сфері підготовки майбутніх журналістів
та розвитку медійною та медіаосвітньої діяльності по праву може вважатися ще
одним медіаосвітнім центром України.
Водночас, доцільно розширювати поле діяльності шкільних медіа.
Цифрове радіо, телебачення, інтернет-ресурси – все це може використовуватися
для розвитку шкільного дидактичного простору з метою виховання активних,
свідомих і відповідальних громадян. Вже завершився перший всеукраїнський
експеримент з упровадження медіаосвіти, що проводився з 2011 по 2016 рр. за
ініціативи НАПН України. Згідно з наказом МОН України (№ 886 від 22 липня
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2011 р.) експеримент було проведено у восьми областях України. За його
результатами в Україні було підготовлено перехід до масового впровадження
медіаосвіти. Різними формами шкільної медіаосвіти було охоплено понад 250
загальноосвітніх навчальних закладів, де навчалось понад 40 тис. школярів (Про
проведення, 2017, с. 2): від окремих занять і позашкільних екскурсій до
проведення тижнів медіаосвіти та медіаграмотності у закладах освіти,
різноманітних конкурсів, практичних семінарів для педагогічних працівників до
наукових конференцій різного рівня для науково-педагогічних працівників. За
результатами дослідно-експериментальної діяльності було виокремлено й такі
нові форми і регіональні підходи в здійсненні медіаосвіти, як інтернет-акції,
відкриття медіакласів, семінари-практикуми, батьківські тижні, прес-діалоги,
онлайн-зустрічі школярів з відомими медіапрацівниками,

шкільні блоги,

онлайн-конференції та онлайн-курси з медіаграмотності. Звичайно, нові форми
медіаосвіти

потребують

критичного

осмислення,

впорядкування

і

стандартизації. Разом з тим, вони свідчать про неабиякий інтерес суспільства до
розвитку медіаграмотності усіх його членів, про креативність і небайдужість до
впровадження медіаосвіти в Україні (там само).
У 2017 р. Президія Національної академії педагогічних наук України
схвалила ініціативу Інституту соціальної та політичної психології НАПН
України

щодо

проведення

всеукраїнського

експерименту

з

масового

упровадження медіаосвіти в педагогічну практику (Постанова Президії НАПН
України № 1-2/3-51 від 23.02.17 р.). Після розгляду цієї ініціативи Міністром
освіти і науки України Л. Гриневич було підписано відповідний наказ (Наказ
МОН України № 1199 від 18.08.17 р.), згідно з яким нині продовжується другий
етап реалізації Концепції, спрямований на укорінення медіаосвіти та
стандартизації її змісту (2017-2020 рр.). Часові межі цього етапу зсунулися на 2
роки до 2022 р. через початок масового упровадження медіаосвіти. Отже, цей
етап реалізації Концепції охоплює дві складові, а саме: масове впровадження
медіаосвіти та стандартизація її змісту.
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Зупинимося більш детально на першій складовій цього етапу й розглянемо,
як провидиться експеримент у закладах освіти нашої держави. Основний акцент
зробимо саме на впровадженні нових форм медіаосвіти.
Насамперед, нашу увагу привернула ціла низка освітньо-розвивальних
заходів для дітей дошкільного віку. Адже, як справедливо зазначає
Л. Найдьонова, «дуже великі проблеми сьогодні є у наймолодших, які за
пропозицією батьків зловживають медіа» (Виступ, 2017). Причиною проблем
стає те, що сидіння перед екраном забирає у дитини час її реального психічного
розвитку. Тобто, дитина не розвивається так, як мала б розвиватися, у неї
відбувається відставання в розвитку мозку. Тому так важливо, щоб діти
дошкільного віку напрацювали належні способи взаємодії з медіа, щоб вони
набули умінь організованого мадіаспоживання.
В рамках всеукраїнського експерименту з масового провадження
медіаосвіти для дітей дошкільного віку організовуються різні заходи.
Лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної
та політичної психології НАПН України збирає про них інформацію, висвітлює
на своїй веб-сторінці, аналізує й узагальнює форми й методи медіаосвітньої
діяльності з тим, щоб розробити їх належне навчально-методичне забезпечення,
висвітлити найкращі вітчизняні практики з розвитку медіаграмотності.
Так, 22 травня 2014 р. в м. Києві Академія української преси спільно з
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (нині –
Інститут модернізації змісту освіти МОН України) у партнерстві з Центральною
бібліотекою для юнацтва презентували онлайн-гру «Медіазнайко». Зазначимо,
що це перша навчальна гра з медіаосвіти в Україні, її мета – допомогти дітям
якомога більше дізнатися про інформаційне/медійне поле. Гра – частина курсу з
медіаграмотності, розробленого спеціально для загальноосвітніх шкіл. Суть гри
полягає у тому, що потрібно пройти 9 рівнів/етапів, надати відповідь на
запитання, стати журналістом, створити телепрограму, сайт і газету, дізнаючись
при цьому, як працюють медіа і як вони впливають на споживача інформації.
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Навчальну гру «Медіазнайко» розроблено Центром медіаініціатив
(Вірменія) за фінансової підтримки Всесвітнього банку в рамках програми
«Альтернативні ресурси для медіа» в партнерстві з Інтерньюзом (США) і за
фінансової підтримки USAID. Підготовка українського варіанта гри стала
можлива завдяки підтримці Програми «Бібліоміст», адаптацію до українських
реалій здійснила команда Академії української преси.
Інша медіаосвітня гра «Пригоди Літератуса» також створена Центром
медіаіціатив (Вірменія), а її українська версія – Академією української преси. Її
головний герой – юний принц Літератус. Гра проводиться на 10 рівнях. Герой
проходить 10 світів у пошуках своєї коханої Верітас, викраденої Маніпулісом.
Йому доводиться оцінити достовірність і правдивість інформації, яка
трапляється, перевірити та знайти правду. Завдання – допомогти головному
герою Літератусу пройти його шлях: необхідно прочитати оповідання і
знаходити

предмети.

Наприкінці

гри

гравець

дізнається,

наскільки компетентним медіаспоживачом він/вона є (АУП, 2020).
Популярними стали проведення у дошкільних закладах освіти комплексні
медіаосвітні заходи. Наприклад, у яслах-садку «Ромашка» (м. Бережани,
Тернопільська область) започаткували проведення спортивної розваги «Як
козаки по сіль ходили», лейтмотивом якої є заклик турбуватися про своє
здоров’я, менше часу проводити за комп’ютером чи телефоном, оскільки їх
надмірне використання може зашкодити здоров’ю. Інформація ж про життя
козаків, перегляд мультфільму про козаків впливають на розширення світогляду
дітей, авторська фізкультхвилинка переконує в необхідності чергувати види
діяльності, а невеличке змагання в козацькому стилі – переваги перебування на
свіжому повітрі та спілкування з однолітками. Інший захід – інтегроване заняття
«Мандри дощової краплинки». Діти дізналися про воду, її ознаки, досліджували
її властивості. Відбулося театральне дійство, акторами якого були діти. Перегляд
відеопрезентації «Склянка води» спонукав дітей замислитися про збереження
природних ресурсів, зокрема води (Медіапсихологія, 2020).

379

Цікавий досвід медіаосвітньої підготовки дітей і в Збаразькому міському
комунальному яслах-садку «Калинонька». Комплекс занять для груп дітей
старшого дошкільного віку – «мандрівка» стежками улюблених мультфільмів,
ознайомлення з пошуковими системами Вікіпедія і Google, створення
«інформаційної павутини», спільний перегляд казки «Про правила безпеки в
інтернеті» та її обговорення. Тут також активно проводиться цікава робота з
батьками. Створено сторінку у соціальній мережі Facebook, на якій розміщені
повідомлення про заходи, що відбуваються у яслах-садку, та публікуються
фотоматеріали. Було створено настінну газету: «Як ми провели літо», у якій діти
розповідали одноліткам про проведений час влітку. В рамках спільних заходів з
батьками також у вихідні дні дошкільнята створюють комікси, наприклад на
тему «Інтернет у нашій сім’ї» (Медіапсихологія, 2020).
Такі комплексні заходи спрямовані на розвиток знань дітей про
навколишній світ, на вдумливе використання медіазасобів у їх повсякденному
житті, гуртування батьків та дітей, а спільне проведення дозвілля демонструє
переваги раціонального використання часу, знижує ризики негативного впливу
медіа на психіку дітей.
Цікаві медіаосвітні заходи організовуються і для дітей шкільного віку.
Наведемо кілька прикладів креативного підходу до їх проведення. Під час Тижня
медіаграмотності у Зборівській державній українській гімназії ім. Романа
Завадовича Тернопільської області проведено опитування «Що я знаю про
засоби масової інформації?» та «Що означає бути медіаграмотним?». Причому,
запитання анкети уклали самі учні, вони ж і провели опитування. Учні також
обговорювали

важливість

умінь

правильно

користуватись

отриманою

інформацією та створили стінгазету «Чому я хочу бути медіаграмотним». Вдало
підібрані тематичні відеоролики сприяли обміну думками, як не заблукати в
інформаційному просторі й не потрапити під вплив недостовірної інформації.
Тиждень завершила весела вікторина «А я телеман?».
Інший приклад проведення тижня медіаосвіти, присвяченого українському
кіно, спостерігаємо у Криворізькій гімназії №127, яка є експериментальним
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освітнім закладом у рамках експерименту масового впровадження медіаосвіти.
Учні та педагоги ознайомилися з історією та розвитком українського
кіномистецтва, з життям і творчістю режисерів-новаторів: Олександра
Довженка, Сергія Параджанова, Юрія Іллєнка, Леоніда Бикова, Кіри Муратової.
Для учнів 11 класу було органзовано перегляд та обговорення фільму Олеся
Саніна «Поводир» та фільму «Чужа молитва». Старшокласники підготували і
провели з учнями 8-9 класів кіновікторину «Українське кіно». У тижні взяли
участь і батьки, зокрема для батьків було презентовано новинки українського
кіно. Крім того, батьки були ознайомлені з навігатором у світ медіа – сайтом
«МедіаДрайвер». Медіапедагоги закладу підготували список українських
стрічок, рекомендованих для перегляду вчителям, учням та їх батькам.
Завершився медіаосвітній тиждень онлайн-зустріччю педагогів та учнів закладу
зі сценаристом українського фентезі-фільму «Сторожова застава» Ярославом
Войцешеком (Медіапсихологія, 2020).
Подібні заходи проводяться в усіх школах, що долучилися до
всеукраїнського експерименту з масового впровадження медіаосвіти. Таким
чином, в жодному разі не применшуючи важливість розвитку медіаграмотності
на заняттях з шкільних навчальних предметів, зазначимо, що саме позашкільні
заходи з розвитку медіаосвіти мають надзвичайно потужний освітньо-виховний
потенціал. Адже завдяки їм стає доступним і зрозумілим пояснення учням
непрості питання щодо медіапростору, а їх батькам – забезпечення безпеки
дитини в інтернет-просторі чи розуміння, які фільми можна дивитися їхнім
дітям, як сприймати і фільтрувати інформацію тощо.
Майданчиками для Всеукраїнського експерименту з впровадження масової
медіаосвіти, насамперед, є дитячі садки та школи. Разом з тим, розвиток
медіаосвіти активно відбувається і на рівні вітчизняних закладів вищої освіти. У
своєму аналізі ми зосередимось на тому, що вже зроблено у неформальній та
інформальній освітніх системах для здобувачів вищої освіти і для вже
працюючих педагогів-учасників Всеукраїнського експерименту. У 2018 р. під
час

ІІ

Всеукраїнської

інноваційної

інтернет-конференції

«Розвиток
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медіапсихології та медіаосвіти України» відбулося святкове відкриття
«Медіашколи»

Київського

університету

ім.

Б. Грінченка

для

вільних,

креативних, сучасних учнів, їх батьків та вчителів. У цій події брали участь і
наукові співробітники лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Mediaschool
Grinchenko University, 2016). Учасники цього незвичайного дійства взяли участь
у медіаквесті, працювали на різних локаціях: ставали зірками Інстаграму,
знайомилися з основами анімації, виходили в прямий ефір з «А-студії», писали
замітки у редакції інтернет-видання «Грінченко-інформ», брали участь у
практичному занятті у справжній майстерні цифрового радіо, спілкувалися з
тренерами школи щодо актуальних питань блогосфери, кібер-булінгу,
медіабезпеки та медіаекології, smm-просування, брендингу, стали головними
героями першої серії серіалу «Медіашкола» – «Виходь за межі».
За науково-методичної

підтримки Лабораторії

психології

масової

комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН
України

16

листопада

2019

р.

Медіашкола

Київського

університету

ім. Б. Грінченка відкрила новий сезон. «Все буде медіа!» – слоган Медіашколи
Університету Грінченка, у якій можливо все!

Початок було покладено

сертифікатною програмою «Медіакомпетентність» для педагогів та психологів,
для яких важливо знати найактуальніші тренди зі світу медіакомунікацій. У
цілому, програма розрахована на один кредит ЄКТС (8 годин аудиторної роботи
і 22 години самостійної роботи учасників). На сертифікатну програму
зареєструвалось понад 80 учасників: директори шкіл, педагоги, викладачі,
психологи з усієї України. Кожен учасник відвідав по 4 тренінги з 12
запропонованих.

Тематика

тренінгів

–

досить

широка:

медіабезпека,

медіапсихологія, медіавиробництво та медіатехнології: мистецтво презентації:
скрайбінг, мистецтво розробки аудіовізуального контенту, кібер-булінг:
причини та наслідки, комунікаційні інструменти для побудови репутації,
розроблення шкільного сайту, семіотика медіатексту, ризики використання
технологій соціальної інженерії в сучасному медіасередовищі, сторітелінг як
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сучасна інформаційна технологія, інформаційні війни: засоби протистояння,
фактчекінг: довіряй, але перевіряй, формати відеопродуктів: від задуму до
втілення, сучасні технології маніпуляції у політичних комунікаціях. Тренерами
програми стали викладачі та випускники Інституту журналістики Київського
університету імені Бориса Грінченка. По завершенню навчання учасникам було
вручено

сертифікати

про

успішне

проходження

програми

«Медіакомпетентність». Загалом, у Медіашколі університету використовуються
різні педагогічні технології розвитку медіаосвіти «АстудіЯ», «Грінченкоінформ», «Центр ефірного та цифрового радіомовлення» (Медіапсихологія,
2020).
Медіаосвітня підготовка педагогів здійснюється також обласними
інститутами післядипломної педагогічної освіти у формі тематичних спецкурсів
та науково-практичних конференцій, на яких педагоги можуть обмінятися
досвідом, провести майстер-класи чи семінари. Так, Комунальний вищий
навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» 29 листопада
2017 р. спільно з Академією української преси в межах співпраці щодо реалізації
«Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» та регіональної Програми
дослідно-експериментальної роботи Харківської академії неперервної освіти
«Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему роботи
навчальних закладів Харківської області» на 2012-2018 рр. організувала й
провела обласну науково-практичну конференцію «Практична медіаосвіта:
навчання основ медіаграмотності» для вчителів загальноосвітніх закладів,
вихователів дошкільних закладів, бібліотекарів, практичних психологів. Під час
конференції відбулася презентація найкращих робіт учасників обласного
фестивалю методичних розробок «Медіаосвітня скарбничка» (ХАНО, 2021).
Харківська академія неперервної освіти тісно співпрацює з Академією
української преси. Результатом співпраці стали семінари «Критичне мислення та
медіаграмотність у початковій школі»; майстер-клас за темою «Медіанавчання в
початковій школі: з досвіду роботи»; семінар-тренінг для учителів шкіл області
«Сучасний урок в умовах впровадження медіаосвіти» та ін.
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Як бачимо, медіаосвітні заходи на окремо взятого закладу освіти
доповнюються заходами всеукраїнського рівня. Так, Батьківський тиждень
безпеки дитини в інформаційному просторі проводиться до відзначення Дня
безпечного інтернету, що відзначається в лютому у всьому світі. Для його
відзначення в Україні Лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти
провела у 2020 р. прес-конференцію, під час якої було презентовано
новостворений спеціальний курс з медіаграмотності для батьків. Учасники,
співавтори курсу, виступили з доповідями на актуальні теми, презентували свої
напрацювання та обговорили останні новини в сфері медіаосвіти, зокрема було
озвучено новітні виклики кіберсоціалізації і ризики, від яких потрібно захищати
дітей у онлайн-просторі. Серед основних ризиків, на думку Л. Найдьонової,
варто назвати порушення психологічного розвитку дитини; образ «цифрового
мауглі»; низький рівень медіаграмотності батьків (Медіапсихологія, 2020).
Подолати ці ризики допомагає медіаресурс 4mama.ua (Едіпресс-медіа, 2020),
створений спільними зусиллями багатьох авторів, у тому числі наукових
співробітників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та
фахівців Асоціації медіапсихологів і медіапедагогів України.
Міністерство освіти та науки України спільно з компанією Google Україна
провели Всеукраїнський відкритий круглий стіл «Цифрова година» (Digital
Homeroom) для учителів шкіл, який був присвячений Дню безпечного Інтернету
у 2020 р. Експертами цього заходу стали науковці НАПН України. На засіданні
круглого столу обговорювалися такі теми:
- безпечне користування інтернетом;
-

формування практичних навичок протидії кіберзагрозам для установ
освітньої сфери;

- екосистема безпечного інтернету для дітей та підлітків: запобігання
кубер-булінгу, секстингу, фішингу.
Крім того, було проведено відкритий Всеукраїнський майстер-клас для
вчителів середньої школи, а для учнів 8-11 класів – веб-квест на тему: «Як бути
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обачним та пильним під час роботи в мережі інтернет, вміти себе захистити і
водночас не втрачати ввічливість та сміливість» (Укрінформ, 2021).
Наприклад, у 2021 р. до Міжнародного дня безпечного інтернету Інститут
модернізації змісту освіти (ІМЗО, 2021) у співпраці з обласними інститутами
післядипломної

педагогічної

освіти,

зокрема

інститутом післядипломної педагогічної освіти

Миколаївським

обласним

(МОІППО), Харківською

академією неперервної освіти (ХАНО), запрошені приєднатись до «Safer Internet
Day Challenge 2021» школярі 8-11 класів, студенти коледжів та учні професійнотехнічних закладів. Проведення цих заходів, спрямованих на підвищення рівня
освіченості з питань безпечного використання цифрових технологій дітьми та
молоддю, заплановано не на один день, а на місяць. Ними передбачено:
- протестувати безпечність своєї поведінки в цифровому світі, виконавши
короткий тест;
- перевірити знання основних термінів з кібер-безпеки та показати
кращий час у навчальній грі, ніж однокласники;
- підтвердити свій рівень компетенцій – отримати цифровий бейдж за
курсом Академії Cisco «Вступ до Кібербезпеки» (МОІППО, 2021;
ХАНО, 2021).
У рамках Батьківського тижня безпеки дитини в інформаційному просторі
Л. Найдьонова, член-кореспондент НАПН України, керівник Всеукраїнського
експерименту з упровадження медіаосвіти виступила з доповіддю на тему
«Психологічні загрози кібер-соціалізації дитини: ресурси для роботи з
батьками».
Прикладом

використання

ефективної

технології

медіаосвіти

неформального формату може слугувати Всеукраїнський дитячий конкурс
письмових робіт на тему: «Кібер-булінг. Як я перестав/перестала бути жертвою».
Конкурс було організовано Міжнародним фестивалем документального кіно про
права людини Docudays UA спільно з Інститутом соціальної та політичної
психології НАПН України та Громадською спілкою «Українська анімаційна
Асоціація «УАнімА». Організатори конкурсу поставили перед собою мету –
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знайти та розкрити історії з реального життя дітей та підлітків з різних куточків
країни, які б розповідали про досвід подолання кібер-булінгу. Ці історії буде
покладено в основу анімаційних документальних роликів на підтримку кампанії
з протидії кібер-булінгу. Таким чином, організатори планують розпочати
масштабну рекламну кампанію, присвячену боротьбі з кібербулінгом.
Очікується, що результатом кампанії стане розвиток медіаінформаційної
компетентності підростаючого покоління, що убезпечить його в інтернетпросторі (Медапсихологія, 2020). Влітку 2020 р. відбулась прес-кава з
презентацією перших результатів кампанії проти кібер-булінгу та нагородження
переможців.
На цьому конкурс не закінчився. Нині вже оголошено інший
Всеукраїнський конкурс проєктів документальних анімаційних роликів «Кібербулінг. Як я перестав/перестала бути жертвою», підготовлених також на
реальних життєвих історіях. Автори та авторки презентуватимуть свої ролики в
м. Києві, на сайті Docudays UA, в соціальних мережах Громадської спілки
«Українська анімаційна Асоціація «УАнімА» та партнерських організацій
фестивалю Docudays UA, які беруть участь у Кампанії проти кібер-булінгу.
Проєкт реалізується за підтримки програми Culture Bridges, що
фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в
Україні у партнерстві з EUNIC — Мережею національних інститутів культури
Європейського Союзу (Медіапсихологія, 2020).
На

основі

описаних

вище

прикладів,

можна

констатувати,

що

Всеукраїнський експеримент, зокрема масове впровадження медіаосвіти на всіх
рівнях освітніх закладів і у всіх освітніх системах, активно і результативно
триває.
Щодо другої складової другого етапу реалізації Концепції, необхідно
наголосити, що стандартизація медіаосвіти відбувається через розвиток
медіаінформаційної грамотності, яку включають до стандартів освіти, через
підготовку інформаційно-методичних матеріалів, програмного інформаційно-
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комунікаційного забезпечення, відеотек, фонотек, інформаційних баз із широким
залученням бібліотек тощо.
Крім того, інтенсивно продовжує розвиватися нормативно-інструктивна
база впровадження медіаосвіти в Україні, завдяки наказам і розпорядженням
Міністерства освіти і науки України та постановам Національної академії
педагогічних наук України. Так, для успішної реалізації ІІ етапу МОН України
видано наказ «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою:
«Стандартизація

наскрізної

соціально-психологічної

моделі

масового

впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» на базі
навчальних закладів України» (2017). Затверджено програму проведення
всеукраїнського експерименту на базі навчальних закладів України на 20172022 рр., форму заявки і список навчальних закладів-учасників. Відповідно до
Постанови НАПН України від 23.02.2017 р. (Список, 2017а) було визначено
список учасниківцього експерименту – 200 навчальних закладів: дошкільні,
загальноосвітні,

позашкільні,

професійно-технічні,

заклади

вищої

та

післядипломної педагогічної освіти. Наказом МОН України №1199 від
18.08.2017 р. (2017б) затверджено список загальноосвітніх навчальних закладів.
До експерименту прагнули долучитися чимало інших закладів середньої освіти.
Відтак,

базу

проведення

дослідно-експериментальної

роботи

згідно

з

Постановою Президії НАПН України №1-2/7-172 від 20 червня 2019 р. (2019)
цей список було розширено і схвалено додатковий список закладів середньої
освіти.
Національна академія педагогічних наук України надає організаційну та
науково-методичну допомогу у проведенні всеукраїнського експерименту. Для
зручності учасників експерименту з впровадження медіаосвіти було укладено
список методичних розробок з медіаосвіти та медіаграмотності. Вони
охоплюють навчальні програми, посібники, підручники, робочі зошити,
програми, авторські розробки уроків, методичні рекомендації, монографії,
збірки статей та ін. Список учасників експерименту систематизовано за такими
категоріями: молодша школа; базова школа; старша школа; професійна

387

педагогічна освіта і підвищення кваліфікації для вчителів; робота з батьками;
додаткові матеріали і навчальні видання з питань медіаосвіти; безкоштовні
онлайн-курси, вебінари з медіаграмотності і критичного мислення; інформаційні
інтернет-ресурси з медіаграмотності. Як відомо, що усі зазначені розробки є у
вільному доступі в інтернет-мережі, що значно полегшує процес впровадження
медіаосвіти в навчальний процес закладів освіти різних рівнів, а також у
неформальну та інформальну освіту.
Коротко охарактеризуємо найновіші видання і розпочнемо з методичного
забезпечення формальної освіти. Педагогами-новаторами і науковцями з
Лабораторії розроблено матеріали як для учнів, так і для вчителів. Серед
розробок варто назвати ті, що призначені для учнів молодшої школи (1-4 класів),
рекомендовані МОН України та вже ефективно впроваджуються на практиці: «Я
в

медіапросторі»

(Іванова,

Кожанова,

2016;

2018);

«Сходинки

для

медіарамотності» (Літостанський та ін., 2014); «Основи медіаграмотності:
взаємодія з медіа» (Волошенюк та ін., 2016).
Учитель молодшої школи знайде потрібну інформацію у посібниках для
вчителя «Медіаграмотність у початковій школі» (Волошенюк та ін., 2018);
«Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі» (Бакка та ін.,
2017); «Від медіаграмотності до медіакультури» (2016). Для учнів молодшої
школи Інститут модернізації змісту освіти пропонує навчально-методичний
посібник «Обачність. Пильність, Захист, Ввічливість, Сміливість» (Безпека в
інтернеті, 2021), який містить плани уроків, орієнтовані на ключові принципи
мережевого етикету й безпеки. Запропоновано заняття за п’ятьма темами:
обачність в інтернеті, пильність в інтернеті, захист в інтернеті, доброзичливість
в інтернеті, сміливість в інтернеті.
На нашу думку, цінними є також пропедевтичні курси з основ
медіаграмотності

для

учнів

середньої

школи,

зокрема

«Основи

медіаграмотності» (Волошенюк та ін, 2017); для учнів старших класів:
«Медіакультура» (Найдьонова, 2018).
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З 2014 р. з’явилося багато матеріалів і для розвитку медіакомпетентності
майбутніх педагогів та підвищення кваліфікації учителів. Серед найбільш
популярних і затребуваних назвемо «Медіаграмота в педагогічних училищах і
коледжах» (Літостанський, та ін., 2014), «Медіаосвіта та медіаграмотність»
(2014); «Медіаграмотність» (Шейбе, Рогоу, 2017).
Навчально-методичний комплекс «Інтернет, який ми хочемо» містить
робочий зошит для підлітків, посібник для вчителів, методичні рекомендації до
використання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти
навчально-методичного посібника та робочого зошита (Безпека в інтернеті,
2021). Робочий зошит створено для молоді. Він спрямований на вивчення прав
та обов’язків в інтернеті та заохочення до роздумів про поведінку в інтернеті. 18
запропонованих завдань допоможуть підліткам перевірити свої навички,
дізнатися більше про свої права в онлайн-світі. Посібник для вчителів містить
плани уроків, що пропонують ідеї та заходи для заохочення молоді розвивати
навички творчого та критичного мислення, необхідні для повноцінного життя в
сучасному світі. У методичних рекомендаціях викладенл практичні порадидля
інтегрування занять, представлених у навчально-методичному посібнику та
завдань у робочому зошиті «Інтернет, який ми хочемо» (Тhe Web We Want) в
навчальні програми з предметів в закладах освіти України.
Для проведення факультативних занять у школах, бібліотеках можна
використати такі видання, як «Книжка у світі медіа» (2018); «Практична
медіаграмотність для бібліотек» (Власюк та ін., 2019).
Ресурсами для інформальної освіти можна вважати літературу для батьків
із розвитку інформаційно-медіаосвітніх навичок їхніх дітей: «Батьки, діти та
медіа: путівник із батьківського посередництва» (Волошенюк, Мокрогуз, 2017);
«Від медіаграмотності до медіакультури» (2016). ІМЗО на своєму сайті пропонує
посібник «Виховання дітей в цифрову еру», в якому доступно викладено
необхідну інформацію та корисні поради батькам для сприяння позитивному
використанню дітьми цифрових технологій (Безпека в інтернеті, 2021).
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Окрім друкованих навчально-методичних ресурсів і наукових матеріалів,
для успішного масового впровадження медіаосвіти широко використовуються
онлайн-ресурси, розроблені вітчизняними медіаосвітянами.
Так, у 2017 р. було презентовано онлайн-курс «Новинна грамотність», що
має просвітницьку мету і спрямований на поширення медіаграмотності серед
населення в умовах воєнного конфлікту. Він складається із 10 модулів, у яких
експерти розповідають про те, як створюються новини, які існують професійні
стандарти, розкривають етичні дилеми, в який спосіб медіазасоби можуть
маніпулювати

суспільною

думкою

через

новини,

хто

є

основними

медіавласниками в Україні, як соціальні мережі можуть змінювати сприйняття
новин (Медіапсихологія, 2020). Курс розроблено за підтримки Internews Network
і розраховано на широке коло користувачів: від студентів та викладачів
факультетів журналістики, медіапедагогів до всіх, хто цікавиться темою медіа.
Як показало вивчення, успішно реалізується другий етап Всеукраїнського
експерименту з упровадження масової медіаосвіти. Водночас побутує й інша
думка, зокрема працівників Національного інституту стратегічних досліджень.
На

їх

переконання,

кроки

з

просування

медіаосвіти

залишаються

неоднозначними і надміру обережними (Черненко, 2019). Позиція цих
дослідників ґрунтується на таких твердженнях:
- проміжні результати експерименту показали, що запровадження
медіаосвіти на рівні повної загальної середньої школи відбувалося
завдяки особистому ентузіазму вчителів;
- більшість педагогів не диференціюють понять «медіаграмотність» і
«медіаосвіта», вважаючи, що медіаосвітою є застосування на уроках
інтерактивних технічних засобів;
- доволі обмежений набір допоміжних методичних засобів: посібник для
тренерів

«Навчання

медіаграмотності

громадян»,

підручники

«Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін» і «Медіаосвіта та
медіаграмотність»;
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- більшість ефективних реалізованих медіапросвітницьких проєктів були
ініційовані за сприяння іноземних партнерів і донорів (там само).
Погоджуючись з першим твердженням, не можемо не зауважити, що
рівень медіапідготовки учителів середніх шкіл значно зріс останнім часом, а
набір навчально-методичних засобів передбачає достатньо ресурсів для
педагогів. Наголосимо також, що робота по створенню ресурсів з медіаосвіти
триває, про що ми вже згадували: активно розробляються новинки з медіаосвіти
як для занять у школі, так і для позанавчальної діяльності. Більше того, ці
ресурси є у відкритому доступі, і вони безкоштовні.
Щодо сприяння іноземних партнерів об’єктивним є висновок дослідників
про те, що більшість медіаосвітніх проєктів реалізованих в Україні,
виконувалися за підтримки зарубіжних фондів та міжнародних організацій. Як
відомо, ці проєкти очолювали фахівці Міністерства освіти і науки України,
Академії української преси, Інституту модернізації змісту освіти МОН України,
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та
громадських організацій.
Цікавим і результативним був проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна
грамотність» від IREX – Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів.
Один із напрямів проєкту присвячено інтегруванню інфомедійної грамотності у
навчальну програму шкільних предметів з метою набуття українськими
школярами навичок критичного сприйняття інформації та усвідомлення ними
цінності високоякісної інформації в контексті шкільної освіти (Навчальні
матеріали, 2017).
Інший напрям спрямовувався на медіаосвітню підготовку педагогів.
Команда IREX переконана, що саме вчителі повинні стати амбасадорами
медіаграмотності в українському суспільстві. Їх завдання – навчити учнів бути
стійкими до впливів, розрізняти неякісну інформацію і цінувати якісну.
Зрештою, не просто пройти навчальну програму, а виховати нове покоління
українців, які орієнтуватиметься в лавині інформації і завжди ухвалюватиме
усвідомленні рішення.
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З огляду на зазначене, учителі загальноосвітніх шкіл та науковопедагогічні працівники закладів вищої освіти під керівництвом професійних
тренерів працюють за програмою, що охоплює дві змістові лінії:
- теорію і практику інфомедіаграмотності;
- методику інтегрування інфомедіаграмотності у викладання шкільних
дисциплін (Проєкт Ради, 2012).
У 2020 р. учасниками проєкту стали представники 21 закладу вищої освіти
та 25 інститутів післядипломної педагогічної освіти, 650 шкіл-учасниць проєкту
різних регіонів України; розроблено понад 250 навчально-методичних
матеріалів (вправ для інтеграції інфомедійної грамотності під час навчання).
Заклади-учасники проєкту отримують основні та допоміжні навчальні матеріали
(доступ до розроблених уроків/вправ, презентацій, відео та роздаткового
матеріалу), методичну та експертну підтримку для впровадження інфомедійної
грамотності в освітній процес. Наприклад, доволі затребуваним є навчальний
комплект для вчителів мистецьких дисциплін; планується розроблення
відповідних комплектів для вчителів історії та української мови (IREX, 2020).
Викладацький склад закладів освіти – учасників експеримету тісно співпрацює
із командою партнерів, які впроваджують проєкт, у підготовці нових навчальних
планів та програм для закладів різних типів з урахуванням інструментів
інфомедійної грамотності.
Проаналізуємо окремі напрями цього проєкту щодо медіаосвіти тих
категорій населення, що вже вийшли зі шкільного чи студентського віку.
Так, до навчання за програмою «Вивчай та розрізняй» за 9 місяців було
залучено більше 15 тис. осіб в 14 східних, південних і центральних областей
України. Цільовою аудиторією стали різні категорії населення (люди різного
віку, статі й професій). 91 % з тих, хто пройшов навчання, повідомили, що
діляться своїми навичками медіаграмотності в середньому з шістьома друзями,
родичами або колегами. Таким чином, непрямий вплив навчання зростає на 90
тис. осіб. З метою розширення аудиторії програму «Вивчай та розрізняй» було
доповнено навчальною відеогрою і курсом дистанційного навчання. Наприкінці
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2017 р., через 18 місяців після завершення проєкту в Україні, фахівцями було
здійснено оцінювання довгострокового впливу програми. Результати засвідчили,
що учасники програми опанували більш високі рівні навичок аналізу
дезінформації, отримали знанням середовища новинних ЗМІ і стали уважними
споживачами інформації. У порівнянні з контрольною групою, учасники
експериментальної групи мали на 28 % більше шансів продемонструвати
глибоке знання індустрії новинних ЗМІ, на 25 % з більшою ймовірністю
самостійно повідомляти про перевірку декількох джерел новин і на 13 % з
більшою ймовірністю правильно ідентифікувати і критично аналізувати
фальшиві новини (Черненко, 2017).
Українські науковці також беруть активну участь у медіапросвітницькому
процесі. Вони вивчають концептуальні засади провадження медіаосвіти для
школярів, студентів в закладах освіти та в позанавчальній діяльності, підготовки
педагогічного персоналу та інших категорій населення. Так, Інститут
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України під керівництвом
академіка професора В. Бикова проводить фундаментальні і прикладні
дослідження щодо створення та використання сучасних засобів навчання та
інформаційних технологій в освіті. Значну увагу колектив цього Інституту
приділяє питанням обґрунтування нових підходів до розроблення, виробництва
та впровадження в освітній процес сучасних засобів навчальної та учбової
діяльності, вирішенню комплексу наукових проблем, пов’язаних з розвитком
традиційних, комп’ютерно орієнтованих, інформаційних та комунікаційних
засобів і систем навчання, виявлення їх педагогічних можливостей, методик
комплексного використання в освітньому процесі (Наукові дослідження, 2020).
Особливого значення набувають результати їх прикладних досліджень в
умовах тотального дистанційного навчання, спричиненого пандемією COVID19, зокрема з формування інформаційно-освітнього середовища навчання
старшокласників на основі технології електронних соціальних мереж (20152017 рр.), розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в
умовах хмаро-орієнтованого навчального середовища (2017-2019 рр.), методики
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використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку
інформаційної компетентності наукових і науково-педагогічних працівників
(2018-2020 рр.), створення інформаційно-цифрового навчального середовища
української школи (2020-2022 рр.).
Як

показало

вивчення,

результати

наукових

розробок

активно

впроваджуються в освітній процес на експериментальних майданчиках – у 23
областях України, 110 навчальних закладах, з них 59 – всеукраїнського рівня.
Так, завдяки дослідно-експериментальному проєкту «Хмарні сервіси в освіті»
(2014-2017 рр.) було підготовлено 320 вчителів-тьюторів,

навчилися

використовувати хмарні технології в навчанні 2200 учнів 32-х навчальних
закладів Києва, Вінницької, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської,
Хмельницької та інших областей України (Експериментальна робота, 2020).
Проєкт «Розумники» реалізується на 2017-2022 рр., його учасники – 94
заклади загальної середньої освіти. Натепер в ньому взяли участь 8
загальноосвітніх

закладів

України,

підготовлено

22

вчителя-тьютора,

відпрацьовано новітні форми навчання із 168 учнями молодшої школи;
підготовлено 20 електронних освітніх ресурси (Експериментальна робота, 2020).
Зазначимо, що розвиток цифрової компетентності учнів і педагогів
забезпечує успішне формування медіаграмотності. Тому напрацювання
Інституту інформаційних технологій і засобів НАПН України мають винятково
важливе значення медіапросвітницької діяльності в нашій державі.
Усі медіаосвітні заходи та описані практики медіаосвітньої діяльності,
безперечно, сприяють розбудові ефективної вітчизняної системи медіаосвіти з
метою забезпечення всебічної підготовки дітей, молоді, дорослих (батьків,
педагогів) до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа,
формування у них медіаобізнаності, медіаграмотності і медіакомпетентності
відповідно до вікових та індивідуальних особливостей. Тому можна
констатувати, що 2020 р., який Л. Найдьоновою, очільницею Всеукраїнського
експерименту з упровадження масової медіаосвіти, названо «роком активізації
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горизонтальних зв’язків у медіаосвітянській спільноті» (Медіапсихологія, 2020),
повною мірою виправдовує свою назву.
5.2.

Напрями

використання

в

Україні

прогресивних

та

конструктивних ідей американського і канадського досвіду медіаосвіти
Узагальнення результатів наукового пошуку уможливило виокремлення
позитивних ідей американського та канадського досвіду впровадження
медіаосвіти, розроблення й обґрунтування відповідних науково-методичних
рекомендацій щодо їх творчого використання у вітчизняних освітніх реаліях.
Медіаосвіта, як свідчить здійснене дослідження, є досить складним і
багатовимірним явищем, відтак розроблення науково-методичних рекомендацій
вимагає комплексного, інтегрованого підходу. З огляду на зазначене, будемо
виходити з положення ЮНЕСКО про медіаосвіту як окремий напрям освітньої
діяльності, результатом якої має стати формування медіа та інформаційної
компетентності кожної людини у сучасних умовах. Орієнтирами у процесі
розроблення нами науково-методичних рекомендацій для нас стануть «5 законів
медіа та інформаційної грамотності» ЮНЕСКО (Five Laws, 2020), що
передбачають наступне:
закон 1 – інформація, комунікація, бібліотеки, засоби масової інформації,
технології,

інтернет,

а

також

інші

форми

постачання

інформації

використовуються для критичної громадської активності та сталого розвитку.
Вони є рівноважливими і жодна форма не має більшого значення, ніж інші;
закон 2 – зважаючи на те, що кожен громадянин є творцем певної
інформації/знань чи медіаповідомлень, він/вона мають бути наділеними
повноваженнями отримати доступ до нової інформації/знань та можливістю
виразити себе. Нині медіа та інформаційна грамотність стають правом для
кожної людини, реалізація якого має бути рівнозначною для чоловіків і жінок;
закон 3 – інформація, знання та повідомлення не завжди є ціннісно
нейтральними чи неупередженими. Завдяки концептуалізації, використанню
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медіа та інформаційної компетентності ці твердження мають стати прозорими та
зрозумілими для всіх громадян;
закон 4 – кожен громадянин прагне знати та розуміти нову інформацію,
знання та повідомлення, а також спілкуватися, навіть якщо він/вона цього не
визнає публічно. Їх права не повинні бути порушені;
закон 5 – медіа та інформаційна грамотність не набуваються одразу. Це –
живий і динамічний досвід і процес, що охоплює знання, вміння та навички,
сформовані через доступ, оцінювання, використання, виробництво та передачу
інформації через медіа та інші інформаційні технології.
Систематизуємо наші рекомендації на трьох рівнях: макро, мезо та мікро,
що нині застосовуються для аналізу будь-якого явища у суспільстві
(економічного, політичного, культурного, освітянського тощо). Зважаючи на
гуманістичне спрямування кожної складової сучасної освіти, що зоорієнтована
передусім на задоволення освітніх потреб кожного члена суспільства, процес
розроблення науково-методичних рекомендацій побудуємо на основі принципу
людиноцентризму.
Пріоритетом у запропонованій технології виступають стейкхолдери – ті
особи, які зацікавлені та певними чином задіяні у впровадженні та просуванні
медіаосвіти у суспільстві. Орієнтуватися на усіх, хто має відношення до
медіаосвіти, рекомендують і зарубіжні вчені M. Bulger і P. Davison (2018), мова
про їхні ідеї і підходи йшла у п.п.2.2 нашої дисертації: педагогів. законодавців,
технологів і меценатів. Разом з тим, вони застерігають від сприйняття
медіаосвіти як панацеї, особливо в той час, коли значні ресурси продовжують
орієнтуватися на розроблення медіаосвітніх програм як противагу «фальшивим
новинам».
Керуючись рекомендаціями експертів ЮНЕСКО щодо оцінювання рівня
медіа та інформаційної компетентності громадян, вважаємо за доцільне
скористатися методикою цієї організації

й розробити науково-методичні

рекомендації за такими рівнями:
- макро, що відповідає рівню суспільства;
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- мезо, що співвідноситься з інституційним рівнем;
- мікро, який асоціюється з рівнем індивіда (2013).
Адаптуємо методику ЮНЕСКО до потреб нашого дослідження і
співвіднесемо виокремлені рівні зі стейкхолдерами медіаосвіти.
Таким чином, розроблення науково-методичних рекомендацій щодо
можливостей творчого використання ідей зарубіжного досвіду у розвитку
медіаосвіти в Україні буде здійснюватися за таким алгоритмом: визначення
стейкхолдерів на кожному із виокремлених рівнів і підрівнів, орієнтація на
напрями розвитку медіа та інформаційної грамотності, визначені ЮНЕСКО у 5
законах.
Зазначимо, що на суспільному рівні формування рекомендацій буде
орієнтовано на посадовців, які розробляють відповідне законодавче і
нормативно-правове забезпечення, та адміністративно-управлінський персонал,
завдання якого полягає у регулюванні системи освіти в Україні, у тому числі й
медіаосвіти. Врахуємо також те, що останнім часом все більшої популярності у
впровадженні медіаосвіти набувають недержавні організації, тобто громадські
об’єднання, товариства, спільноти, метою яких є просування медіаосвіти. Таким
чином, науково-методичні рекомендації для суспільного рівня (макрорівня)
будуть охоплювати загальнозаконодавчий підрівень і підрівні державних
організацій, що регламентують освітню діяльність, та недержавних організацій.
На законодавчому рівні. На основі вивчення медіаосвітнього досвіду США
і Канади та з урахуванням вітчизняної специфіки розробити та прийняти низку
законодавчих і нормативно-правових документів, які разом з чинним законом
України «Про освіту» та спеціальними законами («Про дошкільну освіту», «Про
повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійнотехнічну освіту», «Про вищу освіту») спрятимуть створенню цілісної системи
законодавчого регулювання й підтримки медіаосвіти, зокрема:
- включити до чинного Закону України «Про освіту» положення щодо
пріоритетності впровадження медіаосвіти та її мети – розвитку в учнів і студентів
компетенцій, що дають змогу ефективно взаємодіяти з інформаційними
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джерелами і потоками, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її, адекватно
оцінюючи достовірність, доброчесність і корисність медіаповідомлень, які в
комплексі сприятимуть формуванню медіакультури особистості в середовищі
важливих для неї спільнот (малих груп, родин, навчальних і виробничих
колективів, місцевих громад тощо);
- національна медіаосвітня політика має спрямовуватися на створення
суспільства знань, забезпечувати реалізацію медіаосвіти та різних медіаосвітніх
ініціатив для усіх громадян, включаючи маргіналізовані групи людей з
обмеженими можливостями, люди похилого віку, етнічні меншини, безробітні та
інші, які повинні мати рівний доступ до інформації та знань і мати можливість
висловлювати свою думку у різних медіазасобах;
- регламентувати у всіх підсистемах освітянської системи й на всіх її
рівнях формування медіа та інформаційної грамотності з урахуванням прагнення
України до рівноправної європейської та світової інтеграції. Натомість, у
чинному законі «Про освіту» лише у статті 12 «Повна загальна середня освіта»
викладено перелік ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній
людині

для

успішної

життєдіяльності,

серед

яких

-

«інформаційно-

комунікаційна компетентність», «громадянські та соціальні компетентності,
пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту
та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей»;
«культурна компетентність». Зазначені компетентності є складниками медіа та
інформаційної грамотності, розвиток якої передбачено сучасними стратегіями
ЮНЕСКО, й мають сприйматися як «ключові компетентності ХХІ століття».
- створити робочу групу для розроблення Стратегічного плану, на зразок
того, що було розроблено й схвалено урядом Канади у 2016 р., яким передбачено
перетворення уряду на «відкриту, прозору організацію, орієнтовану на надання
послуг і забезпечення програм для громадян і бізнесу простими, ефективними
способами через цифрові засоби у будь-який час і у будь-якому місці»
(Government of Canada Strategic Plan 2016). Для досягнення поставленої мети
громадяни мають володіти медіа та інформаційними навичками на досить
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високому рівні. У зв’язку з цим, передбачити розробку законопроєкту, який
просував би медіаосвіту та цифрове громадянство в Україні;
- враховувати з положень, викладені у Концепції впровадження
медіаосвіти в Україні (2010; 2016) при опрацюванні доповнень та змін до чинних
законів про освіту в Україні у зв’язку з загостренням потреби в інтенсифікації
розвитку медіаосвіти громадян, зумовленої необхідністю протистояти зовнішній
інформаційній агресії та руйнівній зарубіжній пропаганді;
- з метою убезпечення громадян, у тому числі дітей, підлітків та старшого
покоління у віртуальному просторі з урахуванням досвіду Канади з цього
питання, розробити на внести зміни до чинного Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства,
Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України про заходи
безпеки проти кібер-злочинів і відповідальність за їх скоєння;
- у проєкті закону України «Про освіту дорослих», над яким працює
робоча група при Міністерстві освіти і науки України за участі науковців
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та фахівців
Інституту

міжнародного

співробітництва

Німецької

асоціації

народних

університетів (DVV International) з вересня 2017 р., відобразити три головні
напрями розвитку медіаосвіти дорослих: медіаосвіту батьків; медіаосвіту як
невід’ємну складову громадянської освіти; медіаосвіту як необхідний засіб
конкурентоспроможності сучасних фахівців у будь-якій сфері людської
діяльності;
- обґрунтувати і законодавчо закріпити механізми стимулювання
роботодавців, які до навчання своїх працівників на робочому місці включають
елементи медіа та цифрової грамотності.
На підрівні державних організацій, що регламентують освітню діяльність,
насамперед, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти,
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук
України потрібно:
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- орієнтувати державну політику в освітній сфері на формування життєво
необхідних

компетентностей, пріоритетом якої має стати

медіаосвіта,

спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості
до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою масмедіа,
включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і
новітні

(комп’ютерно

опосередковане

спілкування,

інтернет,

мобільна

телефонія) медіа» (Концепція 2016);
- підготувати програму впровадження елементів сучасної медіаосвіти на
всіх освітніх рівнях з акцентом на створення системи шкільної медіаосвіти, що
закладе фундамент медіаосвіти протягом життя й передбачатиме розвиток
критичного мислення учнів і студентів;
- скоординувати

впровадження

медіаосвіти

в

усіх

підсистемах

вітчизняної системи освіти, а саме: шкільну медіаосвіту, медіаосвіту дітей
раннього і дошкільного віку, позашкільну медіаосвіту, медіаосвіту в професійній
і вищій школі, системі післядипломної освіти, освіти третього віку, неформальну
медіаосвіту;
- конкретизувати положення Концепції впровадження медіаосвіти в
Україні (2016) з урахуванням новітніх викликів і реалій сучасності та активно
впроваджувати їх у практику освітньої діяльності;
- розробити стандарти медіа та інформаційної грамотності педагогічних
кадрів: учителів, викладачів, психологів, спеціалістів з соціальної роботи та
інших спеціальностей;
- організувати співпрацю державних організацій, що забезпечують
належне функціонування системи освіти в Україні, з метою проведення
міждисциплінарних досліджень із проблем розвитку медіаосвіти налагодження
обміну досвідом і кадрового забезпечення викладання спеціальних дисциплін
для медіапедагогів. При цьому, медіаосвіта не повинна розглядатися як
вузькоспеціалізована педагогічна сфера. Налагодження міждисциплінарної
співпраці уможливить використання результатів і висновків досліджень з інших
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галузей і дисциплін – психології, політології, соціології та інших, що дозволить
значно покращити медіа та інформаційну грамотність;
- залучати фахові громадські організації та представників освітньої і
журналістської спільнот до просування й розроблення експериментального
навчально-методичного забезпечення медіаосвітніх матеріалів, спрямованих на
інтеграцію елементів медіаосвіти у навчальні програми повної загальної
середньої школи. Це сприятиме, на думку фахівців Національного інституту
стратегічних досліджень (Іщенко, 2018), фактичному впровадженню медіаосвіти
у навчальні програми з мінімальними ресурсними витратами, а також
слугуватиме додатковим засобом забезпечення зв’язку навчального матеріалу з
сучасним життям;
- забезпечити

відповідне

фінансування

процесів

впровадження

медіаосвіти у всі складники вітчизняної освіти та на всіх її рівнях, у тому числі
надавати кошти чи гранти для провадження наукових досліджень з медіаосвіти.
На підрівні недержавних організацій, що просувають медіаосвіту в
Україні:
- налагодити співпрацю фахових, освітніх, просвітницьких недержавних,
громадських організацій з метою підтримки і просування медіаосвіти серед
широких верств населення для формування демократичного цифрового
суспільства;
- залучати громадськість до різних медіаосвітніх проєктів, зокрема з
розвитку цифрової та медіаграмотності вразливих категорій населення;
- підтримувати волонтерську діяльність членів громадських організацій з
популяризації в медіазасобах медіа та інформаційної грамотності населення.
На

інституційному

рівні

(мезорівні)

наші

науково-методичні

рекомендації спрямуються, насамперед, на таких стейкхолдерів: науковців,
науково-педагогічних і педагогічних працівників, методистів, фасилітаторів,
бібліотекарів, тренерів та цілу низку інших працівників, задіяних у медіаосвітній
діяльності. Заклади формальної освіти нездатні повною мірою вирішувати
проблеми розвитку медіа та інформаційної компетентності кожного члена
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суспільства. Отже, потенціал неформальної освіти та зусилля її працівників
також мають спрямовуватися на розвиток медіаосвітньої діяльності. З
урахуванням зростання важливості неформальної освіти, при формуванні
науково-методичних рекомендацій зосередимо свою увагу на двох категоріях
стейкхолдерів: тих, які задіяні у формальній освіті; тих, які сприяють розвитку
неформальної освіти.
Рекомендації для стейкхолдерів у формальній освіті:
- активно долучитися до реалізації Концепції впровадження медіаосвіти в
Україні, зокрема до реалізації її експериментального етапу;
- продовжити розроблення концептуальних та дидактичних засад
медіаосвіти, акцентуючи увагу на прикладному аспекті здійснення наукових
досліджень, популяризувати їх результати серед представників фахових спільнот
засобами традиційних і новітніх медіа з тим, щоб якомога більше педагогічних
представників і членів громади могли ознайомитися з прогресивними ідеями
впровадження медіаосвіти та найкращими практиками. Інакше кажучи, за
Г. Онкович (2013, с. 28), підтримати й забезпечити реалізацію «нового й
перспективного педагогічного явища» – медіадидактики;
- розробляти та впроваджувати положення і правила, що сприяють і
підтримують навчання медіа та інформаційної грамотності, наприклад, введення
медіаосвітніх тем у дисципліни, що викладаються;
- використовувати різноманітні матеріальні та нематеріальні стимули для
тих педагогів, які беруть участь у медіаосвітній діяльності;
- інтегрувати елементи медіаосвіти у зміст навчальних дисциплін, що є
доволі перспективним. Насамперед, тому що ці медіаосвітні елементи можуть
слугувати основою для подальшого засвоєнням учнями і студентами окремих
навчальних дисциплін. Поряд із цим, вони забезпечать тісний взаємозв’язок
навчального матеріалу з сучасним життям, чого «нині українській освіті часто
бракує» (Іщенко, 2018). Ще однією перевагою впровадження наданої
рекомендації є те, що вона не потребує значних додаткових ресурсів;

402

- впровадити окремий навчальний курс з медіаосвіти для всіх без винятку
педагогічних спеціальностей, у тому числі й практикум чи тренінг для
закріплення отриманих знань на практиці;
- заохочувати науково-педагогічних, педагогічних працівників, учителів
до розроблення навчально-методичних ресурсів з медіаосвіти, зокрема
підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій та ін.;
- творчо переосмислювати класичні організаційні форми, методи й
технології

навчання

у

зв’язку

зі

стрімким

розвитком

інформаційно-

комунікаційних технологій та медіазасобів, що вносить принципові зміни в
освітню діяльність, виявляти нові можливості медіаосвіти, що позитивно вплине
на поглиблення її змісту, методик і технологій.
Незважаючи на позитивний досвід впровадження медіаосвіти в багатьох
країнах, у тому числі США і Канаді, де її визнають і підтримують на
загальнодержавних, локальних і галузевих рівнях, все ж таки підготовка самих
педагогів до впровадження медіаосвіти є недостатньою. Враховуючи викладене
вище, серед рекомендацій для тих, хто впроваджує медіаосвіту у формальній
освіті, виокремлюємо окрему групу і для цієї категорії стейкхолдерів. Відтак, у
процесі підготовки майбутніх фахівців до їх професійної діяльності необхідно
забезпечити розвиток їх «медіаосвітньої культури як необхідного складника
загальної культури професійної» (Онкович, 2013).
Для досягнення визначеної мети необхідно:
- розробити методичні матеріали, що передбачають методику проведення
занять, яка ґрунтується на проблемних, евристичних, продуктивних, ігрових
формах навчання. Симбіоз традиційних і новітніх підходів до медіаосвітньої
підготовки вчителя сприятиме розвитку його/її самостійності в прийняті рішень,
критичному сприйнятті та адекватному оцінюванні медіаінформації, сформують
здатність до критичного аналізу медіатекстів, до раціонального пошуку, відбору,
систематизації та використання медіатекстів у професійній діяльності, розвинуть
здатність протистояти маніпуляціям і пропаганді, не згадуючи вже про розвиток
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умінь і навичок, застосовувати у своїй освітній діяльності сучасні інформаційнокомунікаційні засоби, навчальні ресурси з мережі інтернет та ін.;
- інститутам післядипломної педагогічної освіти розробити і ввести
спецкурс «Медіа та інформаційна грамотність» до освітніх програм з підвищення
кваліфікації.
Рекомендації для тих, хто бере участь у неформальній медіаосвіті:
- систематично організовувати й популяризувати діяльність літніх і
зимових шкіл для учителів і викладачів закладів вищої освіти для розвитку медіа
та інформаційної грамотності, як можливість підвищення кваліфікації й
удосконалення педагогічної майстерності. Необхідно зазначити, що ця
прогресивна ідея американського іканадського досвіду частково вже втілюється
в життя з 2011 р. Академією української преси у співпраці з Інститутом
модернізації і змісту освіти МОН України, Інститутом соціальної і політичної
психології

НАПН

України,

відділом

кіномистецтва

Інституту

мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України;
- популяризувати авторські розробки уроків і практичних занять з основ
медіаосвіти та розвитку медіа та інформаційної грамотності школярів і
студентів, просувати інші форми медіаосвітньої діяльності для дорослої
аудиторії, поширювати кращі практики впровадження медіаосвітньої діяльності
через фахові інтернет-спільноти, професійні асоціації, товариства та інші
громадські організації.
Мікрорівень, що асоціюється з рівнем індивіда, також потребує особливої
уваги, адже у сучасних умовах кожна людина нині має бути медіаактивною,
тобто шукати і споживати інформацію з масмедіа, що виробляють і активно
поширюють фахівці. Медіаосвіта, на відміну від інших сфер, «має потужний
потенціал, що заряджає ентузіазмом і педагогів, і учнів, та приносить обом
категоріям споживачів не лише користь, але й велике задоволення. Таке
поєднання є справжньою рідкістю у школі та її освітній діяльності» (Buckingham,
2009). Ці нетипові особливості медіосвіти доцільно враховувати в освітньому
процесі у формальній, неформальній та інформальній освіті.
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Досить

популярними

способами

використання

своїх

медіа

та

інформаційних навичок є створення і ведення блогів у соціальних мережах. З
урахуванням новітніх форм комунікації нами запропоновано науково-методичні
рекомендації для стейкхолдерів, зокрема
- необхідно

бути

відповідальним

громадянином,

виявляти

свою

свідомість, дотримуватися правил безпечної поведінки в інтернет-просторі, не
наражатися на небезпеку самому і не наражати інших;
- реалізовувати свій творчий потенціал засобами масмедіа, підтримуючи
інших членів суспільства, поважаючи їхній вибір, взаємодіючи, сприяючи
розширенню можливостей інших, створюючи сприятливе медіасередовище.
Отже, лише об’єднані зусилля кожного із стейкхолдерів медіаосвітньої
діяльності, а також виважена державна політика зможуть забезпечити розвиток
вітчизняної медіаосвіти не як однієї із необхідних і затребуваних освітніх сфер,
а як, за влучним висловом тайського вченого-практика з університету Рангсіт
(Бангкок, Таїланд), доктора Н. Нупаіроджа (Nupairoj, 2016, c. 36), як «стилю
життя, як екосистеми, в якій всі складові – збалансовані та взаємопов’язані».
Висновки до п’ятого розділу
В Україні на загальнодержавному, регіональних, локальних і галузевих
рівнях визнано необхідність впровадження медіаосвіти. Надзвичайна важливість
цієї проблеми в нашій державі усвідомлюється педагогами, вченими,
прогресивними діячами освіти, науки і культури. Відповідно до Концепції
впровадження медіаосвіти в Україні (2016) окреслено сім пріоритетних напрямів
розвитку медіаосвіти: медіаосвіта дошкільна, медіаосвіта шкільна, медіаосвіта
позашкільна, медіаосвіта у вищій школі, батьківська медіаосвіта, медіаосвіта
дорослих,

медіаосвіта

засобами

медіа

(неформальна

медіаосвіта).

Наголошується на важливості розвитку предметної професійної медіаосвіти у
закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої
освіти; медіаосвіти батьків для захисту дітей раннього віку від зловживання
екраном; неформальної медіаосвіти засобами медіа.
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Вивчення здобутків творчих педагогів, стану науково-методичного
забезпечення медіаосвітньої діяльності та досвіду наукових шкіл дозволило
виокремити осередки медіаосвіти на теренах України, зокрема: Лабораторія
психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України; школа медіадидактики Г. Онкович, що була створена
в Інституті вищої освіти НАПН України, а нині є незалежною; Інститут екології
масової інформації Львівського національного університету імені Івана Франка;
Академія української преси; Коледж преси та телебачення у м. Миколаєві. Ці
осередки медіаосвіти приділяють значну увагу створенню навчальних програм,
підготовці посібників і дидактичних комплексів, організовують наукові і
науково-практичні конференції, методичні семінари, круглі столи, тренінги,
інноваційно працюють над проблемою розвитку медіаосвіти в Україні.
Проаналізовано медіаосвітню діяльність Коледжу преси та телебачення
(м. Миколаїв) за двома напрямами: як підготовку майбутніх медіафахівців та
впровадження

інноваційних

педагогічних

технологій

з

формування

дидактичного інформаційного простору засобами шкільної преси та конкурсу
шкільних медіа.
Перша складова передбачає ще й такі види діяльності, як співпраця з
міжнародними організаціями, участь у міжнародних проєктах, телепроєктах,
створенні документальних фільмів та іншої відеопродукції.
Друга складова є ефективним інструментом навчання медіаосвітнім
навичкам не лише майбутніх репортерів, журналістів, а й різних медійних
працівників. Формування шкільної преси як педагогічної технології виховання
громадянської свідомості українських школярів довело свою результативність.
Аналіз кількісних та якісних показників проведення регіональних,
національних, міжнародних конкурсів шкільних медіа впродовж 23-х років
засвідчив, створення шкільних медіа сприяє формуванню нової генерації
майбутніх медіафахівців. Ця діяльність сприяє підвищенню активності учнів і
студентів в освітній і громадській діяльності. Медіаосвітній досвід автора,
зокрема з підготовки шкільних газет, його апробації в освітньому процесі шкіл
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м. Миколаєва, а згодом і шкіл інших областей України, підтвердив його
успішність та ефективність.
З урахуванням проміжних і кінцевих результатів дослідження автором
було розроблено й обґрунтовано науково-методичні рекомендації для творчого
використання прогресивних і конструктивних ідей американського і канадського
досвіду у розбудові вітчизняної медіаосвіти. З урахуванням комплексного
підходу до вирішення проблеми формування медіа та інформаційної грамотності
сучасної людини науково-методичні рекомендації систематизовано за макро-,
мезо- та мікрорівнями, що відповідають рівню суспільства, інституційному та
рівню індивіда.
Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: Головченко,
2004; Головченко, 2011; Головченко, Бухтатий, Радченко, 2015; Головченко,
2019a; Головченко, 2019b; Головченко, 2020l; Головченко, 2020m; . Головченко,
2020n.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Узагальнення

результатів

порівняльно-педагогічного

дослідження

розвитку медіаосвіти у США і Канаді, її теоретичних, концептуальних,
дидактичних засад дало підстави для таких висновків:
1.

Бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми дозволив виявити

витоки медіаосвіти як інструмента навчання у 60-ті рр. ХХ століття. За
тематичним критерієм наукові праці з цих проблем систематизовано за
теоретичним та прикладним напрямами.
З першого напряму обґрунтовано теоретичні і концептуальні засади
медіаосвіти, проаналізовано вплив філософсько-педагогічних підходів на її
розвиток; медіаосвіта розглядається в психолого-педагогічному, мистецькому і
технологічному контекстах. Чітко простежується зміна сприйняття науковцями,
учителями-практиками і соціумом впливу медіазасобів на особистість від
негативного до позитивного. Згідно з другим напрямом висвітлено результати
наукових досліджень щодо використання електронних, а згодом цифрових
медіазасобів. Проаналізовано різні теорії і підходи, а також пропозиції вчених
щодо розвитку медіаосвіти засобами електронних і цифрових технологій.
Вивчення дидактичних матеріалів і методичних праць учителів, творчих груп,
громадських організацій, центрів з медіаосвіти дало змогу виявити посилення
уваги до таких дослідницьких проблем: міждисциплінарний аналіз різних
підходів до розвитку медіаосвіти; освітня політика з розвитку медіаграмотності;
підготовка методичних матеріалів для медіаосвіти з урахуванням попереднього
досвіду.
У зарубіжних джерелах значну увагу приділено висвітленню впливу
медіаосвіти на суспільство і на особистість. Медіаосвіта у досліджуваних країнах
спрямовується на розвиток особистості, автономної від медіа, яка здатна
критично мислити і творчо діяти у медійному середовищі.
Аналіз наукових праць з питань медіаосвіти засвідчив, що в Україні
дослідження спрямовуються на обґрунтування необхідності оволодіння
медіазасобами в освітньому процесі. Нині вітчизняні вчені приділяють значну
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увагу вивченню теоретико-методологічних і дидактичних засад медіаосвіти, її
сучасного стану, розробленню та удосконаленню методик формування цифрової
та медіаосвітньої компетентностей учнів, студентів, різних категорій дорослого
населення

України.

Активізувалися

наукові

пошуки

з

педагогічної

компаративістики, предметом вивчення яких є різні аспекти медіаосвіти, хоча
поза інтересами українських науковців залишилося цілісне вивчення досвіду
розвитку медіаосвіти в США і Канаді – країн з високим рівнем медіаосвіченості
їх громадян.
2.
джерелах

Вивчення базових термінів медіаосвіти у вітчизняних та зарубіжних
дозволило схарактеризувати

їхню сутність та виявити певні

особливості. Базові терміни було об’єднано у три групи: «медіаосвіта» та її
похідні; «освітнє середовище» та його види; «суб’єкт освітнього процесу». До
кожної групи дібрано похідні базового поняття та синонімічні одиниці,
здійснено пошук взаємовідповідності україномовних та англомовних термінів у
зарубіжних та вітчизняних літературних і документальних джерелах.
Значення терміна «медіаосвіта» у вітчизняній педагогіці еволюціонувало
від використання технічних засобів у навчальному процесі, навчання і
самонавчання за їх допомогою, до критичного сприйняття інформації,
ефективної взаємодії з медіазасобами і творчого використання інформації у своїх
цілях. У вітчизняній науковій літературі спостерігається певна підміна змісту
понять: «медіаосвіта» і «медіаграмотність», «медіаосвіта» і «медіапросвіта»,
«медіаграмотність» і «медіакомпетентність», які часто вживаються синонімічно.
Дискусії щодо їх змістового наповнення свідчать про активні пошуки
вітчизняних вчених і практиків у сфері медіаосвіти.
Вивчення базових англомовних термінів медіаосвіти дало змогу дійти
висновку щодо відсутності узгодженої термінології в зарубіжних літературних і
документальних джерелах, нерідкої підміни змісту термінів, пов’язаних з
медіаосвітою. Причини такої ситуації полягають в наступному: медіаосвіта є
відносно «молодим» напрямом педагогічних досліджень, термінологічний
інструментарій якого продовжує формуватися; поява нових ІКТ постійно змінює
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форми комунікації, а їх інтеграція зумовлює необхідність поєднання комплексу
навичок опанування ними; змінилися форми споживання інформації від
пасивних до активних й інтерактивних, коли споживачі можуть самі ставати
творцями медіапродуктів; медіаосвіта є міждисциплінарним явищем і може
розглядатися

у

соціальному,

культурному, економічному, історичному,

технологічному контекстах. Злиття цифрових технологій з електронними
зумовило формування в англомовному науковому середовищі нових термінів
«цифрова і медіаграмотність» і «цифрова і медіакомпетентності», які в сучасних
умовах широко використовуються у вітчизняних наукових джерелах.
3.

Витоки медіаосвіти зумовлені різними за своєю спрямованістю

прагненнями науковців і вчителів обох країн. З урахуванням сукупності
критеріїв (вагомі події в історії країн, соціально-економічні, культурологічні,
організаційні умови, значущі зміни в сфері освіти загалом і медіаосвіти, поява
законодавчих актів і нормативно-правових документів, що регулюють
медіаосвітню діяльність на різних рівнях), обґрунтовано і розроблено авторську
періодизацію медіаосвіти у США і Канаді та виявлено тенденції на кожному з
етапів її розвитку.
Розвиток медіаосвіти в цих країнах відбувався упродовж шести основних
етапів,

зокрема:

етап

зародження

медіаосвіти

(1960-1970

рр.),

що

характеризувався широким використанням кінофільмів в освітньому процесі та
появою перших теоретичних праць з медіаосвіти; етап становлення медіаосвіти
(1970-1980 рр.), коли педагоги почали використовувати методику занурення в
медіа, а медіаосвіту сприймати як «критичну практику громадянства»; етап
формування медіаосвіти як окремого напряму освітньої діяльності (19801990 рр.), під час якого продовжувалися пошуки нових форм навчання,
поширювався обмін досвідом медіаосвіти, медіаосвіта набула світового
визнання в освітньому процесі; етап визнання і розповсюдження медіаосвіти
(1990-2000 рр.), на якому було засновано різні асоціації, товариства та інші
спільноти, що активно популяризували і поширювали медіаосвіту; етап розвитку
співпраці міжнародних, національних, урядових організацій та закладів освіти
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(2000-2010 рр.), упродовж якого саме об’єднання зусиль та співпраця основних
стейкхолдерів уможливлювали удосконалення медіаосвіти й розроблення її
ключових концептів; етап трансформації медіаосвіти (2010 р. – дотепер), коли
медіаосвіта

стала

важливою

умовою

формування

і

розвитку

медіакомпетнтностей.
У США медіаосвіта спочатку сформувалася як окремий напрям
педагогічних досліджень. Біля її витоків були науковці і прогресивні викладачі
університетів і коледжів, що відобразилося на теоретичному характері
медіаосвіти. У Канаді медіаосвіта від самого початку була й нині залишається
практико орієнтованою, її ініціаторами і розробниками були шкільні вчителі.
Водночас зазначимо, що послідовність етапів розвитку медіаосвіти та їх
тривалість дещо відрізняються. У США спочатку відбувалося формування
медіаосвіти як окремого напряму освітньої діяльності, а згодом – етап визнання
та розповсюдження. Всі процеси чітко простежуються у проміжках часу по
десять років. У Канаді етапи формування медіаосвіти, її визнання та
розповсюдження відбувалися паралельно упродовж декількох десятиліть:
спочатку медіаосвіта здобула визнання, набула поширення в країні і за її межами,
а згодом сформувалася як окремий напрям науково-освітньої діяльності.
Аналіз передумов зародження, становлення і розвитку медіаосвіти у США
і Канаді свідчить, що медіаосвіта пройшла шлях від популяризації та поширення
до зневажання і повного позбавлення фінансування, і знову – до всебічної
підтримки і розуміння її важливості широкою громадськістю, урядовими
структурами.
4. Вивчення законодавчого і нормативно-правового забезпечення ( законів,
підзаконних актів та інших нормативно-правових документів) уможливило
виявлення особливостей у їх змісті. Цей процес є унікальним у кожній з
досліджуваних країн. У США медіаосвіта законодавчо регулюється одночасно
на федеральному рівні, а також на рівнях усіх штатів. Простежується тенденція
федералізації та легалізації освіти. Тобто спостерігається посилення ролі
держави у формуванні освітньої політики та одночасне зростання обсягів
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фінансування на місцевому рівні (рівні штату, місцевих шкіл, тощо). Завдяки
об’єднанню зусиль американських учителів, бізнесменів, експертів та інших
стейкхолдерів освіти розроблена і реалізується концепція «Партнерство для
розвитку навичок 21 століття» (Partnership for 21st Century Skills), що передбачає
розвиток медіаосвітньої компетентності як ключової навички в умовах
глобалізаційних процесів. У кожному штаті розвиток медіаграмотності учнів
регламентується підзаконними актами, К-12 освітніми стандартами та освітніми
статутами.
Вивчення показало, що у Канаді відсутні спеціальні закони чи концепції
розвитку медіаосвіти, хоча рівень медіаосвіченості канадців є досить високим.
Питання медіаосвіти в цій країні регламентуються загальними законами, а також
іншими законами, що не мають безпосереднього відношення до системи освіти.
Аналіз законів, спрямований на розвиток медіаграмотності, засвідчує, що
їх прийняття в обох країнах переважно ініційоване громадськими організаціями,
що займаються медіаосвітньою діяльністю. Їх мережа є дворівневою
(національні та регіональні). В обох країнах регіональні громадські організації –
це переважно освітні платформи, що пропонують різні медіаосвітні ресурси. В їх
діяльності чітко простежується прихильність до певного підходу у розвитку
медіаосвіти. Ще однією подібною особливістю медіаосвітньої діяльності у США
і Канаді є тісна співпраця медіавиробників і медіапедагогів.
5.

Філософською основою медіаосвіти стали теорія масової комунікації

і теорія конструктивізму. Поява нових ІКТ зумовила створення нового
соціального простору – «глобального села», що потребувало нових засобів
зв’язку й отримало їх у вигляді засобів масової комунікації. Останні виконують
у суспільстві різні функції: інформаційні, освітні, розважальні, організаційні,
ідеологічні та ін. Конструктивізм базується на розумінні світу з урахуванням
власного досвіду, формування нових знань і транслювання його у майбутнє.
Оскільки завдання медіаосвіти – навчити критично сприймати інформацію,
творчо її інтерпретувати і використовувати у комунікації, зростає значення
принципів конструктивістської педагогіки: навчання як процес пошуку і
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постійної трансформації знань, навчання доцільно тісно пов’язувати із життям.
Його результати об’єктивно потребують використання у різних сферах
життєдіяльності; навчання має бути гуманістичним і демократичним.
Викладені
медіаосвіти.

положення

Відповідно

стали

до

концептуальною

розуміння

основою

науковцями

цілей

розвитку
медіаосвіти

виокремлюються філософські підходи до неї: критичний, відповідно до якого
медіаосвіта спрямована на навчання людину критично сприймати інформацію,
розпізнавати можливі загрози, тобто набуття навичок медіаграмотності;
протекціоністський, згідно з яким медіаосвіта має упереджувати людину від
шкідливого впливу медіазасобів; художній (мистецький), що базується на
положеннях культурологічної теорії й зумовлює спрямування медіаосвіти на
розвиток медіакультури людини, естетичного сприйняття нею світу та
самовираження; практичний підхід, що передбачає навчання людини теорії та
практичних умінь користуватися сучасними ІКТ та засобами масової
комунікації.
Прагнення науковців розробити єдиний концептуальний підхід до
медіаосвіти досі не є успішними, що спричинило «змішування» і підміну змісту
кількох підходів. Тому дослідники керуються положенням щодо взаємозв’язку і
взаємодоповнення різних підходів до медіаосвіти. Концептуальна теорія
«великого намету» пояснює поєднання усіх підходів і складників освіти
(формальна, неформальна, інформальна), навчальних дисциплін, різних цільових
категорій суб’єктів освітнього процесу.
Досить поширеним у США і Канаді є узагальнюючий підхід до
медіаосвіти,

відповідно

до

якого

виокремлюють

два

напрями:

протекціоністський, що захищає від негативного впливу медіазасобів, і
розвивальний, який сприяє розвитку особистості, озброює її необхідними
знаннями, уміннями і навичками.
6.

У неформальній та інформальній освіті переважає орієнтація

освітніх програм, розроблених і орієнтованих здебільшого на батьків, ніж на
дітей; усвідомлення батьками своєї відповідальності за медіаосвіту дітей;
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простежуються концептуальні зміни у розумінні завдання медіаосвіти від
протекціоністського до розвивального; перетворення бібліотек і музеїв на
центри медіаінфомаційної грамотності населення; відбувається використання
освітнього

потенціалу

робочого

місця

для

розвитку

цифрової

та

медіакомпетентностей дорослих та ін.
Неформальна та інформальна освіта обох країн пропонують програми для
розвитку медіаосвіти вразливих верств населення, хоча вони поки що
нечисельні. Їх тематичне спрямування є подібним: інновації, активне
громадянство, соціальна інклюзія, безпека, розвиток впевненості інтернеткористувачів.
У Канаді медіаосвітній курс для іммігрантів і біженців реалізується на
національному рівні, на відміну від США, де розвиток медіаосвіти цієї категорії
населення перебуває у компетенції штатів. Медіаосвіта людей похилого віку в
обох країнах є подібною. Її мета – навчити літніх людей користуватися
цифровими технологіями, оволодіти правилами безпеки в інтернет-просторі,
розвивати

критичне

мислення

та

навички

відповідального

цифрового

громадянина.
Порівняння медіапідготовки працівників на робочому місці у фірмах,
організаціях, компаніях дало підстави для висновку про появу особливого
феномену «нових способів праці» (NWOW). З’ясовано, що медіанавчання на
робочому місці передусім спрямовуються на розвиток цифрових навичок
працівників. З цього питання фірми у США і Канаді частіше звертаються до
аутсорсингових компаній: громадських медіаосвітніх компаній, відомих
інтернет-компаній чи офісів соціальних мереж. Деякі відмінності свідчать не про
наявність тенденції, а про незначні особливості, притаманні кожній із
досліджуваних країн.
7. Медіапідготовка педагогічного персоналу здійснюється на основі таких
підходів: у формальній освіти – як первинна підготовка в університетах та
коледжах; в неформальній освіті – як професійний розвиток; в інформальній
освіті – як саморозвиток і самовдосконалення своєї професійної майстерності.
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Разом з тим, аналіз кейсів з педагогічної діяльності учителів у США і Канаді
засвідчив, що рівень медіапідготовленості педагогічного персоналу в обох
досліджуваних країнах залишається все ще недостатнім, а в умовах цифрових
трансформацій ця невідповідність поглиблюється.
Зростає увага до якісної підготовки педагогічного персоналу, у системі
формальної освіти постійно враховуються медіаосвітні потреби педагогічних
працівників. Ефективною є медіаосвітня підготовка педагогів з урахуванням
особливостей різних навчальних дисциплін, спеціальної фахової підготовки;
здійснення медіапідготовки на бакалаврському і магістерському рівнях; широке
використання цифрових технологій, онлайн-курсів та поєднання традиційного і
дистанційного форматів навчання. Зростає значення соціальної спрямованості
медіаосвітніх курсів і розвитку професійної і соціальної

відповідальності

педагогів за результати своєї медіаосвітньої діяльності та ін. У США значна
увага приділяється створенню за ініціативи університетів центрів з онлайнмедіаосвіти,

які

цілеспрямовано

працівників

впровадження

здійснюють

медіаосвіти.

У

підготовку

Канаді

стало

педагогічних
традиційним

консультування педагогів з науковцями спеціалізованих кафедр. У цій країні
загальнопедагогічна медіаосвіта стала обов’язковою.
В обох країнах подібним є зміст медіаосвітньої підготовки педагогів у
неформальній та інформальній освіті. Спостерігається посилення уваги до
теоретичної медіапідготовки педагогів, розроблення її наукового і навчальнометодичного забезпечення та розвитку медіакомпетентності усіх учасників
освітнього процесу. Доведено, що подібними є також умови професійного
розвитку педагогічних працівників (різні медіаосвітні заходи – літні школи,
семінари, курси підвищення кваліфікації, онлайн-курси) і постійна співпраця
науковців,

учителів,

представників

громадських

організацій.

Водночас

простежуються відмінності у реакції цих країн на нові виклики (у США –
поступові зміни; у Канаді – негайна реакція); у фінансуванні (у США – через
гранти фондів, меценатів, спонсорів; у Канаді – на основі державної підтримки
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федеральним урядом та урядами провінцій і територій); агентах змін (у США –
науковці та громадські організації; у Канаді – учителі та громадські організації).
8. На початку ХХІ століття медіаосвіта є ресурсом, що забезпечує розвиток
необхідних навичок і вмінь людини. Її зміст відображає загальні тенденції,
спільні для багатьох країн світу, а саме: орієнтація медіаосвіти на цінності
людини (читаючи медіаповідомлення, людина осмислює його зміст у контексті
своєї системи цінностей та пріоритетів); на споживання (людина розуміє роль
медіа у своєму житті та соціально-економічному житті суспільства);
громадянство (через критичне розуміння медіаповідомлень формується життєва
позиція людини як активного, відповідального і свідомого громадянина);
культуру (завдяки медіа людина розуміє свою ідентичність та ідентичність
інших націй). Простежується ще одна світова тенденція: медіаосвіту
розглядають як невід’ємну складову освітнього процесу, спрямованого на
підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною
системою масмедіа, включаючи традиційні (друковані видання, радіо, кіно,
телебачення) і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет,
мобільна телефонія) засоби.
Виокремлено та схарактеризовано загальні та специфічні для кожної
досліджуваної країни шляхи формування цифрової та медіакомпетентностей для
цільових категорій населення (рівень К-12 – для дітей шкільного віку; рівень
університету – для молоді; бібліотеки, інтернет-центри, громадські організації –
для дорослих: працюючих і безробітних) і специфічних груп (представників
національних меншин (діти, молодь, сім’ї); учнів та студентів з особливими
потребами; молодих людей, які побували за гратами; новоприбулих іммігрантів;
громадян похилого віку та ін.). Структура формування цифрової та
медіакомпетентностей у США і Канаді є подібною: формальна освіта (школа К12, вища школа, післядипломна освіта), неформальна та інформальна освіта
(дім/родина, бібліотеки, музеї, молодіжні освітні програми, місцевий доступ).
Причому в обох країнах можливості неформальної та інформальної освіти є
набагато ширшими.
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До тенденцій розвитку медіаосвіти у США і Канаді віднесено: для
формування цифрової та медіакомпетентностей у формальній освіті в обох
досліджуваних країнах медіаосвіта реалізується за двома напрямами: як
інтегрований компонент в навчальні дисципліни/курси чи як окрема навчальна
дисципліна/курс; завдання медіаосвіти є подібними

для середньої і вищої

школи; ці цілі та завдання реалізуються в навчальних планах і програмах через
інші навчальні дисципліни; зокрема: на заняттях з англійської мови,
загальноосвітніх/соціальних

дисциплін,

мистецтва,

охорони

здоров’я,

інформатики та ін.; альтернативний підхід, тобто розвиток цифрової та
медіакомпетентностей

на

заняттях

з

окремих

навчальних

дисциплін

(журналістики, медіавиробництва та ін.) не так широко впроваджується в освітній
діяльності

школи;

процес

формування

і

розвитку

цифрової

та

медіакомпетентностей більш активний на рівні К-12; на відміну від школи, в
університеті фокус медіаосвіти зосереджено на розвитку аналітичних умінь,
формуванні професійно значущих навичок, затребуваних ринком праці, а також у
розвитку соціальної цифрової компетентності, тобто цифрового громадянства.
Для обох країн характерною є тенденція щодо трансформації результатів
медіаосвітньої діяльності у розвиток цифрової та медіаграмотності широких
верств

населення,

що

зумовлюється

стрімким

входженням

цифрових

медіазасобів у повсякденне життя; активна участь громадських організацій у
розробленні ключових концептів медіаосвіти. Ефективний розвиток медіаосвіти
неможливий без інкорпорування відповідних принципів в освітню діяльність
обох країн, а також адаптації засадничих принципів медіаосвіти до нових
цифрових реалій. Вивчення формальної освіти США і Канади дало змогу
виявити, що освітні програми у цих країнах розробляються з урахуванням потреб
основних

цільових

і

вразливих

категорій

населення.

Контент-аналіз

медіаосвітніх програм формальної освіти обох країн уможливив виокремлення
та характеристику типових тематичних напрямів медіаосвіти на сучасному етапі,
зокрема широке залучення молоді, підготовка педагогічного персоналу,
підтримка батьків, політика, наукові дослідження.
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9. Україна має певне законодавче і нормативно-правове забезпечення,
теоретичні

напрацювання

і

практичний

досвід

розвитку

цифрових

і

медіакомпетентностей учнів, студентів та інших категорій дорослого населення.
Осмислення медіаосвітнього досвіду США і Канади уможливило виявлення
низки нереалізованих можливостей у вітчизняній медіаосвіті, зокрема
відсутність спеціальних державних програм з підвищення рівня медіаосвіченості
громадян; потреба розвитку соціально відповідального медіасередовища;
необхідність формування медіакультури відповідно до вікових, індивідуальних,
професійних, соціальних та інших особливостей громадян тощо.
Узагальнення досвіду США і Канади уможливило обґрунтування
перспектив використання їх прогресивних і конструктивних ідей в сфері
медіаосвіти в контексті «5 законів медіа та інформаційної грамотності»
ЮНЕСКО. Належне законодавче і нормативно-правове забезпечення є
необхідною умовою ефективного розвитку медіаосвіти. Нагальною є потреба
наскрізного розвитку медіаосвіти та її впровадження на всіх освітніх рівнях.
У науково-методичних рекомендаціях «Розвиток медіаосвіти в Україні»
проаналізовано медіаосвіту як міждисциплінарну проблему, висвітлено її
розвиток у формальній, неформальній та інформальній освіті. Розкрито роль
стейкхолдерів у цьому процесі, а також в самоосвітній діяльності. Запропоновані
науково-методичні рекомендації можуть стати основою для розроблення
комплексного підходу до медіаосвіти та його реалізації в українському
суспільстві. Вони є людиноцентричними – орієнтованими на стейкхолдерів
медіаосвіти; структурованими – логічно вибудованими за складниками
(формальна, неформальна та інформальна освіта) та рівнями

освіти;

комплексними – представленими у поєднанні всіх складників освіти та на всіх її
рівнях. Ефективність розвитку медіаінформаційної грамотності населення
залежить від реалізації державної політики на всіх рівнях – національних,
галузевих, регіональних і локальних.
Проведене дослідження не вичерпує усіх теоретичних аспектів цієї
міждисциплінарної проблеми. До перспективних напрямів досліджень ми
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відносимо: порівняльно-педагогічний аналіз національних систем професійної
підготовки і підвищення кваліфікації педагогічного персоналу з проблем
медіаосвіти;

вивчення

світового

досвіду

розвитку

цифрової

та

медіакомпетентностей вразливих верств населення (біженців, іммігрантів, осіб
похилого віку та ін.); психолого-педагогічні умови творчого використання
ефективних зарубіжних практик медіаосвіти різних категорій населення.

419

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Академічний словник української мови 1970-1980: в 11 томах. (1977). 8, 277.
2. АУП – Академія української преси: офіційний сайт. (2020). URL:
https://www.aup.com.ua/
3. Антонова, О. Є. (2015). Педагогічні технології та їх класифікація як наукова
проблема. Сучасні технології в освіті, 1(2). Київ: НАПН України, ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського. С. 8-15.
4. Бабушко, С. Р. (2015). Професійний розвиток фахівців сфери туризму в
США та Канаді: монографія; за ред. Л. Б. Лук‘янової. К.-Ніжин: Видавець
ПП Лисенко М. М., 2015, 424 с.
5. Балла, М. І. (2006). Великий англо-український словник; 3-е вид. К.:
Видавничий дім «Чумацький шлях», 666 с.
6. Баликін, І., Волошенюк, О., Чорний, О., Федченко, О. (2019). Абетка
візуальної грамотності. /за ред. Волошенюк О., Іванова В., Євтушенко Р.
Київ: АУП, ЦВП.
7. Бакка, Т., Голощапова, В., Дегтярьова, Г., Євтушенко, Р., Іванова, І.,
Крамаровська, С., Мелещенко, Т., Шкребець, О. (2017). Медіаграмотність
та критичне мислення в початковій школі. / за ред. Волошенюк О.,
Дегтярьової Г., Іванова В. – К.: ЦВП, АУП.
8. Бачинський, Д. (2018). Медіаосвіта в системі сучасних закладів: вітчизняний
та зарубіжний досвід. Педагогіка: збірник наукових праць. 25 (2-2018), 1924. DOI: 10.32626/2309-9763.2018–25.19-25
9. Безпека в інтернеті. Інститут модернізації змісту освіти, 2021. URL:
https://imzo.gov.ua/diyalnist/bezpeka-v-interneti/
10. Биков, В. Ю. (2019). Цифрова трансформація суспільства і розвиток
комп’ютерно-технологічної

платформи

освіти

і

науки

України.

Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні
процеси і перспективи розвитку. НАПН України.
11.Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред.
В. Г. Кременя. К., 2009. 18 с.

420

12.Борко, Т. (2018). Уроки Школи медіаосвіти на Кінбурні. Культура і життя.
12 жовтня 2018. № 41. С. 10-11.
13. Бужиков, Р. П. (2007). Педагогічні умови застосування інноваційно–
комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов студентів
вищих економічних навчальних закладів. (Автореф. дис. канд. пед. наук).
Київ.
14.В Україні оновлено Концепцію впровадження медіаосвіти (2016).
MediaSapiens. URL: https://cutt.ly/BxZaYeC
15. Великий тлумачний словник сучасної української мови (2005). Уклад. і голов.
ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун».
16. Виступ Найдьонової Любов Антонівни на Громадському радіо. (2017).
Медіапсихологія. Медіоосвіта. URL: https://cutt.ly/6xZkncT
17. Вишнякова, С. М. (1999). Профессиональное образование. Словарь.
Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО.
18. Від медіаграмотності до медіакультури (2016). Наук. редактор В. І. Шуляр.
– Миколаїв: ОІППО. URL: https://cutt.ly/sxZkMKV
19. Від медіаграмотності до медіакультури: навчально-методичний комплекс
медіазанять. (2016). Наук. редактор В. І. Шуляр. – Миколаїв: ОІППО. URL:
https://cutt.ly/gxZle3n
20. Вітюк,

Н.

(2016).

Медіакомпетентість

як

умова

інформаційно-

психологічної безпеки особистості та суспільства. Івано-Франківськ, ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника». URL:
http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/ resource/file
21.Власюк О.В, Потапова В.І., Срібна І. (2019). Практична медіаграмотність для
бібліотек. / за редакцією Волошенюк О. В., Іванова В.Ф. Київ: АУП, ЦВП.
22.Волошенюк О. В, Ганик О. В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І.
Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. (2018).
Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / за редакцією
Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. Київ: ЦВП, АУП.

421

23.Волошенюк, О., Мокрогуз, О. (2017). Батьки, діти та медіа: путівник із
батьківського посередництва. / за ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К.: ЦВП,
АУП. URL: https://www.aup.com.ua/uploads/Posib_dla_batkiv_2017.pdf
24. Волошенюк,

О.,

Мокрогуз,

О.,

Коваленко,

П.

(2018).

Основи

медіаграмотності (пропедевтичний курс): навчальна програма для учнів 8 (9)
класів. URL: https://cutt.ly/nxZlClm
25. Волошенюк, О.В., Дегтярьова, Г.А., Кравченко Г.Ю. (2016). Основи
медіаграмотності: взаємодія з медіа: для учнів 1-4 класів загальноосвітньої
школи. URL: https://cutt.ly/QxZl0N4
26.Восьма міжнародна науково-методична конференція (2020). Критичне
мислення в епоху токсичного контенту: збірник статей. Київ: Центр Вільної
Преси, Академія української преси.
27. Габор, Н. (2002). Медiа-освiта по-…, або замiсть пiслямови. Медia-атака
(Уклад. Б. Потятиник, ред. Н. Габор). Львiв: Iнститут екологiї масової
iнформацiї, Meдia-центр «Нова журналiстика».
28.Головченко, Г. (2004). Дидактичний інформаційний простір як нова
педагогічна технологія: навч. посіб. Миколаїв: Тетра. 36 с.
29.Головченко, Г., Веселовська, В., Фібіх, О. (2009). Коледж преси та
телебачення. 15 років перші! Миколаїв: Тетра.
30.Головченко, Г. (2011). Шкільні газети та інформаційне суспільство:
навчальний посібник. Миколаїв: Іліон.
31.Головченко, Г. О. (2014). Проблеми медіаосвіти США і Канади в умовах
інформаційного суспільства. Порівняльна професійна педагогіка. 1 (Т. 4),
С. 96-104.
32.Головченко, Г. О., Бухтатий, О., Радченко, О. (2015). Україна медійна: на
порозі інформаційної революції: моногр. К.: Видавець СВС Панасенко.
33.Головченко, Г. (2019a). Какой должна быть печатная пресса Украины?
Газета «День». №28-29. URL: https://cutt.ly/QxZaP3V
34.Головченко, Г. (2019b). Телевізійна платформа єднання для миру і розвитку.
Єднання для миру і розвитку. Українсько-польське партнерство в галузі

422

освіти і педагогічних наук: наукове видання / за ред. В. Кременя, Н. Ничкало
та ін. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України.
35.Головченко, Г. (2019c). Соціальна роль медіаосвіти в умовах глобалізаційноінформаційних змін. Освіта для миру =Educacja dla pokoju: зб. наук. пр: у 2
т. / редкол. В. Кремень, В. Коцур, Н. Ничкало та ін. К.: Видавництво ТОВ
«Юрка Любченка». с. 246-259.
36.Головченко, Г. О. (2019d). Проблема медіа освіти в наукових дослідженнях:
переваги та перспективи практичної реалізації. Рідна школа. Вип. № 3-4,
С. 42-47.
37.Головченко, Г. О. (2019e). Історико-педагогічний аналіз розвитку медіа
освіти. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія:
Педагогіка та психологія. № 2 (10). С. 24-27.
38.Головченко, Г. О. (2020a). Концепція розвитку медіаосвіти у законодавстві
Канади. Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного
педагога». № 1(190). С. 54-57.
39.Головченко, Г. О. (2020b). Аналіз термінів та дефініцій медіаосвіти в
англомовному дискурсі. Науковий вісник Льотної академії. Серія:
Педагогічні науки. Кропивницький: ЛА НАУ. Вип. 7, С. 173-180.
40.Головченко, Г. О. (2020c). Розвиток медійних компетентностей учнів
середньої школи США та Канади. Вісник Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, № 2
(121), С. 17-24.
41.Головченко, Г. О. (2020d). Законодавче забезпечення медіаосвіти в США.
Збірник

наукових

праць

Уманського

державного

педагогічного

університету. Вип. 2, Ч. 1, С. 45-51.
42.Головченко, Г. О. (2020e). Peculiarities of Teachers’ Media Training in the US
Formal Education. Порівняльна професійна педагогіка, 10(2-3), С. 73-80.
43.Головченко, Г. О. (2020f). Формування медіакомпетентностей вразливих
верств населення в системах неформальної освіти США та Канади. Наукові

423

записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. № 62, С. 155 – 160.
44.Головченко, Г. О. (2020g). Медіа освіченість різних категорій населення
США та Канади в інформаційному суспільстві. Вісник Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка». Серія:
Педагогічні науки. Чернігів. Вип. 8 (164), С. 286-291.
45.Головченко, Г. О. (2020h). Розвиток медіакомпетентності на робочому місці
у США та Канаді. Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ. Вип. 2, С. 39-49.
46.Головченко, Г. О. (2020i). Педагогічні технології розвитку медіаграмотності
різних категорій населення США та Канади. Вісник Національного
авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. Київ. Вип. 16,
С. 35-43.
47.Головченко, Г. О. (2020j). Організація медіапідготовки педагогів в США та
Канаді. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К.Д. Ушинського. Одеса. Вип. 2 (131), С. 95-103.
48.Головченко, Г. О. (2020k). Виховання медіа компетентностей учнів
середньої та вищої школи в США і Канаді. Актуальні питання гуманітарних
наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич:
Видавничий дім «Гельветика». Вип. № 29. Том 1, С. 284-291.
49.Головченко, Г. О. (2020l). Медіаосвітня діяльність в Україні: аналіз
нормативно-правового забезпечення. Освітологічний дискурс. Київ. Вип.
№ 3 (30), С. 19-36.
50.Головченко, Г. О. (2020m). Аналіз діяльності центрів медіаосвіти в Україні.
Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Черкаси.
Вип. 2, С. 118-123.
51.Головченко, Г. О. (2020n). Аналіз діяльності центрів медіаосвіти в Україні.
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 1 (17), С. 29-39.

424

52.Головченко, Г. О. (2019). Розвиток медіаосвіти у США та Канаді:
філософсько-педагогічний аспект. Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи. 2 (16), С. 145-155.
53.Головченко, Г. О. (2020o). Американський досвід корпоративного навчання
медіакомпетентностей.

Науковий

журнал

«Інноваційна

педагогіка».

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій:
видавничий дім «Гельветика». Вип. 24, Т. 1, С. 125-136.
54.Головченко, Г.О. (2020p). Media education as a factor affecting the quality of
secondary education in the USA and Canada. Порівняльна професійна
педагогіка. № 4 (Т. 4). Р. 69-79.
55.Головченко, Г. О. (2021). Медіаосвіта у США і Канаді: теорія і практика.
В Н.Г. Ничкало (Ред.). Київ: Вид-во Юрка Любченка.
56. Гончаренко, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.
57.Гончаренко, С. (2012). Педагогічні закони, закономірності, принципи:
Сучасне тлумачення. Рівне: Волинські обереги.
58. Гончаренко, С. У. (2008). Педагогічні дослідження: Методологічні поради
науковцям. К.-Вінниця: ДОВ «Вінниця».
59.Дегтярова, Г.А., Білик О.М., Кукленко, О.С. (2018). Книжка у світі медіа.
Програма факультативного курсу з медіаграмотності для закладів загальної
середньої освіти. 5 клас. Розробки занять. Київ: Академія української преси.
Центр вільної преси. URL: https://cutt.ly/mxZzh6K
60.Дичківська, І. М. (2015). Інноваційні педагогічні технології. К.: Академвидав.
61. ЕІ Topos: Как возможна философия кино? Исследования. Интервью. Эссе.
Переводы. Кинотексты. (2009). (Ред. Д. Петренко, Л. Стародубцева).
Харьков: К.: El Topos Cinema Club Foundation.
62. Едіпресс-медіа. (2020). URL: https://edipresse.ua/
63. Експериментальна робота. Інститут інформаційних технологій і засобів
навчання. URL: https://iitlt.gov.ua/working/eksperymental%60na-robota/
64. Енциклопедія освіти. (2008). За ред. В. Кременя. Академія педагогічних
наук України. Київ: Юрінком Інтер.

425

65. Єрмоленко, А. О. (2016). Медіакомпетентність

як необхідна складова

педагогічної майстерності сучасного педагога. Вісник. Серія Педагогічні
науки, 137, 330-333.
66. Журі визначило переможців ХХІІІ Міжнародного конкурс шкільних медіа.
(2020). Новини. Національна спілка журналістів України: прес-реліз від
20.04.2020. URL: http://nsju.org/novini
67.Закон України «Про вищу освіту». Відомості ВР, 2014. №37-38, ст. 2004.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15
68. Закон України «Про освіту». (2017). Відомості Верховної Ради, 38-39, 380.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
69.Закон України «Про повну загальну середню освіту». Відомості ВР, 2020.
№31, ст. 226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
70. Іванов, В. Ф., Іванова, Т. В. (2013). Медіаосвіта і медіаграмотність як
актуальні тенденції виховання сучасної молоді. Медіаосвіта в Україні:
наукова рефлексія викликів, практики, перспектив. (Збірник статей
методологічного семінару). Інститут соціальної та політичної психології
НАПН України, Київ.
71. Іванов,

В.

Ф.,

Іванова,

Т.

В.

(2014).

Медіакомпетентність

та

медіаграмотність як основні компетентності сучасного педагога. Проблеми
соціальної комунікації. 96-99.
72.Іванов, В., Волошенюк, О. (2014). Передмова від видавця. Шейбе, С., Рогоу,
Ф. Медіаграмотність: Підручник для вчителя; Перекл. з англ. С. Дьома; за
загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. – К.: Центр вільної преси,
Академія української преси.
73. Іванов, В., Волошенюк, О., Кульчинська, Л., Іванова, Т., Мірошниченко, Ю.
(2012). Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд. К.: АУП, ЦВП.
74. Іванова І. Б., Кожанова А.Ю. (2018). Я в медіапросторі: НМК з педагогіки
та методики початкового навчання. К.
75. Інститут екології масової інформації: офіційний сайт. (2019). URL:
http://institutes.lnu.edu.ua/mediaeco/

426

76.

Інститут модернізації змісту освіти: офіційний сайт, (2021). URL:
https://imzo.gov.ua/

77.

Кадемія, М. (2009). Інформаційно-комунікаційні технології навчання:
термінологічний словник. Львів: Видавництво «Сполом».

78. Кадемія, М., Ткаченко, В., Євсюкова, Л. (2011). Інноваційні технології
навчання. Львів: Видавництво «Сполом».
79. Какой модерн? Философские рефлексии над ситуацией пост/недо/after/
post/пост-пост… модернизма. (2010). (Колл. монография. 2 т., ред.
Л.Стародубцева). Харьков: НТМТ.
80. Кириллова, Н. Б. (2005). От медиаобразования – к медиа культуре.
Медиаобразование, 5, 40-44.
81.Книжка у світі Медіа. (2018). Програма факультативного курсу для закладів
загальної середньої освіти. 5-7 клас. Розроблення занять. / за заг. ред. О. В.
Волошенюк, Г. А. Дегтярьової, В. Ф. Іванова. Київ: Академія української
преси, Центр вільної преси.
82.Коледж

преси

та

телебачення:

офіційний

сайт.

(2019).

URL:

https://cutt.ly/OxZaJib
83. Колесниченко, В. Л. (2007). Становление и развитие медиаобразования в
Канаде. Автореф. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01
«Общая педагогика, история педагогики и образования», Ростов на Дону.
84.Комунальний вищий навчальний заклад Харківська академія неперервної
освіти: офіційний сайт, 2021. URL: http://edu-post-diploma.kharkov.ua/
85.Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. (2010). Постанова Президії
Національної академії педагогічних наук України від 20 травня 2010. URL:
https://cutt.ly/rxZaVAO
86.Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. (2016). Постанова Президії
Національної академії педагогічних наук України 21 квітня 2016 р. URL:
www.mediaosvita.com.ua\material\
87. Кремень, В. Г., Биков, В. Ю.. (2014). Інноваційні завдання сучасного етапу
інформатизації освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні

427

методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 37,
К.: ТОВ фірма «Планер», 3-15.
88. Куценко,

Е.

В.

(2012).

Медиаобразование

в

Крыму.

URL:

http://edu.of.ru/mediaeducation/news.asp?ob_no=98640
89. Кучай, О. (2014). Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх
учителів початкових класів засобами мультимедійних технологій у вищих
навчальних закладах Польщі. За наук. ред. А. Кузьмінського. Черкаси:
Видавець Чабаненко Ю. А.
90.Лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти. (2019).
Офіційний сайт. URL: http://mediaosvita.org.ua/pro-nas/
91.Левицкая, А. А. (2015). Современная медиакритика в США: актуализация
образовательного компонента. Дистанционное и виртуальное обучение. 5,
85-103.
92. Литвинова, Н. В., Смолер, Е. И. (2017). Теоретико-методические аспекты
развития медиакомпетентности педагога учреждения дошкольного
образования.

Минск,

Республика

Беларусь,

БГПУ.

URL:

http://elib.bspu.by/bitstream/doc/8301/
93. Литовченко, І. (2017). Корпоративна освіта у Сполучених Штатах
Америки:

теорія

і

практика.

(Монографія).

К.:

Видавець

ФОП

Сладкевич Б. А.
94. Лісова, Н. (2005). Розвиток психолого-педагогічної компетентності
молодих учителів у системі післядипломної освіти. (Дис. канд. пед. наук).
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ.
95. Літостанський, В. В., Даниленко, В. І., Мележик, В. П., Іванова, Т. В.,
Волошенюк, О. В., Іванов, В. Ф. (2014). Сходинки для медіаграмотності:
НМК

галузі

знань

«Журналістика

та

інформація».

URL:

https://www.aup.com.ua/ml/progr_2_4.pdf
96. Літостанський, В. В., Іванов, В. Ф., Іванова, Т. В., Волошенюк, О. В.,
Даниленко, В. І., Мележик, В. П. (2014). Медіаграмота в педагогічних
училищах і коледжах: НМК галузі знань «Журналістика та інформація».

428

97.Лук‘янова,

Л.

(2017).

Законодавче

забезпечення

освіти

дорослих:

зарубіжний досвід. Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих,
Українська Асоціація освіти дорослих. К.: Видавництво ТОВ «ДКС-Центр».
98. Лук‘янова,

Л.,

Аніщенко,

О.

(2014).

Освіта

дорослих:

короткий

термінологічний словник. Київ, Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.
99. Матвієнко, О. В. (2015а). Інформатизація шкільної освіти в Україні та
Польщі: порівняльний аналіз. Неперервна професійна освіта: теорія і
практика. 4, 40-46.
100.

Матвієнко, О. В. (2015б). Професійне становлення педагогів-філологів

Обєднаної Європи. Професійне становленя особистості: психологопедагогічний журнал. 4, 130-136.
101.

Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практики,

перспектив. (2013). Збірник статей методологічного семінару. Інститут
соціальної та політичної психології НАПН України, Київ.
102. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник для студентів педагогічних
коледжів (2014). Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк / за наук. ред.
В. В. Різуна.

–

Київ:

Центр

Вільної

Преси.

URL:

https://www.aup.com.ua/uploads/mo3.pdf
103.

Медіапсихологія. Медіаосвіта. (2020). URL: http://mediaosvita.org.ua

104. МОІППО – Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти: офіційний сайт, 2021. URL: https://cutt.ly/ckxiMYf
105. Навчальні матеріали «Інфомедійна грамотність на уроках мистецтва»
для учнів 9 класу. МОН України, 2017. URL: https://cutt.ly/hkxiCCp
106. Найдьонова, Л. (2016). Оновлення Концепції медіаосвіти: навіщо було
потрібне і які зміни внесені. MediaSapiens. URL: https://cutt.ly/CxZa6Zo
107.

Найдьонова, Л. А. (2007). Перспективи розвитку медiаосвiти в контекстi

Болонського процессу: процесуальна модель медiакультури. Болонський
процес і вища освіта в Україні та Європі: проблеми й перспективи. Київ.
108.

Найдьонова, Л. А. (2013). Основні напрями і перші підсумки

експериментального впровадження медіаосвіти на Всеукраїнському рівні.

429

Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практики, перспектив.
(Збірник статей методологічного семінару). Інститут соціальної та
політичної психології НАПН України, Київ.
109. Найдьонова, Л. А., Череповська, Н. І., Вознесенська, О. Л., Чаплінська, Ю.
С., Обухова, Н. О., Дятел, Н. Л., Бондаревська, І. О., Кришовська, О. О.
(2018). Медіакультура / за ред. Л. А. Найдьонової; Інститут соціальної та
політичної психології НАПН України. – Київ.
110.

Найдьонова Л. А., Семчук Н. І. (2017). Заявка на проведення

всеукраїнського експерименту роботи за темою «Стандартизація наскрізної
соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у
вітчизняну педагогічну практику» на базі навчальних закладів України на
2017-2022 рр. URL: https://cutt.ly/jkxiKYt
111.

Наказ Харківської обласної державної адміністрації департаменту науки

і освіти «Про проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській
області на базі загальноосвітніх навчальних закладів і надання їм статусу
експериментальних навчальних закладів регіонального рівня» від 22.11.2013,
№700. URL: https://cutt.ly/XxZstD4
112.

Наумук, І. (2016). Формування медіакомпетентності майбутніх

учителів в контексті інтегрованого підходу до медіаосвіти. Мелітополь,
Мелітопольський

державний

педагогічний

університет

ім.

Б. Хмельницького. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/1335
113.

Наукові дослідження. Інститут інформаційних технологій і засобів

навчання. (2020). URL: https://iitlt.gov.ua/working/result_ndr.php
114.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні

/ Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий
(заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)]; за
заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с.
115.

Національна доповідь про стан та перспективи розвитку освіти в

Україні / НАПН України; за заг. ред. В. Г. Кременя. К.: Пед. думка, 2011.
304 с.

430

116.

Новикова А. Теория и история развития медаобразования в США 1960-

2000. Автореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.01 – обшая педагогика. –
Таганрог: Таганрогский гос. пед. ин-т. 21 с.
117.

Онкович Г. В. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика. Вища

освіта України, 2, 63–69.
118.

Онкович, А. В. (2013). Медиадидатика высшей школы. Медиа.

Информация. Коммуникация, 5. URL: https://cutt.ly/UxZssEP
119. Онкович, Г. (2013). Медіадидактика вищої школи: український досвід.
Вища освіта України, №1, С.23-29.
120.

Онкович, Г. (2013). Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі.

Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практики, перспектив.
Збірник статей методологічного семінару. Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України, Київ.
121. Онкович, Г. (2014). Нові форми медіаосвітньої діяльності. Оптимізація
циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в
контексті євроінтеграції: монографія. К.: Ін-т вищої освіти. С.286-290.
122. Онкович, Г. (2016). «Медіашкола на Кінбурні» - авторський культурноосвітній проект. Соціальні комунікації: теорія і практика / наук. і літ. ред.
Г. Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод. Київ, 2016. Т.3. С.118-122.
123.

Онкович, Г. В. (2012). Теорії медіа освіти. Актуальні проблеми

соціальних комунікацій, 1, 29-33. URL: https://cutt.ly/2xZskr8
124.

Онкович, Г. В., Духаніна, Н. М., Сахневич, І. А., Гуріненко, І. А., Янишин,

О. К., Онкович, А. Д., Балабанова, К. Є. (2013). Медіадидактика вищої
школи: програми спецкурсів. (Наук. ред. д. пед. н., проф. Г. В. Онкович). К.:
Логос.
125.

Педагогічний словник. (2001). За ред. М. Ярмаченка. Київ: Педагогічна

думка.
126.

Пензин,

С.

(2004).

Предисловие.

Медиаобразование

медиаграмотность. А .В. Федоров. Таганрог: Изд-во Кучма.

и

431

127.

Петрунько, О. В. (2011). Діти і медіа: соціалізація в агресивному

медіасередовищі. Ніжин: Аспект-Поліграф.
128.

Печинкина, О. В. (2012). Медиа образование в школах Северных стран:

монография. Архангельск: Издательство КИРА.
129.

Печинкина, О. В. (2015). Медиаобразование в контексте межкультурной

коммуникации (на материале средств массовой информации США).
Международный информационно-аналитический журнал «CredoExperto:
транспорт,

общество,

образование,

язык»,

1(03),

1-18.

URL:

https://cutt.ly/sxZsQiw
130.

Поисковая система Google – история, цифры, факты. (2019). URL:

https://seoprofy.ua/blog/poiskovye-sistemy/google
131.

Портал

«Медіаосвіта

і

медіаграмотність».

(2020).

URL:

http://medialiteracy.org.ua/
132.
133.

Потятиник, Б. В. (2004). Медіа: ключі до розуміння. Львів: Паіс.
Потятиник, Б. В. (2010). Немає іншого виходу, крім медіаосвіти. URL:

https://cutt.ly/zxZsIWx
134.

Почепцов Г. Г. (2008). Медіа: теорія масових комунікацій: навч.

посібник для студентів і аспірантів. К.: Альтпрес.
135.

Почепцов, Г. (2012). Від Facebook’у і гламуру до Wikileaks:

медіакомунікації. К.: Спадщина.
136.

Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські

перспективи. (2015; 2016; 2017; 2018). Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції. Академія української преси, Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Інститут
соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук
України, Київ.
137. Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів. (2019). /
за загал. ред. В. Ф. Іванова. Київ: Академія української преси, Центр вільної
преси.

432

138. Прес-служба НАПН України. Медіаосвіта набуває статусу потужного
ресурсу національно-патріотичного виховання: Соціально-психологічна
модель впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику.
(2017). URL: https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1106/
139. Про проведення всеукраїнського експерименту за темою: «Стандартизація
наскрізної

соціально-психологічної

моделі

масового

впровадження

медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» на базі навчальних закладів
України: наказ МОН України. (2017). URL: https://cutt.ly/jxZckXj
140. Проект Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX «Вивчай
та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Вінницька академія безперервної
освіти. URL: http://academia.vinnica.ua/
141. Проекти.

(2019).

Інститут

екології

масової

інформації.

URL:

http://institutes.lnu.edu.ua/mediaeco/research/projects/#
142. Розроблено проект Концепції інформаційної безпеки України. Рада
адвокатів Київської області. (2015). URL: https://cutt.ly/ekxiFL9
143. Сахневич, І. А. (2012). Педагогічні умови використання медіаосвітніх
технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового
профілю. (Автореф. дис. канд. пед. наук). ІВО НАПН України, Київ.
144. Слабошевська, Т. М., Смекалін, І. М. (2013). Медіаосвіта в Україні: сучасний
стан і перспективи розвитку. URL: https://cutt.ly/WxZsKv8
145. Смірнова, Л. (2013). Розвиток конструктивізму в сучасній педагогічній
думці Болгарії. URL: https://cutt.ly/BxZsM92
146. Соціолого-педагогічний словник.(2015). За загальною ред. В. Радула, вид. 2ге. Харків Мачулін.
147. Список загальноосвітніх навчальних закладів-учасників всеукраїнського
експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі
масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» на
базі навчальних закладів України на 2017-2022 рр. (2017б). Наказ МОН
України № 1199 від 18.08.17 р. URL: http://mediaosvita.org.ua/book/spysokzakladiv/

433

148. Список закладів загальної середньої для розширення бази проведення
дослідно-експериментальної роботи за темою «Стандартизація наскрізної
соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у
вітчизняну педагогічну практику» на базі навчальних закладів України на
2017-2022 рр. (2019). Постанова Президії НАПН України № 1-2/7-172 від 20
червня 2019 р. URL: https://cutt.ly/lxZc08K
149. Список учасників всеукраїнського експерименту(2017а). Постанова НАПН
України від 23.02.2017 р. URL: https://cutt.ly/ixZvTJk
150. Стеценко, М. (2019). Миколаїв – особливий і в журналістиці. З нагоди 60річчя Миколаївської обласної організації журналістів. Альманах «Журналіст
України». Харків: ПРАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус»,
Національна спілка журналістів України. 102 с.
151. Сьома міжнародна науково-методична конференція. (2019). Сучасний
простір медіаграмотності та перспективи його розвитку: збірник статей.
Київ: Центр Вільної Преси, Академія української преси.
152. Тяжлов, Я. І. (2015). Медиаобразование, медиапросвещение, медиакритика,
кинокритика

как

факторы

формирования

медиакомпетентости.

Гуманитарные науки, 24 (221), 28, 112-117.
153. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки
України». URL: https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374
154. Український медіаландшафт: аналітичний звіт. (2019). / за ред. В. Іванова,
Т. Б. Петерса. К.: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні,
Академія української преси.
155. Український медіаландшафт – 2018: аналітичний звіт / за ред. В. Іванова. К.:
Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, Академія української
преси, 2018.
156. Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України, 2021. URL:
https://cutt.ly/9kxiPjh

434

157. Федоров А. В. (2005). Медаобразование и медиаграмотность: мнения
экспертов. URL: https://cutt.ly/IxZdtak
158. Федоров,

А.

(2010).

Словарь

терминов

по

медиаобразованию,

медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. Таганрог:
Изд–во Таганрог. гос. пед. ин-та.
159. Федоров, А. В. (2003). Медиаобразование в зарубежных странах. Таганрог:
Изд-во Кучма.
160.

Федоров, А. В. (2004). Медиаобразование и медиаграмотность.

Таганрог: Изд-во Кучма.
161.

Федоров, А. В. (2005). Медаобразование и медиаграмотность: мнения

экспертов. URL: https://cutt.ly/1xZdhw8
162. Фібіх, О. (2009). Вступ. Коледж преси та телебачення. 15 років перші!
Миколаїв: Тетра, 228 с.
163.

Фіцула, М. М. (2009). Розвиток, виховання і формування особистості.

Педагогіка. Київ: Альма матер.
164.

Хачумян, Т. І. (2005). Формування критичного мислення студентів

вищих навчальних закладів засобами інформаційних технологій. (Автореф.
дис. канд. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет
ім. Г. Сковороди, Харків.
165.

Чашка, Т.М. (2018). Казки і фарби: парціальна програма розвитку

творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання з
використанням елементів медіаосвіти / за заг. ред. О.В. Волошенюк, Г.А.
Дегтярьової, В.Ф. Іванова. Київ: Академія української преси, Центр вільної
преси.
166.

Челышева, И. В. (2015). Модель российской медиаобразовательной

парадигмы

в

контексте

стратегий

британского

медиаобразования.

Международный информационно-аналитический журнал «CredoExperto:
транспорт,

общество,

https://cutt.ly/xxZdD81

образование,

язык»,

4(07),

1-17.

URL:

435

167.

Чемерис, І. М. (2008). Формування професійної компетентності

майбутніх

журналістів

засобами

іншомовних

періодичних

видань.

(Автореф. дис. канд. пед. наук). ІВО НАПН України, Київ.
168.

Череповська, Н. І. (2011). Про експериментальну модель програми

спеціального

медіа-освітнього

курсу

для

старшокласників

«Медіа-

культура». Лабораторія психології масової комунікації та медіа-освіти
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. URL:
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/media/prog_media1.doc
169.

Черненко Т. В. Міжнародний досвід впровадження медіаграмотності для

окремих цільових груп: можливості для України. Національний інститут
стратегічних досліджень. (2019). URL: https://cutt.ly/7kxozKs
170.

Шейбе, С., Рогоу, Ф. (2014). Медіаграмотність: Підручник для вчителя;

Перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. – К.:
Центр вільної преси, Академія української преси.
171.

Шоста міжнародна науково-методична конференція (2018). Практична

медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи: збірник
статей. Київ: Центр Вільної Преси, Академія української преси.
172.

Шпаковский, У. П. (2006). Основы теории коммуникации. URL:

https://psyera.ru/osnovnye-teorii-kommunikacii_7231.htm
173.

Янишин, О. К. (2012). Формування комунікативних умінь майбутніх

документознавців засобами медіаосвітніх технологій. (Автореф. дис. канд.
пед. наук). Київ.
174. A Guide to Effective Literacy Instruction (2008). Multi-volume Resource from
the

Ministry

of

Education.

Volume

seven:

Media

Literacy.

URL:

https://cutt.ly/YxZd1N2
175.

Academy CyberLaunch (2018). URL: https://www.cyberlaunchacademy.ca/

176.

Action Coalition for Media Education – ACME: official site. (2018). URL:

http://www.acmecoalition.org/
177.

Alliance for a Media Literate America. URL: https://cutt.ly/gxZd8Lz

436

178.

Ashley, S., Maksl A., Craft, S. (2017). Media literacy and political

engagement: what’s the connection? Media Literacy Education, 9 (1), 79-98.
179.

Association for Media Education Quebec– AMEQ. (2018). URL:

https://cutt.ly/axZfely
180.

Aufderheide, P. (1993). Media literacy. A report of the national leadership

conference on media literacy. URL: ERIC database (ED365294).
181.

Baker,

F.

W.

(2013).

History

of

Media

Literacy.

URL:

https://www.frankwbaker.com/mlc/media-literacy-history/
182.

Banerjee, S., Kubey, R. (2013). Boom or Boomerang: A Critical Review of

Evidence Documenting Media Literacy Efficacy. The International Encyclopedia
of Media Studies: Media Effects/Media Psychology; A. Valdiva, E. Scharrer
(Eds.). URL: http://onlinelibrary.wiley.com
183. Bayer, B. (2018). Digital inclusion and digital literacy: what does it mean for
immigrants?

Welcoming

Center

for

New

Pennsylvanians.

URL:

https://cutt.ly/xxZfpqj
184. Belanger, P. (2016). Prison education: much more than a meaningful investment.
URL: https://cutt.ly/BxZfhC7
185.

Bill C-13. (2014). Protecting Canadians from Online Crime Act. URL:

https://openparliament.ca/bills/41-2/C-13/
186.

Bill C-313. (2016). An Act concerning the development of a national strategy

respecting advertising to children and amending the Broadcasting Act. URL:
http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-313/first-reading
187. Bishop, D. C., Giles, S. M, Bryant, K. S. (2005). Teacher Receptiveness
Toward Web-based Training and Support. Teaching and Teacher Education, 21,
3-14.
188. Blackburn, S. (2017). Getting literal about media literacy in K-12. District
Administration. URL: https://cutt.ly/qxZfcIl
189. Blackwell, C. (2014). Teacher Practices with Mobile Technology Integrating
Tablet Computers into the Early Childhood Classroom. Journal of Education
Research, 7(4), 25. URL: https://cutt.ly/pxZfEdS

437

190.

Brereton, P. (2005). The continuum guide to media education. New York:

Continuum. URL www.continuumbooks.com
191. British Columbia Association for Media Education – BCAME. (2018). URL:
http://ydme.ca/british-columbia-association-for-media-education
192. Brown, J. D., Keller, S., Stern, S. (2009). Sex, sexuality and sexed. The
Prevention Researcher, 16(4), 12-16.
193.

Buckingham, D. (2003). Media education – literacy, learning and

contemporary culture. USA, Polity Press.
194. Buckingham, D. (2003). Media education: Literacy, learning and
contemporary culture. Cambridge, MA: Polity Press.
195. Building digital capacity: capitalizing on digital literacy skills. (2018). Federal
Pre-budget Submission 2018. Media Smarts. URL: https://cutt.ly/AxZfPOQ
196. Building Healthy Relationships with Media: A Parents’ Guide to Media
Literacy. (2017). NAMLE, Trend Micro Inc. URL: https://cutt.ly/GxZfNv0
197. Bulger, M., Davison, P. (2018). The Promises, Challenges, and Futures of
Media Literacy. Data and Society Research Institute. URL: www.datasociety.net
198. Butler, A., Fuentes-Bautista, M., Scharrer, E. (2018). Building media literacy
in higher education: department approaches, undergraduate certificate, and
engaged scholarship. In Handbook of Research on Media Literacy in Higher
Education Environments. Bowie State University, USA, 153-171. DOI:
10.4018/978-1-5225-4059-5.ch009
199. Bykov, V. (2013). Problems and prospects of informatization of the education
system in Ukraine. Scientific journal of the National Pedagogical University
named after. MP Drahomanov. Computer-oriented learning system. K.: View, 13
(20).
200. Cable in the classroom and Harris Interactive. (2012). Executive Summary.
URL: https://teachinctrl.org/survey-on-digital-citizenship/
201.

Calabrese, A. (2001). The political significance of media literacy. Liberal

Democracy, Citizenship, and Civic Education; ed. by O. Luthar, K. A. McLeod,
and M. Zagar. Oakville, Ontario: Mosaic Press.

438

202. Canadian Association of Family Resource Programs. (2010). Vulnerable
families as E-consumers: current attitudes, behaviuors and barriers to Einformation. Ottawa: Canadian Association of Family Resource Programs.
203. Canadian Council on Learning. (2007). Unlocking Canada’s potential: The
state of workplace and adult learning in Canada. Ottawa, ON: Author.
204. Caring

for

Kids:

Information

from

Canada’s

Pediatricians.

URL:

https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/social_media
205. Carnegie Council on Adolescent Development. (1995). Great transitions:
Preparing adolescents for a new century. New York: Carnegie Corporation.
206. Center for Media Literacy – CML: official site.

(2018). URL:

http://www.medialit.org/
207.

Center for Media Studies. Media education now in all 50 states – 2000.

URL:http://medialit.med.sc.edu/statelit.htm
208. Chen, W. J. (2007). The characteristic and experience of the American media
literacy education. URL: https://cutt.ly/XxZfKO1
209. Cheung, C. (2009). Media education across four Asian societies: Issues and
themes. International Review of Education, 55(1), 39-58. doi:10.1007/s11159008-9111-2
210.

Chomsky, N. (2002). Media control. 2nd ed: The spectacular achievement

propaganda. Open Media Series, New York: Seven Stories Press.
211. Christenson, P.G., Henriksen, L., Roberts, D.F. (2000). Substance Use in
Popular Prime-Time Television. Office of National Drug Control Policy,
Mediascope Macro International, Inc.
212. Citizens for Media Literacy – CML:

official site. (2018). URL:

http://www.main.nc.us/cml/
213. CML’s

five

key

concepts.

Center

for

Media

Literacy.

URL:

http://www.medialit.org/sites/default/files/14A_CCKQposter.pdf
214. Cobb, F. D. H. (2013). “I Wanna Text, Too!” Examining How Low-literate
Adults Use New Communication Technologies and Application: Dissertation for

439

the Degree of Doctor of Philosophy. Raleigh, North Carolina. URL:
https://cutt.ly/pxZf4U5
215. Collard, A. S., De Smedt, T., Dufrasne, M., Fastrez, P., Ligurgo, V., Patriarche,
G., & Philippette, T. (2017). Digital Media Literacy in the Workplace: A Model
Combining Compliance and Inventivity. Italian Journal of Sociology of
Education, 9(1), 122-154. doi: 10.14658/pupj-ijse-2017-1-7
216. Colledge, M., Haight, M. (2016). The risk of building infrastructure without
building digital literacy. The Globe and Mail. URL: https://cutt.ly/yxZgezM
217. Common Core State Standards Initiative: English Language Arts Standards.
(2014). URL: http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/
218. Common

Sense

Media

movie

reviews.

(2018).

URL:

https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews
219. Common Sense Media: official site. URL: https://www.commonsense.org/
220. Community Centres. (2019). URL: https://cutt.ly/hxZgoJN
221. Connect Safely. (2018). URL: http://connectsafely.org/
222.

Considine, D. (2002). Media literacy: National developments and international

origins.

Journal

of

Popular

Film

and

Television,

30(1),

7-15.

doi:10.1080/01956050209605554
223. Considine, D. (2002). Media literacy: National developments and international
origins.

Journal

of

Popular

Film

and

Television,

30(1),

7-15.

doi:10.1080/01956050209605554.
224.

Considine, D. (2009). Teaching and reading the millennial generation through

media literacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 52(6), 471-482.
doi:10.1598.JAAL.52.6.2
225. Considine, D., Haley, G. (1999). Visual messages: Integrating imagery into
instruction. 2nd edition. New York, NY: Teacher Ideas Press.
226. Constine, J. (2017). Facebook will teach the unemployed digital/social media
skills in 30 cities. Tech Crucnh. URL: https://cutt.ly/jxZghmb
227.

Cope, B., Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies: Literacy learning and the

design of social futures. London: Routledge.

440

228. Core Principles of Media Literacy Education in the United States. (2007).
National Association for Media Literacy Education. URL: www.NAMLE.net
229. Costanzo, W. (1992). Reading the Movie. Urbana, Illinois: National Сouncil of
Teachers of English.
230. Crayton, A., Neusteter, S. R. (2006). The current state of correctional
education paper to be presented at the reentry roundtable on education. Prisoner
Reentry

Institute,

John

Jay

College

of

Criminal

Justice.

URL:

https://cutt.ly/3xZgx36
231. CTF

–

Canadian

Teachers’

Federation.

(2018).

URL:

https://cutt.ly/BxZgQVY
232. Cubbage, J. (2018). Media Literacy in Higher Education Environments: an
Introduction. In Handbook of Research on Media Literacy in Higher Education
Environments. Bowie State University, USA, 1-24. DOI: 10.4018/978-1-52254059-5.ch001
233. Cyberbullying Laws in Canada. (2018). URL: https://cutt.ly/sxZgIsm
234. Cyberlaunch Academy: official site. (2018). URL: https://cutt.ly/lxZgDfN
235.

Czitrom D. J. Media and the American mind: From Morse to McLuhan Chapel

Hill, NC: University of North Carolina Press, 1982. 254 p.
236. Dam, K. (2017). How to turn employees into firm advocates on LinkedIn: blog.
PSMJ Resources, Inc. URL: https://cutt.ly/FxZgKkc
237. DePasquale, J. (2017). Tackling fake news: strategies for teaching media literacy.
Blog for Teachers. URL: https://cutt.ly/NxZTPuD
238. Desjardins, L. (2019). Youth teach digital literacy to adults. Radio Cabada
International. URL: https://cutt.ly/6xZTNpt
239. Digital Connectors. Crocket Foundation. URL: https://cutt.ly/XxZT85m
240. Digital Literacy Implementation Strategy. (2014) Digital Canada. URL:
https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/eng/00537.html
241. Digital Literacy Project: official site. (2018). URL: https://cutt.ly/wxZYtcj
242. Digital

Youth

Network:

http://digitalyouthnetwork.org/

official

site

(2019).

URL:

441

243. Domine, V. (2011). Building 21st Century Teachers: An Intentional Pedagogy
of Media Literacy Education. Action in Teacher Education, 33(2), 194-205.
244. Domitrovich, C., Greenberg, M. (2000). The Study of Implementation: Current
Findings from Effective Programs That Prevent Mental Disorders in School-aged
Children. Journal of Educational & Psychological Consultation, 11, 193-221.
245. Duffy, T., & Jonassen, D. (1992). Constructivism and the technology of
instruction: A conversation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
246.

Duncan, B. (1993). Surviving Education’s Desert Storms: Adventures in Media

Literacy. English Quarterly, 25(2–3), 14–18.
247.

Duncan, B., Pungente, J., SJ, Shepherd, R. (2000). Media Education in Canada.

Weaving Connections: Educating for Peace, Social and Environmental Justice;
ed. by T. Goldstein, D. Selby. Sumach Press, 323-341.
248. Duncan, B., Wilson, C. (2008). Implementing Mandates in Media Education:
The Ontario Experience. Mapping Media Education Policies in the World.
UNESCO, European Commission, Comunicar.
249.

Dylak, S. (1997). Edukacja medialna w szkole. O mediach, przez media, dla

mediów. Media a edukacja, W. Strykowski (red.). Poznań.
250. DYN book: Cultivating Digital Media Citizenship in Urban Communities
(2014). MIT Press. URL: https://cutt.ly/gxZYUNs
251.

Education

resources.

Media

Literacy

Now.

URL

https://medialiteracynow.org/resources/
252. Educational

Video

Center.

(2019).

VIMEO.

New

York.

URL:

https://vimeo.com/educationalvideocenter/about
253. Eid, M., Karim, K. H. (2011). Ten years after 9/11: What we have learned.
Editorial. Global Media Journal. Canadian Edition. 4(2), 1-12.
254. English

and

Media

Centre.

(2015).

The

Media

Book.

URL:

https://cutt.ly/fxZYDYW
255. English Language Arts 10-12 Overview. (2018). Media Smarts. Canada’s
Centre for Digital and Media Literacy. URL: https://cutt.ly/MxZYLy3

442

256. European Media Literacy Education Study, EMEDUS (2012). URL:
https://cutt.ly/lxZYXEq
257. Family Online Safety Institute – FOSI: official site. (2018). URL:
https://www.fosi.org/
258. Fang, Z. (1996). A Review of Research on Teacher Beliefs and Practices.
Educational Research, 38, 47–65.
259. Fargo, H., Fontichiaro, K., Luetkemeyer, J., McLees, T. (2017). Teen literacies
toolkit.

Young

Adult

Library

Services

Association,

USA.

URL:

https://cutt.ly/0xZYCrM
260. Farley J. (2012). John Culkin: Reppin’ Media Literacy since 1964. URL:
https://cutt.ly/nxZYCGU
261. Fedorov, A. (2008). Media Education around the World: Brief History. Acta
Didactica Napocensia, 1(2), 56-68.
262. Fedorov, A. (2008). On Media Education. Moscow: ICOS UNESCO IFAP,
Russia.
263. Final Report of Media Education Lab for 2009-2010. (2010). The Temple
University

School

of

Communications

and

Theater.

URL:

https://cutt.ly/HxZY1oZ
264. Flannigan, J. (2015). How prison literacy programs can fix America’s mass
incarceration problem. Good Project Literacy. URL: https://cutt.ly/YxZY84S
265. Framework for 21 Century Learning. URL: https://cutt.ly/5xZUqHJ
266. Francis, M. (2016). Investigating approaches to media literacy: an analysis of
media literacy organizations. (Dissertation for the degree of Doctor of
Philosophy). Florida Atlantic University, 202. URL: http://fau.digital.flvc.org
267. Franklin U. The real world of technology. Concord, Ontario: Anansi, 1990. 224 p.
268. Free Spirit Media: official site. (2018). URL: https://freespiritmedia.org/
269. Friesem, Y. (2017). Beyond accessibility: how media literacy education
addresses issues if disabilities. Journal of Media literacy Education, 9(2), 1-16.
URL: https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer

443

270. From School Library to Library Learning Commons: Pro-Active Model for
Educational Change; ed. by M. Ehdal and S. Zubke. British Columbia Teachers’
Association. (2018). URL: https://cutt.ly/OxZUhos
271. Fry, K. G. (2018). Preparing to be digital: the paradigm shift for media studies
and higher education. In Handbook of Research on Media Literacy in Higher
Education Environments. Bowie State University, USA, 78-89.

DOI:

10.4018/978-1-5225-4059-5.ch005
272.

Gentile, D.A., Walsh, D.A. (2001). Frogs Sell Beer: The Effects of Beer

Advertisements on Adolescent Drinking Knowledge, Attitudes, and Behavior.
Paper presented at the biennial conference of the Society for Research on Child
Development. Minneapolis, MN.
273. Gerbner, G. (1999). Who tells all the stories? Peace Review, 11(1), 9-15.
274. Get Cyber Safe. (2018). URL: https://www.getcybersafe.gc.ca/index-en.aspx
275. Girls who code: official site. (2018). URL: https://girlswhocode.com/
276. Globaloria. (2019). World Wide Workshop. Social Media Technology and
Learning. URL: http://www.worldwideworkshop.org/programs/globaloria
277. Globaloria: Special Report. (2012). The Journal of Media Literacy, 59(1).
URL: https://cutt.ly/mxZUzVd
278. Glossary of Adult Learning in Europe; ed. by P. Federighi. (1999). UNESCO
Institute

for

Education.

Hamburg,

p.

22-23.

URL:

http://www.unesco.org/education/uie/pdf/glossary.pdf
279. Goals 2000: Educate America Act. In Silverblatt, A., Enright Eliceiri, E. M.
(1997). Dictionary of Media Literacy. Greenwood Press, Westport, Connecticut,
London.
280. Goodson, I. F. (1981). Life histories and the study of schooling. Interchange,
11(4), 62–76. URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF01810006
281. Government of Canada Strategic Plan for Information Management and
Information Technology 2017 to 2021. URL: https://cutt.ly/TxZUmSd
282.

Grieco, R., Hobbs, R. (2013). A field guide to media literacy education in the

United States. (Working Paper). URL: www.mediaeducationlab.com

444

283. Grunewald (1982). International Symposium on Media Education. Federal
Republic of Germany. URL: https://cutt.ly/cxZUTT3
284.

Grunewald Declaration on Media Education (1982). UNESCO. URL:

http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_E.PDF
285. Guofang, W., & Gut, D. M. (2011). Bringing schools into the 21st century:
Explorations of educational purpose. New York, NY: Springer.
286.

Guzetti, B., Lesley, M. (2016). Handbook of research on the societal impact of

digital media. Hershey, PA: IGI Global.
287. Hargittai, E. (2010). Digital na(t)ives? Variation in Internet skills and uses
among members of the Net Generation. Sociological Inquiry, 80(1), 21-40.
288.

Hargrave, A. M. (2010). Media Literacy in the Digital Age. NHK Broadcasting

Studies, An International Annual of Broadcasting Science, 8, 189-209.
289.

Hartai, L. (2014). Formal Media Education in Europe. Barcelona: UAB.

290.

Heins M., Cho Ch. An Alternative to Censorship; 2 nd ed. New York: Free

Expression Policy Project, 2003. 57 p.
291. Heise, M. (1994). Goals 2000: Educate America Act: The Federalization and
Legalization of Educational Policy. Cornell Law Faculty Publications. Paper 693.
URL: http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/693
292.

Heller, M. (2008). Bourdieu and “Literacy Education”. Pierre Bourdieu and

Literacy Education; J. Albright & A. Luke (Eds.). New York, NY: Routledge.
293.

Herman, E. S., Chomsky, N. (1998). Manufacturing consent: The political

economy of the mass media. New York: Pantheon Books.
294.

Hobbs R. (2004). A review of school-based initiatives in media literacy

education. American Behavioral Scientist. 48(1), 42-59.
295.

Hobbs R., Jensen A. (2009). The past, present, and future of media literacy

education. Journal of Media Literacy Education. 1. pp. 1-11.
296. Hobbs, R, Frost, R. (2003). Measuring the Acquisition of Media Literacy
Skills. Reading Research Quarterly, 38, 1-27.
297. Hobbs, R. (1996). Teaching media literacy. In E. Dennis and E. Pease (Eds.),
Children and the Media. New Brunswick: Transaction Press (103-111).

445

298.

Hobbs, R. (1997). Expanding the Concept of Literacy. In R. Kubey (Ed.),

Media Literacy in the Information Age: Current Perspectives, Information and
Behavior. New Brunswick, NJ: Transaction, 163-183.
299. Hobbs, R. (1998). The Seven Great Debates in the Media Literacy Movement.
Journal of Communication, 48, 16–32.
300. Hobbs, R. (2005). The state of media literacy education. Journal of
Communication, 55(4), 865-871.
301. Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: a plan of action. A White Paper
on the Digital and Media Literacy. The Aspen Institute Communications and
Society Program. The John S. and James L. Knight Foundation. 64 p.
302.

Hobbs, R. (2011): The State of Media Literacy: A Response to Potter, Journal

of Broadcasting & Electronic Media, 55:3, 419-430.
303. Hoechsmann, M., Poyntz, S. (2012). Media Literacies: A Critical Introduction.
Wiley Blackwell, USA.
304.

Hope S., Hobbs R., Jensen A. (2009). International Media Literacy Research

Forum website. URL: http://www.imlrf.org/united-states
305. Hosselet, A. (2018). Teens learn new digital skills for making and creating at
Media

Literacy

Week

launch.

Media

Literacy

Week.

URL:

https://www.medialiteracyweek.ca/2018
306. Internet World Statistics. (2016). URL: www.internetworldstats.com
307.

IREX. Проєкт року 2020. Закарпатський інститут післядипломної

педагогічної освіти. URL: https://cutt.ly/ckxobRg
308. ISTE – International Society for Technology in Education. (2000). National
Educational Technology Standards for Students-Connecting Curriculum and
Technology. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.
309. Ito, M., Horst, H., Bittanti, M., Boyd, D. (2008). Living and Learning with New
Media: Summary of Findings from Digital Youth Project. Chicago: The John D.
and Catherine T. MacArthur Foundation. URL: https://cutt.ly/sxZUHkH
310. Jackson, R. (2009). Never Work Harder Than Your Students & Other
Principles of Great Teaching. Alexandria, Virginia, USA: ASCD.

446

311. Javed, N. (2016). Principal under investigation for anti-Muslim posts. URL:
https://cutt.ly/XxZUXYm
312.

Jolls, T., Wilson, C. (2008). Core Concepts: Fundamental to Media Literacy

Yesterday, Today and Tomorrow. Journal of Media Literacy Education, 6(2), 6878.
313. Jolls, T., Wilson, C. (2014). The Core Concepts: fundamental to media literacy:
yesterday, today and tomorrow. Journal of Media Literacy Education, 6(2), 68-78.
314. Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versus constructivism: Do we need a new
philosophical paradigm? Educational Technology: Research and Development,
39, 5-14.
315. Kanthan, S., Graham, J. A., Azarchi, L. (2016). Media Detectives; bridging the
relationship among empathy, laugh tracks, and gender in childhood. Journal of
Media Literacy Education, 8 (2), 35-43. URL; www.jmle.orge
316. Keiser

Family

Foundation

–

KFF:

official

site.

(2018).

URL:

https://www.kff.org/
317. Kellner, D., Share J. (2007) Media literacy is not an option. Learning Inquiry,
1(1), 59-69. URL: https://doi.org/10.1007/s11519-007-0004-2
318. Kellner, D., Share, J. (2005). Towards critical media literacy: Core concepts,
debates, organizations, and policy. Discourse: Studies in the Cultural Politics of
Education, 26(3), 369-386. doi:10.1080/01596300500200169
319. Kellner, D., Share, J. (2007). Critical media literacy, democracy, and the
reconstruction of education. In D. Macedo & S. R. Steinberg (Eds.), Media
literacy: A reader (pp. 3-23). New York, NY: Peter Lang Publishing.
320. Kennedy, G., Krause, K., Judd, T., Churchward, A., Gray, K. (2007). Digital
natives +others = first year students. Boulder, CO: Educause. URL:
www.caudit.edu.au/educauseaustralasia07/authors.papers/kennedy.ppt
321. Kidsbridge Tolerance Center. (2019). Programs for Bullying Prevention,
Social-Emotional

Skills

http://www.kidsbridgecenter.org/

and

Diversity

Education.

URL:

447

322. Koehler, M. J., Mishra, P. (2006). Technological Pedagogical Content
Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108
(6),1017-1054.
323.

Komaya, M. (2012). Media Literacy and Media Education: Chapter 34.

Handbook of Children and the Media: D. G. Singer, J. L. Singer (Eds). SAGE
Publications, Inc.
324. Konrath, S.H., O’Brien, E. H., Hsing, C. (2010). Changes in dispositional
empathy in American college students over time: a meta –analysis. Personality
and Social Psychology Review, 15, 10-198.
325. Kozoanka, K., Orlowski, P. (2018). Media literacy for citizenship: a Canadian
perspective. Toronto, Vancouever: Canadian Scholars.
326.

Kress, G. (1992). Media Literacy as Cultural Technology in the Age of

Transcultural Media. New Directions. Media Education Worldwide, ed. by C.
Bazalgette, E. Bevort, and J. Savino. London, UK: British Film Institute, 189–202.
327.

Kubey R. (2002). Thinking Critically about Media: Schools and Families in

Partnership. Chicago, IL: Cable in the Classroom.
328.

Kubey R., Baker F. (1999). Has media literacy found a curricular foothold?

URL: http://www.medialit.med.sc.edu/edweek.htm
329. Kubey, R. (1998). Obstacles to the development of media education in the US.
Journal of Communication, 48(1), 58-69.
330. Kubey, R. (2004). Media literacy and the teaching of civics and social studies
at the dawn of the 21st century. American Behavioral Scientist, 48(1), 69-77.
331. Lam, W. Sh. E. (2013). What immigrant students can teach us about new media
literacy? Kappan Magazine. 94 (4). C.61-66. URL: https://cutt.ly/GxZU26R
332.

Layton, D. (1972). Science as General Education. Trends in Education. 25, 11–15.

333.

Lee, A. (1997). Legitimating Media Education. From Social Movement to the

Formation of a New Social Curriculum. PhD dissertation, Department of
Educational Studies, University of British Columbia, Vancouver, BC.
334.

Lee, A. Y. L. (2010). Media education: approaches and development around

the globe. New Horizon in Education, 58 (3), 13. URL: https://cutt.ly/1xZIoA6

448

335. Lipinski, M. (2017). Canada: teaching in a “post-truth” world: do teachers
and students need more training in media literacy? Borden Ladner Gervais LLP.
URL: https://cutt.ly/ixZIghA
336. Livingstone, S. (2008). “What is media literacy?” Media@else. URL:
https://cutt.ly/YxZIm12
337. Livingstone, S., & Blum, A. (2017). Screen time for kids: Getting the Balance
Right: Blog. URL: https://cutt.ly/mxZIT6v
338. Livingstone, S., Van Couvering, E., & Thumim, N. (2008). Converging
Traditions of Research on Media and Information Literacies. In Handbook of
Research on New Literacies (pp. 103-132). New York: Taylor & Francis.
339.

Longman Business English Dictionary. (2007). Harlow, Essex: Pearson

Education Limited.
340.

Longman Dictionary of Contemporary English: The living dictionary with

writing assistant (2005). Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
341. Madden, M., Cortesi, S., Gasser, U., Lenhart, A., & Duggan, M. (2012).
Parents, Teens, and Online Privacy. Washington, DC: Pew Internet Research
Center. URL: http://www.pewinternet.org/2012/11/20/main-report-10 /
342. Mamedova, S., Pawlowski, E. (2018). A description of US adults who are not
digitally literate. Stats in Brief. US Department of Education. URL:
https://nces.ed.gov/pubs2018/2018161.pdf
343. Massachusetts University. (2018). URL: https://cutt.ly/fxZISXd
344.

Masterman, L. (1992). A distinctive mode of enquiry: Towards critical

autonomy. In Media Education: An Introduction, ed. by M. Alvarado,
O. B. Barrett. London: British Film Institute, 102-103.
345. Masterman, L. (1999). Teaching the Media: London: Comedia Publishing
Group.
346. Masterman, L. (1985). Teaching the media. London, England: Comedia.
347. Masterman, L. (1997). A Rational for Media Education. In: Kubey, R. (Ed.)
Media Literacy in the Information Age. New Brunswick, USA and London, UK:
Transaction Publishers.

449

348. Masterman, L., Mariet, F. (1994). Media Education in 1990s’ Europe.
Strasbourg: Council of Europe.
349. McLean, C. A. (2010). A space called home; An immigrant adolescent’s digital
literacy practices. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 54 (1), 13-22.
350. McLuhen, M. (1964). The Medium is the Message: Chapter 1. Understanding
Media: The Extension of Man, 18 p. URL: https://cutt.ly/pxZIZuO
351. McNeill, E. (2017). Let’s not let fake news get in the way of comprehensive
media literacy education. Media Literacy Now. URL: https://cutt.ly/nxZINXz
352.

Media and information literacy integration at Mark Day School professional

development initiative (2014). Report by the Media Education Lab. Providence,
RI. URL http://bit.ly/MarkDaySchool
353. Media Awareness Network. (2000). Media Education in Canada. URL:
https://cutt.ly/cxZI3Uj
354. Media Awareness Network. Media education in Canada: An overview: official
website. (2010). URL: https://cutt.ly/mxZOyhS
355. Media Detectives: Innovation Research and Training. (2018). URL:
www.ietinc.us
356. Media

Education

Lab:

official

site.

(2018).

URL:

https://mediaeducationlab.com/
357. Media Education Project – MEP. (2018). URL: www.mediaeducationproject.ca
358. Media Education: A Kit for Teachers, Students, Parents and Professionals. (2006).
UNESCO; ed. by Divina Frau-Meigs. Paris: L’exprimeur.
359. Mediaschool Grinchenko University. (2016). URL: https://cutt.ly/AxZOgph
360. Media Literacy Associate Certificate. University of Fraser Valley. (2019).
URL: https://cutt.ly/jxZOnke
361. Media Literacy for children, young adults and media educators. (2019).
Activities, Projects and Resources. A Selection. URL: https://cutt.ly/CxZOTOG
362. Media Literacy Legislative roundup: 21 bills, 11 states, 5 new laws. Media
Literacy Now: official site. URL: https://cutt.ly/ExZOOZC
363. Media Literacy Now: official site. (2018). URL: https://medialiteracynow.org/

450

364. Media Literacy Week. URL: https://cutt.ly/CxZOGcb
365.

Media Literacy Week. What is Media Education? (2010). URL:

http://www.medialiteracyweek.ca/en/101_whatis.htm
366. Media

Services:

Indiana

University

Bloomington.

(2018).

URL:

https://libraries.indiana.edu/integrating-media-literacy-your-curriculum
367. Media

Smarts.

(2018).

Digital

Literacy

Fundamentals.

URL:

https://cutt.ly/bxZOCy6
368. Media Smarts. (2018). URL: http://mediasmarts.ca/
369. Melting Pot (1998). The American Heritage Encyclopedia of American History
/ Gen.ed. John Mack Faragher. New York: Henry Hol & Co, 579-580.
370. Mihailidis, P. (2008). Are we speaking the same language? Assessing the state
of media literacy in U.S. higher education. Studies in Media & Information
Literacy Education, 8(4), 1-14.
371. Mind Map. (2019). Canva. URL: https://www.canva.com/graphs/mind-maps/
372. Ministry of Education (Ed.) (2006). The Ontario Curriculum, Grades 1-8,
Language. Queen’s Printer for Ontario.
373. Ministry of Education (Ed.) (2007). The Ontario Curriculum, Grades 11 and
12, English. Toronto: Queen’s Printer for Ontario.
374. Mitchell,

A.

(2014).

State

of

the

news

media

2014.

URL:

https://cutt.ly/wxZO0Gt
375. Moody K. (1993). John Culkin, S.J.: The Man Who Invented Media Literacy:
1928-1993. Center For Media Literacy. URL: https://cutt.ly/5xZO8Km
376. Moore, D. C., Donnelly, K. & Hobbs, R. (2014). Media and information
literacy integration at Mark Day School: Professional Development Initiative
2013-2014.

Providence,

RI:

Media

Education

Lab.

URL:

http://bit.ly/MarkDaySchool
377. Murray, M. (2019). Every woman should be represented in the media, and this
is what we’re going to do about it. Stylist. URL: https://cutt.ly/fxZPwC7
378. Museums,

libraries,

https://cutt.ly/HxZPu9d

and

21st

century

skills.

(2019).

URL:

451

379.

Namita, Y. (2010). Teachers’ Perceptions of Media Education in BC

Secondary Schools: Challenges and Possibilities. PhD dissertation, Department of
Curriculum Studies, University of British Columbia, Vancouver, BC.
380.

NAMLE Conference 2017. Roosevelt University, Chicago. June 26-28, 2017.

URL: https://namleconference.net/
381.

NAMLE’s History. URL: https://namle.net/about-namle/namles-history/

382. National Association for Media Literacy Education: official site. (2018). URL:
https://namle.net/
383. National Council of Teachers of English – NCTE: official site. (2018). URL:
http://www2.ncte.org/
384. National

Telemedia

Council

– NTC:

official site.

(2018).

URL:

https://www.nationaltelemediacouncil.org/
385. NCCM – National Council of Canadian Muslims: official site. (2018). URL:
https://www.nccm.ca/about/
386. Neal, S. (2017). The surprising reason why CEOs should be social media savvy.
CNB. URL: https://cutt.ly/IxZPhj4
387. Net Family News. (2018). URL: https://www.netfamilynews.org
388. New Toronto pilot program. (2016). ABC Life Literacy Canada. URL:
https://cutt.ly/PxZPc5C
389. News Release: Media Literacy Week starts today, promotes inclusion and
diversity. (2017). URL: https://cutt.ly/AxZPRxO
390.

Nuissl, E. (1999). Media Literacy. Glossary of Adult Learning in Europe; ed.

by P. Federighi. UNESCO Institute for Education. Hamburg, 22-23.
391. OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (2015).
OECD Education Working Paper, 124. URL: https://cutt.ly/bxZPAHJ
392.

Parola, A., Ranieri, M. (2010). Media Education in Action: A Research Study

in Six European Countries, Firenze University Press.
393. Partnership for 21st Century Skills – P21: official site. (2018). URL:
http://www.p21.org/

452

394. Penman, R., Turnbull, S. (2007). Media Literacy: Concepts, Research and
Regulatory Issues: Report for Australian Communications and Media Authority,
Canberra. URL: www.acma.gov.au/medialiteracy.
395. Perrin, A., Jiang, J. (2018). About a quarter of US adults say they are ‘almost
constantly’ online. FactTank: News in Numbers. Pew Research Center. URL:
https://cutt.ly/txZPLDo
396. Pew Research Center. (2013). The state of the news media 2013. URL:
https://cutt.ly/MxZP2e0
397. Pew Research Survey (2017). URL: https://www.pewinternet.org/datasets/
398. Piette, J. & Giroux, L. (1997). The Theoretical Foundation of Media Education.
In: Kubey, R. (Ed.). Media Literacy in the Information Age. New Brunswick, USA
and London, UK: Transaction Publishers.
399. Potter, J. (2013). Review of literature on media literacy. Sociology Compass.
7/6, 417-435.
400. Potter, W. (2010). The state of media literacy. Journal of Broadcasting &
Electronic Media, 54(4), 675-696. doi:10.1080/08838151.2011.521462
401. Potter, W. J. (2001). Media Literacy, London: Sage Publication.
402.

Potter, W. J. (2004). Theory of media literacy: A cognitive approach. Thoasand

Oaks, CA: Sage Publications.
403. Potter, W. J. (2014). The Skills of Media Literacy. LA: Knowledge Assets, Inc.
404.

Potter, W. J. (2016). Media Literacy. 8th ed. Thoasand Oaks, CA: Sage

Publications.
405. Primack, B.A., Dalton, M.A., Carroll, M. V. et al. (2008). Content Analysis of
Tobacco, Alcohol, and Other Drugs in Popular Music. Archives of Pediatric and
Adolescent Medicine. 162(2), 169–175.
406. Professional Advisory. (2017). Maintaining Professionalism - The Use of
Electronic Communication and Social Media. URL: https://cutt.ly/fxZAq5R
407. Project on Public Life and the Press: official site. (2018). URL:
http://www.cpn.org/

453

408. Pungente, J. (2018). Canada’s key concepts of media literacy. CML – Center
for Media Literacy. URL: https://cutt.ly/yxZApWJ
409.

Pungente, J. J. (2006). The second spring: Media Literacy in Canada’s

secondary schools. Educational Media International, 26(4), 190-203. URL:
https://cutt.ly/NxZAlZ9
410. Pungente, J. J., O’Malley, M. (1999). More than meets the eye: Watching
television watching us. New York, NY: McClelland & Stewart.
411. Pungente, J., O’Malley, S.J. & M., McClelland & Stewart. (1999). 8 Key
Concepts of Media Literacy. From More Than Meets the Eye: Watching
Television Watching Us. URL: www.medialit.org
412.

Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and

Cultural Organization UNESCO. (1999). Education for the Media and the Digital
Age. Vienna: UNESCO.
413.

Rennie, J. J. (2015). Making a Scene: Producing Media Literacy Narratives in

Canada. PhD dissertation, Ontario Institute for Studies in Education, University
of Toronto.
414. Resources for Social Media in Museums. Government of Canada. URL:
https://app.pch.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/anglais-english/?p=7094
415. Rideout, V. J., Foehr, U. G., Roberts, D. F. (2010). Generation M2: Media in
the Lives of 8–18 Year-Olds. Menlo Park, CA: The Henry J. Kaiser Family
Foundation. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527859.pdf
416. RobbGrieco, M. (2012). Media literacy education. Big Tent Media Literacy
Lab, Harrington School of Communication, University of Rhode Island, Kingston
RI. URL: www.mediaeducationlab.com
417. RobbGrieco, M., Hobbs, R. (2013). A field guide to media literacy education
in the Unites States. Working Paper. Media Literacy Lab, Harrington School of
Communication,

University

of

Rhode

Island,

Kingston

RI.

URL:

www.mediaeducationlab.com
418. Ružić, N. (2016). Challenges in implementation of the subject of Media Literacy
in the educational system in Montenegro. Nova prisutnost, 14, 1, 69-89.

454

419. S. 1029. 21st Century Skills Incentive Fund Act, 111th Congress. (2009).
420.

Salmon, Ch. (2010). Storytelling: bewitching the modern mind. Translated by

D. Macey. Published by Verso.
421.

Schaff, S. (2013). Television Receivership Skills Program in the East Syracuse-

Minos Central Schools. Education for the Television Age,13, 85-86.
422. Scharrer, E. (2003). Making a case for media literacy in the curriculum:
Outcomes and assessment. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 46(4). URL:
http://www.readingonline.org/newliteracies/lit_index.asp?
423. Scheibe, C. (2004). A deeper sense of literacy. Curriculum-driven approaches to
media literacy in the K-12 classroom. American Behavioral Scientist, 48(1), 60-68.
424. Scheibe, C., Rogow, F. (2008). 12 basic ways to integrate media literacy and
critical thinking into any curriculum. Ithaca, NY: Project Look Sharp and Ithaca
College.
425. Schilder, E. A. M. (2015). Theoretical underpinnings of media literacy from
communication and learning theory. Journal on Images and Culture, 19. URL:
http://vjic.org/vjic2/?page_id=1321
426. Schmidt, H. (2012). Media Literacy Education at the University Level. The
Journal of Effective Teaching, 12 (1), 64-77.
427. Schmidt, H. C. (2013). Media literacy education from kindergarten to college:
a comparison of how media literacy is addressed across the educational system.
Journal of Media Literacy Education, 5(1). URL: https://cutt.ly/YxZAAIf
428. School of Education. Indiana University Bloomington. (2018). URL:
https://education.indiana.edu/programs/index.html
429. Scull, T. M., Kupersmidt, J. B. (2011). An evaluation of a media literacy
program training workshop for late elementary school teachers. Journal of Media
Literature Education, 2(3), 199–208. URL: https://cutt.ly/LxZAKpv
430.

Sefton-Green, J. (2011). Cultural Studies and Education. Cultural Studies.

25(1), 55–70.
431. Seville (2002). Seminar “Youth Media Education Seville”, 15-16 February
2002. URL: https://cutt.ly/gxZAB7H

455

432. Share, J., Thoman, E., Jolls, T. (2005). Five Key Questions That Can Change the
World: Classroom Activities for Media Literacy. Los Angeles: Center for Media
Literacy. URL: https://cutt.ly/rxZA9GF
433.

Shibata, K. (2002). Analysis of “Critical” Approach in Media Literacy.

Comparative Studies between Japan and Canada. Keio Communication Review. 24,
93-110.
434. Siebers, T. (2008). Disability theory. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
URL: https://doi:10.3998/mpub.309723
435.

Silverblatt, A., Eliceiri, E. E. (1997). Dictionary of Media Literacy. Westport, CT:

Greenwood Press.
436.

Singer, D., Zuckerman, D., Singer, J. (2009). Helping Elementary School Children

Learn About TV. Journal of Communication, 190, 30(3), 84-93.
437. Smith, S. E. (2018). Why your organization needs digital skills training: blog. URL:
https://cutt.ly/7xZSqiZ
438. Social studies (2017). Media Smarts. Canada’s Centre for Digital and Media
Literacy. URL: https://cutt.ly/cxZSpcM
439. South Media Forum. (2019). Інститут суспільно-економічних досліджень.
URL: https://mrtp.com.ua/
440. Steeves, V. (2014). Young Canadians in a Wired World, Life Online. Ottawa:
MediaSmarts. URL: https://cutt.ly/uxZSjQG
441. Stein, L., Prewett, A. (2009). Media literacy education in the Social studies: teacher
perception and curricular challenges. Teacher Education Quarterly, 131-148. URL:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ851033.pdf
442. Study on the Current Trend and Approaches to Media Literacy in Europe: Final
Report (2009). URL: https://cutt.ly/sxZSbaW
443. Stuhlman L, Silverblatt, A. (2010). Media Literacy in US Institutions of Higher
Education: Survey to Explore the Depth and Breadth of Media Literacy Education.
URL: https://cutt.ly/gxZSR1a

456

444. Stuhlman, L., Silverblatt, A. (2007). Media Literacy in U.S. Institutions of
Higher Education: Survey to Explore the Depth and Breadth of Media Literacy
Education. URL: http://www.webster.edu/medialiteracy/
445. Summary “Healthy Media for Youth Act”: HR 4925 – 111th Congress (20092010). URL: https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/4925
446. Technolohy education K-12. (2018). Media Smarts. Canada’s Centre for
Digital and Media Literacy. URL: https://cutt.ly/DxZSSlN
447. The First National Media Literacy Conference. (1995). Boone, NC. Center for
Media Literacy. URL: https://cutt.ly/UxZSLEO
448. The Second National Media Literacy Conference. (1996). Los Angeles. Center
for Media Literacy. URL: https://cutt.ly/hxZSNFi
449.

The teacher’s guides. Edudemic. URL http://www.edudemic.com/guides/

450.

Thoman, E. (1991). Four Steps to Success in Media Literacy. Center for Media

Literacy:

notes

from

UNESCO

conference.

URL:

http://www.medialit.org/reading-room/four-steps-success-media-literacy
451. Thoman, E. (1993). Skills and Strategies for Media Education. URL:
http://www.medialit.org/reading-room/skills-strategies-media-education
452. Thoman, E. (1999). Skills and Strategies for Media Education. Educational
Leadership, 56(5), 50-54.
453. Thoman, E., Jolls, T. (2004). Media literacy – A National Priority for a
Changing World. The American Behavioral Scientist, 48 (1), 18-29.
454. Tips for integrating media literacy in the classroom. (2018). Media Smarts.
URL: http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/
455. Toulouse (1990). New Directions in Media Education: UNESCO International
Media Literacy Conference. URL: https://cutt.ly/YxZS4Ts
456. Tuggle, C.A., Sneed, D., Wulfemeyer, K.T. (2000). Teaching media studies as
high school social science. Journalism and Mass Communication Educator, 54(4),
67-76.

457

457.

Tyner, K. (1992). The Tale of the Elephant: Media Education in the United

States. New Direction: Media Education Worldwide; ed. by C. Bazalgette et al.
London: British Film Institute,170-171.
458. Tyner, K. (1998). Literacy in a digital world: Teaching and learning in the
age of information. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
459.

Tyner, K. (2009). Literacy in a Digital World: Teaching and Learning in the

Age of Information. New York: Routledge, 2009.
460. UMassOnline. (2018). URL: http://www.umassonline.net/course-browse
461. Understanding Media Literacy: inside Plato’s Cave: course overview.
(2018). Athabasca University. URL: www.athabascau.ca
462.

UNESCO Glossary. UNESCO Institute for Statistics (2011). URL:

http://uis.unesco.org/en/glossary
463. UNESCO Guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of
the Outcomes of Non-formal and Informal Learning. (2012). Hamburg:
UNESCO Institute for Lifelong Learning. URL: https://cutt.ly/8xZDrYN
464. Union for Democratic Communications: official site. (2018). URL:
http://www.udc.org/
465. University of Manitoba. (2018). Language & Literacy Specialization. Faculty
of Education. URL: https://cutt.ly/mxZDsPd
466. Upstand. (2018). Be the Change. URL: http://www.upstand.org
467. US

Census

Bureau,

American

Community

Survey.

(2012). URL:

https://www.census.gov/prod/2012pubs/acs-19.pdf
468. US Department of Education. Office of Educational Technology. (2010).
Transforming American education: Learning powered by technology. URL:
http://www.ed.gov/technology/netp-2010
469. Van Gelder, T. (2005). Teaching Critical Thinking: Some Lessons from
Cognitive Science. College Teaching, 53, 41-46.
470. Vancouver Observer – VO. (2018). URL: https://cutt.ly/3xZDlq7
471. Vancouver University. (2018). Online Learning and Teaching Graduate
Diploma. URL: https://cutt.ly/9xZDvLm

458

472. Vienna (1999). Educating for the Media and the Digital Age, 18-19 April 1999.
URL: https://cutt.ly/rxZDE51
473. Vigdor, J., Ladd, H. (2010). Scaling the digital divide: Home computer
technology and student achievement. URL: https://cutt.ly/5xZDIbb
474. Walsh, B. (2006). Expanding the definition of media literacy. URL:
https://cutt.ly/ExZDSD0
475.

Walt Whitman Center for the Culture and Politics of Democracy: official site.

(2018). URL: https://cutt.ly/CxZDLwc
476.

What is the Healthy Media for Youth Act? URL: https://cutt.ly/lxZDNPp

477.

Williams, R. (2003). Television: Technology and cultural form; 2nd ed.

London: Fontana.
478.

Wilson, C., & Duncan, B. (2009). Implementing mandates in media

education:

The

Ontario

experience.

Comunicar,

(32),

97-107.

doi:10.3916/c32-2009-02-008
479. Wilson, C., Duncan, B. (2008). Implementing Mandates in Media
Education: The Ontario Experience, 127-140. URL: https://cutt.ly/hxZD8fx
480. Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T. (2016). Evaluating
Information: The Cornerstone of Civic Online Reasoning. Stanford Digital
Repository. URL: https://purl.stanford.edu/fv751yt5934
481. Woelke, L. (2017). The role of adult education. University of Fraser Valley,
Ca. URL: https://cutt.ly/vxZFejs
482. Wolf, D. P. (2008). Outside the box: how can districts and communities
support informal learning? Threshold, Winter.
483. Wulff, S. (1997). Media literacy. In W. G. Christ (Ed.) Media education
assessment handbook. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
484. Yates, B. (2004). Media literacy and the policymaking process: a
framework for understanding influences on potential educational policy
outputs. SIMILE: Studies in Media & Information Literacy Education, 4(1),
1-14.

459

485. YOUmedia:

official

site

of

Chicago

Public

Library.

URL:

https://cutt.ly/XxZFi1W
486. Youth Radio Media. (2019). URL: https://yr.media/
487. Zubrzycki, J. (2017). More states take on media literacy in schools. Education
Week: blog. URL: https://cutt.ly/uxZFfxN

460

Додаток А.1
ГЛОСАРІЙ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Англомовний
Україномовний термін
термін
Across
the Наскрізно через навчальний план
curriculum

Advanced

Просунутий

Arts approach

Художній підхід

Audience

Аудиторія

Audio-visual
literacy

Аудіовізуальна грамотність

Auto-fill
Service

Послуга автоматичного
заповнення

Back to basics

Назад до основ

Beginner

Початківець

Коротке тлумачення
Підхід
до
розробки
навчального плану, при
якому
медіаосвітні
завдання
реалізуються
наскрізно через увесь
навчальний план, тобто у
всіх
навчальних
дисциплінах
Просунутий
рівень
розвитку медіанавичок
Художній,
мистецький
підхід до медіаосвіти, що
базується
на
культурологічній теорії,
розглядає медіаосвіту як
результат
розвитку
медіакультури
Один із 4-х термінів, що їх
виокремлює
науковець
П. Бреретон як первинні
терміни медіаосвіти
Аудіовізуальна
грамотність вважається
окремим
видом
грамотності
сучасної
людини
разом
з
класичною та цифровою
грамотністю.
Програма
Канадської
агенції доходів, мета якої
допомогти
канадцям
вести контроль над своїми
податками.
Теорія «назад до основ»
панувала у США у 19701990 рр., відповідно до неї
медіаосвіту
вважали
«зайвою розкішшю»
Початковий
рівень
розвитку медіанавичок

461

Big tent

Великий намет

Теорія «великого намету»,
за
якою
медіаосвіта
здобувається у різних
освітніх
середовищах,
через різні навчальні
дисципліни і для різних
цільових категорій
Класична грамотність (читання- Функціональна
чи
письмо-розуміння)
класична грамотність –
здатність читати, писати і
розуміти

Classical
literacy
(readingwritingunderstanding)
Clipboard

Дошка з кліпами

Communication Комунікація

Communication Комунікативні навички
skills

Community

Спільнота

Competence

Компетентність

Міжнародний бюлетень
новин з медіаосвіти, який
розповсюджується у 41
країні
Загальна
концепція
взаємодії між суб’єктами,
під час якої здійснюється
передавання інформації
Комунікативні навички
разом
з
критичним
мисленням, технічними та
комунікативними
навичками
вважаються
складниками
медіаграмотності з позиції
набутих компетентностей
Один із 4-х стратегічних
пунктів Технологічного
стратегічного
плану
Канади: обслуговування,
управління,
безпека,
спільнота.
Компетентність – термін,
що
визначається
ЮНЕСКО як здатність
мобілізувати
і
використовувати
внутрішні ресурси такі, як
знання,
уміння
та
ставлення,
а
також
зовнішні ресурси такі, як
бази
даних,
колеги,
товариші,
бібліотеки
інструменти та ін. для
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ефективного розв’язання
специфічних проблем у
реальних
життєвих
ситуаціях.
Computer
Комп’ютерна грамотність
Комп’ютерна грамотність
literacy
– термін синонімічний з
іншими:
цифрова
грамотність,
інформаційна
грамотність.
Cookies
Домашнє печиво;
Невеликі текстові файли,
Кукіс
які
зберігаються
в
комп’ютері
при
відвідуванні певних вебсторінок і слугують для
запам’ятовування, коли
користувач
повторно
відвідає цей сайт
Critical
Критичний підхід
Критичний підхід, згідно з
approach
яким важливо навчити
критично
сприймати
інформацію
медіаповідомлень
і
розпізнавати
ймовірні
загрози
Critical
Навички
критичного Навички
критичного
television
телевізійного перегляду
телевізійного перегляду,
viewing skills
розвиток
яких
став
завданням для учителів
шкіл у 1960-1970-х рр.
Critical thinking Критичне мислення
Критичне
мислення,
skills
разом з технічними та
комунікативними
навичками
вважаються
складниками
медіаграмотності з позиції
набутих компетентностей
Cyber-bullying Кібер-булінг
Кібер-булінг,
або
інтернет- цькування –
поширена форма знущань
з використанням інтернеттехнологій; залякування в
інтернеті
Digital
and Цифрова і медіаосвіта
Термін,
що
media literacy
використовується
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Digital
Citizenship

Цифрове громадянство

Digitally
illiterate
Digital
homeroom

Цифрово неграмотний

Digital literacy

Цифрова грамотність

Digital media

Цифрові медіа

Digital World

Цифровий світ

Education

Освіта

Electronic
media

Електронні медіа

Emerging

Виникнення

Цифрова година

сьогодні для позначення
концепту «медіаосвіта»
«Цифрове громадянство»
тема національного
тижня
медіаосвіти
у
Канаді у 2011 р.
Особи, які не мають ІТнавичок
«Цифрова година» - тема
Всеукраїнського
відкритого круглого столу
для
учителів
шкіл,
організованого
МОН
України
спільно
з
компанією Google.
Цифрова
грамотність
вважається
окремим
видом
грамотності
сучасної людини разом з
класичною
та
аудіовізуальною
грамотністю.
Цифрові
медіа,
що
включать в себе різні
цифрові
електронні
пристрої (МР3, електронні
книги,
комп’ютери,
смартфони тощо)
Цифровий світ – термін,
що використовується для
характеристики світу в
умовах
широкого
використання цифрових
технологій.
Англійський
термін
відповідає українському
«освіта»
Засоби, такі як телевізор,
комп’ютери та CD-ROM,
що роблять інформацію
доступною для широкого
загалу
Середній рівень розвитку
медіанавичок
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e-Parenting

Електронне батьківство

Empowerment

Розширення можливостей

English
Language Arts

Мистецтво англійської мови

Evidence base Доказова база медіа освіти
for
media
literacy
Facebook
Фейсбук

Facing it

Зустрічаючись з цим

Fake news

Неправдиві новини

Federalization
and legalization

Федералізація і легалізація

Formal
education

Формальна освіта

Free
Media

Spirit Вільний дух медіа

Тема тижня медіаосвіти у
Канаді на національному
рівні у 2007 р.
Розвиваючий
(розвивальний) підхід в
медіаосвіті
Заняття
з
мистецтва
мовлення
англійською
мовою чи просто заняття з
англійської мови
База доказів медіаосвіти
Найбільша
у
світі
соціальна мережа, що
почала
працювати
4
лютого 2004 р. як мережа
для студентів деяких
американських
університетів
Фаза «зіткнення» -одна з
3-х
стадій
розвитку
медіаосвіти у США, які
виокремлює
американський науковець
Г.М. Чен
Фейкові,
тобто
неправдиві,
вигадані,
сфабриковані, фальшиві
новини
Федералізація
–
посилення
ролі
федерального уряду в
освітній
політиці,
та
легалізація – збільшення
фінансування освіти на
місцевому рівні
Формальна
освіта –
термін,
що
використовується
ЮНЕСКО для позначення
систем освіти, на відміну
від
неформальної
та
інформальної освіти
«Вільний дух медіа» –
тема проєкту
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Game

Гра

Gamer

Геймер

Gender
Media

and Стать і медіа

Genre

Жанр

Globaloria

Глобаторія

Global village

Глобальне село

Google

Гугл

Google
Incognito

Гугл невідомий

Hashtag

Хештег

Hub

Хаб

Ideology

Ідеологія

Методи
навчання
з
використанням
ігор,
синонім «геймифікація»
Людина, яка самовіддано
грає у відеоігри
Тиждень медіаосвіти у
Канаді,
присвячений
гендерним питанням і
медіа, проведений у 2010
р.
Один із 4-х термінів, що
виокремлені науковцем
П.Бреретоном як первинні
терміни медіаосвіти
Методика зі створення
власноруч гри для своїх
друзів
Концепція «глобального
села»
розроблена
канадським
науковцем
М. Льюеном
Найбільша
та
найпопулярніша
пошукова система; новий
термін
«гуглити»
–
шукати інформацію
в
інтернеті за допомогою
пошукової
системи
Google
Пошукова система, за
допомогою якої можна
здійснити пошук певної
інформації, не входячи в
свій обліковий запис
Слово або фраза, яким
передує
символ
#
(октоторп), що об’єднані
без пробілів в єдине ціле
за певною темою.
Центр, місце зустрічі для
спільного
проведення
дозвілля чи роботи
Один із 4-х термінів,
виокремлених науковцем
П.Бреретоном як первинні
терміни медіаосвіти
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Inclusion in a Інклюзія в об’єднаному світі: «Інклюзія в об’єднаному
Connected
місце і голос для кожного
світі: місце і голос для
World: a Place
кожного»
–
тема
and a Voice for
національного
тижня
Everyone
медіаосвіти у Канаді в
2016 р.
Informal
Інформальна освіта
Інформальна освіта –
education
переклад терміну, що
використовується
в
україномовному дискурсі
Informal
Інформальне навчання
Інформальне навчання –
learning
термін,
що
використовується
ЮНЕСКО для позначення
систем освіти, на відміну
від формальної
Information
Інформаційна грамотність
Інформаційна
literacy
грамотність – термін, що
використовується
синонімічно з іншими:
цифрова
грамотність
комп’ютерна грамотність.
Initial
Первинна освіта
Освіта, що здобувається
education
до
першого
виходу
людини на ринок праці
Inoculation
Інокуляція
Фаза «інокуляції» – одна
із 3-х стадій розвитку
медіаосвіти у США, які
виокремлює
американський науковець
Г.М. Чен
In-service
Внутрішній
Неформальна
та
інформальна
освітня
підтримка
учителя
(служба, обслуговування
на робочому місці)
Instructional
Інструкційні практики
Ефективні
методи
practices
навчання
з
метою
розвитку
медіакомпетнтностей
Instagram
Інстаграм
Соціальна мережа для
обміну фотографіями
K-12 Arts
Мистецтво
Заняття з образотворчого
мистецтва у школі
К-12
Health Охорона здоров’я
Заняття у школі з охорони
Studies
здоров’я
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K-12
Journalism
K-12
Media
Literacy
Education
K-12
Media
Production
K-12
Social
Studies
K-12
Technology
Education
Key Concepts

Журналізм

Learning

Освіта, навчання

Literacy

Грамотність

Медіаосвіта
Медіавиробництво
Соціальні дисципліни
Технологічна освіта
Ключові концепти

Live Healthy, Будь здоровим. Живи і керуй
Lead Healthy

Makers
Creators

and Виробники та творці

Mall walk

Прогулянка магазином

Manage

Управляти

Заняття
у
школі
з
журналістики
Заняття з медіаосвіти
школярів
Заняття
у
школі
з
медіавиробництва
Загальноосвітні/соціальні
дисципліни у школі
Заняття
у
школі
з
технічних/ комп’ютерних/
інформаційних наук
Ключові
концепти
медіаосвіти, розроблені
Асоціацією з медіаосвіти
у Канаді, які намагалися
включити у всі шкільні
програми в провінції
Онтаріо
Англійський термін, що
відповідає
українським
«освіта», «навчання»
Англійський термін, що
відповідає
українським
«функціональна
грамотність»,
«освіта»,
«здатність
читати
і
писати»
Гасло організації дівчатскаутів у США, покладене
в основу законопроєкту
щодо залучення політиків
та лідерів громад до
вирішення питань, що
стосуються дівчат
Тема
національного
тижня медіаосвіти у 2016
р. в Канаді.
Метод
розвитку
медіаграмотності учнів,
що
використовувався
канадським
учителем
Б. Дунканом, «прогулянка
торговим центром»
Один із 4-х стратегічних
пунктів Технологічного
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Marketplace
Media

Ринок
Медіа

Media
competence

Медіакомпетентість

Media
education,
media literacy,
media studies,
visual literacy,
technology
education, and
critical viewing
Media literacy

Медіаосвіта,
медіаграмотність,
медіадисципіни,
візуальна
грамотність, технологічна освіта,
критичний перегляд

Media literacy
approach
Media literacy
model
(awareness,
analysis,
reflection,
action)
Media
skepticism

Медіаосвітній підхід

Медіаосвіта/навчання/грамотність

Медіаосвітня модель (обізнаність,
аналіз, рефлексія, дія)

Медіаскептицизм

стратегічного
плану
Канади: обслуговування,
управління,
безпека,
спільнота
Інтернет-магазин США
Організації,
такі
як
телебачення, радіо та
газети,
що
надають
громадськості
інформацію, або люди, які
виконують цю роботу;
-множина
від слова
«засіб»
Медіакомпетентність
–
термін, що на думку
науковців А. Парола та М.
Раніері,
більш
точно
визначає
сутність
результатів медіаосвіти
Медіаосвіта – перелік
термінів,
що
використовуються
в
англомовній
літературі
для
позначення
означеного явища, яке
Р.Хоббс
назвала
«дитиною з тисячею імен»
Медіаосвіта
/навчання/грамотність,
термін, що у 1964 р. був
введений до наукового
обігу
американським
науковцем Дж. Калкіним
Практичний підхід до
медіаосвіти
4-х елементна модель
навчання
медіаграмотності,
розроблена засновницею
CML Е. Томан (знання,
аналіз, рефлексія, дія)
Медіаскептицизм, тобто
критичне
мислення,
завдання педагога полягає
в його розвитку у своїх
учнів
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Вивчення
медіа/
медіанауки
Medium is the Медіа є повідомленням
Вислів
канадського
message
науковця
МкЛьюена:
«Засоби комунікації є
повідомленням»
Melting pot
Плавильне горня
Метафорично
означає
«амальгацію»
(злиття,
переплавлення), широко
використовувався
в
міграційній
практиці
США у 1980-х рр. (у
перекладі – горщик, де все
плавиться)
Message
Процес
інтерпретування Механізми
Interpreting
повідомлення
інтерпретаційного
Process
процесу повідомлення
Mind Map
Розумова карта
Інноваційна педагогічна
технологія (у перекладі –
розумова карта, мапа
думок)
Multilingual
Мультилінгвальні навички
Уміння
розмовляти
skills
кількома мовами, важливе
для
репортерів,
дослідників
та
медіавиробників
Multimedia
Мультимедіа
Комплекс кількох видів
медіа,
традиційних
електронних і цифрових
Narrative
Розповідь
Один із 4-х термінів,
виокремлин
науковцем
П.Бреретоном як первинні
терміни медіаосвіти
New media
Нові медіа
Сучасні
шляхи
розповсюдження
інформації та розваг, такі
як інтернет
Non-formal
Неформальна освіта
Неформальна освіта –
education
переклад терміна, що
використовується
в
україномовному дискурсі
Non-formal
Неформальне навчання
Неформальне навчання –
learning
термін,
що
використовується
ЮНЕСКО для позначення
Media Studies

Медіанауки
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One-size-fits-all Один розмір, що підходить усім

Online privacy

Онлайн-приватність

Outsourcing

Аутсорсинг

Poles

Полюси

Pre-service

До надання послуг

Privacy Matters

Приватні справи

Protectionist
approach

Протекціоністський підхід

Risk
management

Навички управління ризиками

систем освіти, на відміну
від формальної
Американські дослідники
медіаосвіти стверджують,
що
не
існує
такої
програми комунікацій у
суспільстві,
щоб
влаштовувала усіх
Онлайн-приватність
–
право на недоторканість
приватного
життя
у
мережі інтернет
Угода, за якою певні
завдання
компанії
передаються
для
виконання експертам у
цьому виді робіт
Термін що вживається в
теорії «великого намету»
для
позначення
2-х
стовпів, що підтримують
намет
медіаосвіти:
протекціоністський
та
розвивальний
Навчання
майбутніх
учителів в університетах, і
коледжах до початку
кар’єри; підготовчий етап
професійного
розвитку
учителів
Гра слів. Терміни, що
можуть
означати
«Приватність
має
значення» або «Приватні
справи».
Тиждень
медіаосвіти у Канаді у
2012 р. проходив під цим
гаслом.
Протекціоністський
підхід, згідно з яким
медіаосвіта сприймається
як профілактичний засіб,
щеплення
Навички
управління
ризиками
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Екранна освіта, методика
використання фільмів для
навчання, що набула
популярності у 1960-х рр.
Screening time Екранний час
Час, проведений дитиною
за екраном ТБ, монітором
комп’ютера
чи
відеоіграми
Security
Безпека
Один із 4-х стратегічних
пунктів Технологічного
стратегічного
плану
Канади: обслуговування,
управління,
безпека,
спільнота
Service
Обслуговування
Один із 4-х стратегічних
пунктів Технологічного
стратегічного
плану
Канади: обслуговування,
управління,
безпека,
спільнота
Sexting
Секстинг
Сектинг – поширення
відвертих фотографій чи
повідомлень
сексуального, інтимного
характеру
Silver surfer
Срібний серфінгіст
Користувач
інтернету,
якому за 50 років;
назва
клубу,
який
підтримує
розвиток
цифрових
та
медіакомпетентностей в
американців віком 55
років і старше
Snapchat
Снапчат
Мультимедійний
мобільний додаток обміну
фото та відео
State’s Office of Відділ
суперінтенданта
з Відділ, якому надано
Superintendent публічної інформації у кожному право розвивати стратегії
навчання
безпечного
of
Public штаті
Instruction
використання технологій
та
цифрового
громадянства у публічних
школах
Team-building Тімбілдінг, побудова команди
Стратегія
ефективного
вирішення поставлених
завдань у команді
Screen
education

Екранна освіта
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Technical skills

Технічні навички

Television
Literacy

Телевізійна грамотність

To google

Гуглити

Trailblazer

Першопрохідник

Transitional

Перехідний

Twitter

Твітер

Tweetshop

Твітшоп

Underserved

Недообслужений

YouTube

Ютюб

3P

3П

Welcome
Reality

2 Ласкаво просимо до реальності

Вважаються складниками
медіаграмотності з позиції
набутих компетентностей
Вміння
критично
сприймати
телевізійні
новини
Новий термін «гуглити»
означає
шукати
інформацію в інтернеті за
допомогою
пошукової
системи Google
Новаторський рівень у
розвитку
медіакомпетентностей.
Фаза «переходу» – одна із
3-х
стадій
розвитку
медіаосвіти у США, які
виокремлює
американський науковець
Г.М. Чен
Популярна
соціальна
мережа
Магазин Твіт, Канада,
форма обміну думками
канадських викладачів з
використання технологій
на заняттях
Вразливі
верстви
населення, які вважаються
«недообслуженими»
у
суспільстві
Популярний
відеохостинг, що надає
послуги
розміщення
відеоматеріалів
Теорія, згідно з якою
медіаосвіта має за мету
захистити чи зменшити
негативний вплив медіа
(protection);
навчити
(preparation);
отримати
задоволення (pleasure).
Програма
громадської
організації MLN, яка була
покладена
в
основу
законопроєкту
про
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Upstander

Wish List

безпечне
використання
учнями соціальних мереж
в штаті Коннектикут
Людина, яка говорить або діє з Стратегія, спрямована на
метою підтримки іншої особи
розвиток у підростаючого
покоління
уміння
розпізнавати
несправедливість,
знущання
та
вміння
постояти за себе і за того,
кого ображають, надати
йому необхідну підтримку
та допомогу
Список бажань
Список,
в
якому
реєструються на курс чи
програму з медіаосвіти;
допомагає відстежувати
програми,
що
користуються попитом.

Джерело: систематизовано автором.
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Додаток А.2
Основні події у розвитку медіаосвіти у США
№
1.

2.

Назва історичного
етапу
розвитку
медіаосвіти
Етап
створення
необхідних
передумов
Етап зародження

Часовий
проміжок

Головні події/характеристики етапу розвитку медіаосвіти

до 1960-х рр.

Поодинокі прояви інтересу до медіаосвіти;
Дж. Калкін (John Culcin) (1928-1993) зацікавився вивченням медіазасобів та їх
впливом на суспільство
Теорія М. МкЛьюена з медіа, її вплив на американську освітню систему;
переїзд М. МкЛьюена (M. McLuhan) до університету Фордхем у Нью-Йорку,
публікація книги «Understanding Media»
Джон Калкін:
- створення терміна «media literacy» (медіаграмотність);
- дисертація з технології створення навчального плану для вивчення фільму;
- розроблення методів навчання по використанню телебачення, фільмів,
фотографій як об’єктів вивчення та поєднання їх з більш традиційними
навчальними дисциплінами – гуманітарними: англійська література, мистецтво;
- створення Центру з розуміння медіа (Center for Understanding Media) у
с. Грінвіч.
Резолюція Національної асоціації освіти (National Education Association) з
рекомендаціями щодо впровадження навчального плану з критичного перегляду
медіа.
Впровадження в школах Огайо проекту з розвитку критичних навичок
сприйняття медіаінформації (Critical Receivership Skills Project).
Використання методики «занурення» в медіа.

1960-1970-ті рр.
1964 р.

1969 р.
1969 р.

3.

Етап становлення 1970-1980-ті рр.
медіаосвіти
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1974 р.

1976 – 1979 рр.
1977 р.
1978 р.
1979 р.

Фонд ім. Форда виділив Центру з розуміння медіа (Center for Understanding
Media) грант понад 123 тис. доларів для навчання учителів з використання нових
медіа у школах Нью-Йорка.
Міська громадська телестанція у Нью-Йорку (WNET) розпочала проведення
семінарів у місцевих школах.
Національна рада учителів англійської мови (National Council of Teachers of
English) прийняла резолюцію щодо заохочення учителів включати недруковані
тексти, а саме фільми і телепрограми у заняття.
Дж. Калкін (J. Culkin) розробив та ініціював програму підготовки магістрів
«Вивчення медіа» (Media Studies) у Нью-Йорку у Новій школі з соціальних
досліджень (New School for Social Research).
Впроваджено 2 важливих проєктів з розвитку медіаграмотності:
- створення у Нью-Йорку Центру досліджень медіавпливу (MARC – Media
Action Research Center);
- 2-х річна програма у Гарвардському університеті з вивчення ефективності
медіаосвіти.
Проведення серії літніх 5-тиденних семінарів для учителів з розробки
навчальної програми з елементами базової телевізійної освіти.
Друк журналу «Media & Values» (медіа та цінності).
Федеральна підтримка медіаграмотності: Бібліотека Конгресу США (Library of
Congress) та Департамент освіти (Office of Education) провели конференцію
«Television, the Book and the Classroom» («Телебачення, книга і заняття в
школі»).
4 програми, які було профінансовано на федеральному рівні:
- Нью-Йорк: розробка навчальних матеріалів для 5-9 класів, проведення на
національному рівні занять для освітян, керівників громад, бібліотек, публікація
книги «Critical Television Viewing» (1980 р.);
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4.

Етап формування 1980-1990-ті рр.
медіаосвіти
як
окремого напряму
педагогіки
1982 р.

кінец 1980-х рр.

- Техас: публікація посібника для учителів з розвитку навичок критичного
перегляду, розробка навчально-методичних матеріалів для 5 класу, настільна
гра для учнів «TV Discovery»;
- Сан Франциско: серія семінарів для батьків, учителів та ін. для навчання
критичному перегляду ТБ; публікація шкільного підручника, посібника для
учителя; довідник, створений для того, щоб допомогти сім’ям оцінити роль ТБ
у побуті;
- Бостон: публікація робочих зошитів для учителів, 4 підручники, методичний
матеріал для учителів, серія семінарів для підготовки учителів та батьків до
реалізації навчальної програми.
Запанувала теорія «назад до основ» (back to basics): навчальний курс з розвитку
критичних навичок перегляду почали вважати «зайвою розкішшю».
Розуміння педагогами механізмів інтеракції медіазасобів і глядачів.
Активний пошук нових форм навчання, обмін досвідом, участь у конференціях
різного рівня з питань медіаосвіти, вивчення прогресивних здобутків інших
країн.
ЮНЕСКО було проведено Міжнародний симпозіум з медіаосвіти у
м. Грюнвальд, Німеччина. Прийнята «Декларація про медіаосвіту».
Поодинокі випадки фінансової підтримки зі сторони держави:
- відділ освіти в Айдахо Фолз (Idaho Falls Department of Education) виділив
кошти на медіаосвітний проєкт;
- курс з критичного перегляду телепрограм було введено у 3-6 класах 2 рази на
тиждень, кожне заняття 1,5 години. 3 школи із 6 впровадили цей курс у
навчальний процес.
Професори Дороті та Джером Сінгери (Dorothy Singer), (Jerome Singer) ввели у
3-5 класах критичний перегляд в рамках вивчення мовного мистецтва.
Медіаосвіта у США почала оживати.
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1986 р.

5.

Етап визнання
розповсюдження

Журнал «Media & Values», який став основою для створення нинішнього Центру
з медіаосвіти (CML – Center for Media Literacy).
Поява «медіаосвітніх програм першого покоління».
1987 р.
Засновано товариство (Strategies for Media Literacy), що створювало навчальні
медіаресурси, організовувало і проводило семінари для учителів, публікувало
щоквартальний журнал «Strategies».
і 1990-2000-ті рр.
Поява цілої низки асоціацій, товариств, спільнот, що активно почали займатися
популяризацією та поширенням медіаосвіти у різних штатах через проведення
симпозіумів, конференцій, практичних семінарів для учителів, науковців,
бібліотекарів, медіапрофесіоналів.
1991 р.
Розпочато грандіозний проєкт «Громадяни за медіаграмотність» (Citizens for
Media Literacy).
1993 р.
Створення у Сієтлі Північно-західного інституту медіаграмотності (Northwest
Media Literacy Institute).
Створення Національного альянсу з медіаосвіти (NAME –National Alliance for
Media Education) в Окленді, Освітнього медіацентру (EMC – Educational Media
Center) у Нью-Йорку та ін.
Впровадження низки медіаосвітніх програм, зокрема «Стратегії для
медіаосвіти» (Strategies for Media Literacy) у Сан-Франциско, Національного
медіаосвітнього проєкту (National Media Literacy Project) та ін.
Кінець 1990-х рр. Принаймні 48 штатів з 50 у своїх навчальних програмах містили один і більше
елементів медіаосвіти.
Дві національні конференції з медіаосвіти (одна в м. Бун, штат Північна
Кароліна, 1995 р., інша – в Лос-Анджелесі, Каліфорнія).
Стан медіаосвіти все ще проблемний як у концептуальному відношенні, так і у
сфері застосування.
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6.

Етап
співпраці 2000-2010-ті рр.
міжнародних,
національних,
урядових
організацій
та
освітніх закладів
2001 р.

2003 р.

2006 р.

2008 р.

7.

Етап
трансформації
медіаосвіти

2010-ті
дотепер

рр.

Публікація Кетлін Тайнер (Kathleen Tyner) «Literacy in a Digital World» (Грамотність
у цифровому світі): «грамотність, технології і педагогіка стають союзниками задля
спільної мети – демократичної освіти, що підвищить шанси у житті усіх дітей».
Інноваційна підбірка з 25 поурочних планів з розвитку навичок медіаосвіти,
опубліковану Центром з медіаграмотності (CML – Center for Media Literacy) «Five
Key Questions That Can Change the World» (П’ять ключових питань, що можуть
змінити світ).
В медіаосвіті у США вперше простежується певна систематизація, послідовність і
наступність медіаосвітніх програм.
Створено уніфіковану, колективну концепцію «Партнерство для розвитку навичок
21 століття» (Partnership for 21st Century Skills).
Партнерство набуло нової назви і стало називатися Союзом для медіаосвіченої
Америки (AMLA – Alliance for a Media Literate America). Розроблено стратегічний
план на 10 років зі створення організації професіоналів національного рівня,
відповідальної за розвиток медіаосвіти.
AMLA у співпраці з іншою провідною медіаосвітньою організацією, що базувалася
у Сан-Франциско (Just Think), отримали грант від Департаменту освіти США.
В Аспенському інституті (Aspen Institute) було організовано і проведено зустріч
керівників найбільших медійних компаній США, представників регіональних
засобів масової інформації з усієї країни та представників організацій охорони
здоров’я.
Асоціація змінила свою назву на більш відповідну до вимог часу – Національна
асоціація з медіаосвіти (NAMLE – National Association for Media Literacy Education).
Випуск спеціалізованого журналу «Journal of Media Literacy Education», який
виходить тричі на рік лише у форматі онлайн і друкує наукові статті дослідників,
вчених та практиків з проблем медіаосвіти.
- Національна асоціація з медіаосвіти (NAMLE – National Association for Media
Literacy Education) провадить активну діяльність у сфері медіаосвіти в межах
країни.

479

2011 р.
2013 р.
2014 р.

Конференція з питань медіаосвіти у Філадельфії.
Конференція з питань медіаосвіти у Лос-Анджелесі.
Асоціація NAMLE поступово здійснила реорганізацію і стала громадською,
неприбутковою.
2015 р.
Конференція з питань медіаосвіти у Філадельфії.
2017 р.
Конференція в університеті імені Е. Рузвельта, Чікаго.
Розроблення Загальних ключових стандартів медіаосвіти (Common Core
Standards) та винесення на національний рівень обговорення проблем
медіаосвіти.
Джерело: систематизовано автором за: (Alliance for a Media Literate America; Center for Media Studies; Farley; Media Framework
for 21 Century Learning; Grunwald Declaration; Heins, Cho; Moody; NAMLE Conference 2017; NAMLE’s History; Schaff; Share, Thoman,
Jolls; Singer, Zuckerman, Singer; The First National Media Literacy Conference; The Second National Media Literacy Conference; Thoman;
Tyner K. Literacy in a Digital World; Tyner K. The Tale of the Elephant).
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Додаток А.3
Основні етапи розвитку медіаосвіти у Канаді
№
Назва етапу
з/п
1. Створення
необхідних
передумов

Часовий
проміжок
До 1960 рр. кінець 1960 рр.

2. Зародження

1960-1970 рр.
1966 р.
1968 р.
1969 р.

3. Становлення
медіаосвіти

1970-1980 рр.
1970 р.

1971 р.
1976 р.
1978 р.

Головні події/характеристики етапу розвитку медіаосвіти
Поодинокі вияви інтересу до медіаосвіти;
впроваджувалася в навчальний процес «екранна освіта» (screen education);
М. МкЛьюен (M. McLuhan) заклав ті підвалини, на яких і дотепер стоїть
канадська медіаосвіта.
Спектральна загроза канадській культурі від американських ЗМІ;
створення Канадської асоціації з екранної освіти (CASE – Canadian Association
for Screen Education);
у провінції Онтаріо до штату Департаменту освіти було введено нову посаду –
помічник суперінтенданта з екранної освіти;
в університеті Йорка у Торонто було проведено першу національну
конференцію медіапедагогів.
Продовжується політика захисту канадської молоді від насилля, що запанувало
у засобах масової інформації;
звіт королівської комісії провінції Онтаріо з попередження насилля в індустрії
комунікацій (Report of the Ontario Royal Commission on Violence in the
Communications Industry) викликав підвищений інтерес громадськості до
проблем «медіанасильства і порнографії»;
спеціальна конференція «The Media: How to Talk Back» (Медіа: як відповісти зі
свого боку);
вперше у Північній Америці, а саме в університеті провінції Онтаріо, було
започатковано випускні курси для учителів з медіаосвіти;
заснування в Онтаріо Асоціації з медіаграмотності (AML – Association for Media
Literacy).
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4. Визнання і
поширення

1980-1990 рр.

1985 р.

1986 р.
1987 р.
1989 р.

5. Формування
медіаосвіти як
окремого напряму
педагогіки

1990-2000 рр.

Учителі-ентузіасти у провінції Онтаріо, Ванкувері, Калгарі, Монреалі
намагалися залучити медіаресурси та використовувати їх у навчальному процесі
у школах Канади;
ідеї, висловлені британським науковцем Л. Мастерманом (L. Masterman), які
були підхоплені Баррі Дунканом (Barry Duncan), Джоном Пандженте (John
Pungente), Керолайн Уілсон (Carolyn Wilson), Джанін Іпполіто (Janine Ippolito),
Кемом Макферсоном (Cam MacPherson), Ріком Шепардом (Rick Shepherd), Деде
Сенклер (Dede Sinclair), Біллом Смартом (Bill Smart), Нейлом Андерсеном (Neil
Andersen) та багатьма іншими;
канадським експертом у галузі медіаосвіти Джоном Пандженте було
розроблено набір глобальних рекомендацій для впровадження в навчальний
процес;
реалізовуються медіаосвітні програми у єзуїтських школах Канади,
розробляються програми, відповідне методичне забезпечення;
у провінції Онтаріо, вперше на всій території Північної Америки медіаосвіту
було юридично визнано як обов’язкову складову підготовки усіх учнів з 7 по 12
клас;
Баррі Дунканом та AML розроблено концепцію медіаосвіти «Eight Key
Concepts of Media Literacy» (вісім ключових концептів медіаосвіти);
Баррі Дункан, Джон Пандженте та Ніл Андерсон на замовлення Міністерства
освіти Онтаріо у співавторстві уклали добре відомий довідник з медіаосвіти
«Media Literacy Resource Guide», що завоював визнання у всьому світі і був
перекладений на інші мови.
Опубліковано цілу низку підручників з медіаосвіти, зокрема: «Mass Media and
Popular Culture» (масмедіа та популярна культура), автори Баррі Дункан,
Керолайн Уілсон, Джанін Іпполіто, Кем Макферсон; «Media: Images and Issues»
(медіа: іміджі та питання), автор – Донна Карпентер (Donna Carpenter); «Media
Works» (медіа працює), автор – Нейл Андерсен та ін.;
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1990 р.
1992 р.

1998 р.
6. Співпраця
міжнародних,
національних,
урядових
організацій та
освітніх закладів

2000-2010 рр.
2000 р.

2005 р.

2006 р.

AML впроваджує медіаосвітні програми, пропонує педагогам літні інститути у
містах Торонто і Лондон (провінція Онтаріо), у Ванкувері (провінція
Британська Колумбія);
в університеті Торонто та Йоркському університеті пропонуються додаткові
кваліфікаційні курси для учителів;
AML було організовано дві північноамериканські конференції з проблем
медіаосвіти;
з’являються нові медіаосвітні організації у п’яти провінціях Канади: Новій
Скотії, Квебеці, Манітобі, Саскачевані та Альберті;
об’єднавшись, провінційні організації створили Канадську асоціацію
організацій з медіаосвіти (CAMEO – Canadian Association of Media Education
Organizations).
AML виходить на міжнародний рівень, здобуває міжнародне визнання й
отримує нагороду від Всесвітньої ради з медіаосвіти (World Council on Media
Education).
Активізується робота національних, урядових і громадських організацій та їх
плідна співпраця з міжнародними організаціями та закладами освіти;
канадська організація AML виступила співорганізатором найбільшої
медіаосвітньої конференції у світі «Самміт 2000»;
AML розробляє ресурси та програми для Міністерства освіти в Онтаріо,
базуючись на теорії «8 Ключових концептів»;
розроблено програму «Think Literacy» (освіта для розвитку мислення) для 7-10
класу;
вивчення медіаосвіти в молодшій школі в межах дисципліни «Language» (мова)
для 1-8 класу;
прем’єр-міністр Канади вручає нагороду Керолайн Уілсон (Carolyn Wilson),
керівника AML, за досягнення у медіаосвіті та глобальній освіті на місцевому,
національному та міжнародному рівнях;
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7. Трансформація
медіаосвіти

вивчення медіаосвіти в середній школі в межах дисципліни «English»
(англійська) для 9-12 класу;
започаткування щорічного Національного тижня медіаосвіти (National Media
Literacy week), який поступово перетворився на подію міжнародного значення;
MediaSmarts підготувала для педагогів безкоштовні онлайн-ресурси для їх
професійного розвитку – програму «Make it Happen!» (хай це здійсниться);
Національний тиждень медіаосвіти присвячено «e-Parenting» (електронному
2007 р.
батьківству); мета – заохотити батьків до активної участі у кібер-світі їх дітей;
впроваджено Passport to the Internet (паспорт для входу в інтернет) – онлайн2008 р.
ресурс для школярів 4-8 класу, своєрідний довідник, як розвинути в собі
навички критичного мислення, як безпечно і етично здійснювати пошуки в
мережі;
проведено два заходи національного рівня, у яких взяв участь міністр освіти,
2009 р.
було проведено пленарне засідання з питань збору новин. Запис усіх заходів
можна вже було переглянути на каналі MediaSmarts YouTube.
2010 рр.– дотепер Кожна провінція Канади вже обов‘язково має медіаосвітні дисципліни в
навчальному плані;
елементи медіаосвіти наявні у низці шкільних предметів: соціальні науки,
охорона здоров’я, громадянство, кар’єра та індивідуальне планування;
мережа медіаобізнаності (MAN – Media Awareness Network) надає онлайн
велику кількість безкоштовних уроків, планів, щоб допомогти педагогам
використовувати на своїх заняттях новітні методики медіанавчання в класі;
2010 р.
в університеті Атабаска (Athabaska University) започатковано перші онлайнкурси з медіаосвіти для учителів та загальної публіки «Розуміння медіаосвіти:
всередині печери Платона»;
заходи у провінції Манітоба та північно-західних територіях Канади в межах
Національного тижня медіаосвіти;
покази фільмів, створених учнями та студентами, організація семінарів з
2011 р.
медіаграмотності та створення Tweetshop (магазин Твіт);
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2012 р.
2013 р.

2014 р.
2015 р.

2016 р.

2017 р.

Міністри освіти кількох провінцій та асоціації учителів організували і провели
низку заходів із теми «Digital Citizenship» (цифрове громадянство);
організовано понад 30 медіаосвітніх закладів по всій країні під гаслом «Privacy
Matters» (приватність має значення/ приватні справи);
40 основних медіаосвітніх заходів у Канаді. Тисячі учасників із різних країн
світу (Непал, Бельгія, Бразилія, Об’єднане Королівство та ін.) взяли участь у
заходах, присвячених елементам щоденного маркетингу у їх житті «What’s
Being Sold: Helping Kids Make Sense of Marketing Messages» (що продається:
допомогти дітям зрозуміти маркетингові повідомлення);
Тиждень медіаосвіти спрямовано на те, щоб заохотити дорослих до співпраці з
молоддю, навчити її зрозуміти позитивні результати використання соціальних
мереж для суспільства і для розвитку своїх цифрових навичок;
заходи присвячено темі «Respect in Digital World» (повага у цифровому світі) та
спрямовано на заохочення молоді до розуміння учасників цифрової спільноти,
етичне ставлення до онлайн-середовища через повагу до себе і до його
учасників;
програма «Makers and Creators» («виробники та творці», програма для допомоги
молоді стати більш креативними, інноваційними, підприємливими через
виробництво медіа, через їх повторне використання, через культуру DIY (створи
сам), кодування повідомлень;
Тиждень медіа освіти проходив під девізом «Inclusion in a Connected World: a
Place and a Voice for Everyone» (інклюзія в об’єднаному світі: місце і голос для
кожного).

Джерело: систематизовано автором за (Колесниченко, 2007; Duncan, Pungente, Shepherd, 2000; Jolls, Wilson, 2008; Layton,
1972; Lee, 1997; Lee, 2010; Media Awareness Network; Media Literacy Week; Namita, 2010; Rennie, 2015; Sefton-Green, 2011;
Shibata, 2002; Wilson, Duncan, 2008).
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Додаток Б.1

Рис.1. Медіаосвіта: теорія «великого намету»
Джерело: (RobGrieco, 2012).
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В центрі – цикл медіаосвітнього процесу: доступ (access); аналіз (analyze); оцінювання (evaluate); створення
медіапродукту (create).
Ліворуч – полюс, на якому стоїть флагшток з прапором протекціоністського підходу (protectionist approach).
Від нього розходяться смуги:
медіа та охорона здоров’я (media and public health);
медіареформи (media reform);
цифрова етика та безпека онлайн (digital ethics and online safety);
критичне сприйняття медіа (critical media literacy).
Біля підніжжя флагштоку – канати, що фіксують його і роблять стійким:
впливи медіа (media effects);
критичні і культурологічні дослідження (critical/ cultural studies);
активна діяльність (activism);
освітні реформи (education reform).
Праворуч – полюс, на якому стоїть флагшток з прапором розвивального підходу (empowerment approach).
Від нього розходяться смуги:
засоби широкосмугових комунікацій (broadband adoption);
цифрова грамотність (digital literacy);
цифрове та медіанавчання (digital and media learning);
молодіжні медіа (youth media);
навички сприйняття новин (news literacy);
інформаційна грамотність (information literacy);
візуальна грамотність (visual literacy).
Біля підніжжя флагштоку – канати, що фіксують його і роблять стійким:
- власна участь (self-engagement);
- самоменеджмент (self-governess);
- освіта цінностей (values education);
- проблемно-пошукове навчання (inquiry learning).
Пов’язують і об’єднують два підходи в єдине ціле ідеї конструктивізму (constructivism).
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Зміни у формулюванні запитань анкети щодо використання комп’ютерів молоддю у США
1999 р.
Анкета містила запитання щодо обсягу
часу, який учні витрачали за
комп’ютерами.
Причому,
час,
відведений на шкільні потреби і на
виконання робочих обов’язків, не
рахувався як той, що відноситься до
використання медіа. У переліку видів
діяльності,
що
вважалися
медіавикористанням, зазначено: ігри,
спілкування у чаті, відвідування вебсторінок, користування електронною
поштою.

2004 р.
Виключено зі списку використання
комп’ютерів з метою виконання
робочих обов’язків.
Додано до списку такі види діяльності,
як
переписка
в
інтернеті
з
використанням
інтернет-сленгу;
виконання комп’ютерної графіки,
використання програми PowerPoint для
створення
мультимедійних
презентацій і фото.
Для кожного виду діяльності час
розділено на режими: онлайн та
оффлайн.
Питання, які саме ігри, чати і веб- Виключено зі списку запитання про
сторінки, респонденти відвідували.
жанри ігор, чатів і веб-сайтів.
Запитання стосовно того, з ким
респондент сидів за комп’ютером сам
чи з другом, членом сім’ї та ін.
Питання, чи є в їхніх домівках доступ Запитання щодо характеру доступу до
до інтернету.
інтернету
через
телефон
чи
швидкісний.
Питання, щодо їх мети у використанні Питання, вилучене зі списку.
комп’ютера: розважитися, «вбити
час», дізнатися щось нове.

Додаток Б.2

2009 р.
Вилучено зі списку питання, які платформи
для чатів використовують респонденти.
Додано питання щодо часу, проведеного у
соціальних мережах, відеосайтах і за
читанням журналів та газет онлайн.
Більше не конкретизується питання, в
якому режимі здійснювалися зазначені
види діяльності: в онлайн чи оффлайн.
Вилучено запитання щодо часу для
перегляду DVD, ТБ та прослуховування
музики, із загального часу, проведеного за
комп’ютером.
Цей
вид
діяльності
вимірюється в іншій частині анкетування.
Вилучено обидва запитання.

Додано запитання щодо бездротового
доступу до інтернет ресурсів (wi-fi).
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Додано запитання, чи домашній
комп’ютер використовується, як екран
для телебачення.
Чи є якісь фільтри або батьківський
контроль,
встановлений
на
комп’ютері.
Запитання, чи взагалі респондент колинебудь перебував онлайн.

Запитання щодо фільтрів та батьківського
контролю
вилучено.
Натомість,
респондентів, а саме учнів 7–12 класів,
запитують, чи вони використовують
комп’ютер як телевізор.
Запитання вилучено.

Джерело: за матеріалами дослідження, проведеного Сімейним фондом Кайзера у США (Rideout, Foehr 2010).
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Додаток Б.3
Приклади навчальних завдань
для розвитку комунікативних навичок в рамках моделі AACRA, що
використовуються у школі Mark Day School, Роуд Айленд, США
Категорія: доступ
Зміст: розуміння, пошук, використання, застосування належних медіа та
технологічних засобів
Види навчальної
Зразки навчальних завдань у
діяльності
3 класі
4-8 класах
Розвиток
навичок
аудіювання
Розуміння прочитаного
Використання
відповідних
технологічних засобів
Постановка запитань
Задайте запитання, на Напишіть
ключові
які
можна
знайти слова і фрази, за
відповіді онлайн
допомогою яких можна
знайти відповіді онлайн
Курирування
(відбір, Оберіть з колекції ті
організація
та образи, за допомогою
презентація інформації) яких
зможете
розповісти
якусь
історію
Навчальна технологія
Назвіть
складові
комп’ютера
Використання освітніх Учні
переглядають Учні грають в гру чи
медіа
відеофрагмент/
займаються
документальний фільм моделюванням,
щоб
про науковий проект
дізнатися про ерозію
ґрунту
Зв’язок
з
попЗнайдіть подібність між
культурою
історичною подією та
популярним ТВ-шоу
Використання новин та Учні
досліджують, Учні роблять прогнози
поточних подій
наскільки
заголовки щодо змісту статті за
відповідають
заголовком
чи
фотографіям
фотографією
Дослідження
у Скажіть, де можна Учні навчаються, як
бібліотеці
знайти журнал …
користуватися
базою
даних
Відео документування Оцифровка
творчої,
мистецької роботи учня
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Категорія: аналіз та оцінювання
Зміст: розуміння й оцінка медіаповідомлень щодо їхньої якості,
вірогідності та можливості використання, визначення цільової аудиторії,
створення повідомлення та визначення його мети, естетична оцінка, визначення
того, що не відображено у повідомленні, презентація людей та подій, визначення
стереотипів і прогнозування подій, підтвердження джерела, визначення
невідповідностей, прив’язка до попередніх знань, постановка запитань до тексту,
визначення авторства, первинного джерела повідомлення та його оригінальності.
Види навчальної
Зразки навчальних завдань у
діяльності
3 класі
4-8 класах
Визначення жанру
Розпізнавання
Визначення елементів
художнього
від оповідання/тексту
нехудожнього тексту
відповідно до певного
жанру на підготовчому
етапі його написання
Надійність
джерела
Визначення
інформації
характеристик надійних
і
точних
джерел
інформації
Цільова аудиторія
Використання
Використання
візуальних сигналів для інформації чи контексту
визначення категорії, для того, щоб зробити
для якої створена та чи умовиводи про те, на
інша реклама: дорослі кого
орієнтоване
чи діти
повідомлення
Побудова повідомлення Визначення, чи є метою Визначення, які техніки
та його мета
короткого
відео- чи елементи у відеофрагменту повідомити фрагментів
інформацію, розважити допомагають передати
чи
переконати інформацію, розважити
аудиторію
аудиторію
чи
переконати її
Визначення того, що не Припущення,
що Визначення,
яка
відображено
у залишилося за рамками інформація
чи
повідомленні
фотографії
погляди/думки
залишилися
поза
уроком історії
Презентація людей та
подій
Визначення стереотипів
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Категорія: створення
Зміст: укладення, медіавиробництво, виконання через медіазасоби та
створення медіаповідомлень за допомогою різних форм і для різної аудиторії;
публічні виступи, онлайн-публікація, графічний дизайн, програмування,
комунікація в усіх формах і видах, визначення цільової аудиторії,
структурування, створення повідомлення з визначеною метою, написання есе /
абзацу/ речення.
Види навчальної
Зразки навчальних завдань у
діяльності
3 класі
4-8 класах
Висловлення точки зору
Написання творів у Використання слів і Створення коміксу на
різних форматах
малюнків
для основі
прочитаного
відтворення оповідання тексту
чи казки
Відбір матеріалів для
творчого використання
Публічні виступи
Висловити свою точку Виступити
перед
зору перед класом
класом з короткою
презентацією, як щось
робити
Виконання
Імпровізувати та зіграти Створити невеличкий
перед класом коротку скетч,
щоб
роль
за
сценарієм проілюструвати якусь
відеофрагменту
ідею
Медіавиробництво
Розкласти фотографії у
логічному порядку і
розповісти історію з
самого
початку,
з
середини чи з кінця
Програмування
Зобразити
простий Використати Scratch або
процес (наприклад, як інший
засіб,
щоб
зробити
бутерброд), зробити
простий
щоб продемонструвати анімаційний фрагмент
послідовність дій
Графічний дизайн
Вибрати
найкращі Використовувати колір,
зображення,
які фонти, розмір, щоб
відповідали б реченням акцентувати
повідомлення
Онлайн публікація
Написати
щось
на
задану
тему,
використовуючи вікіресурси чи соціальні
медіа
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Категорія: рефлексія
Зміст: зв’язок медіавикористання та медіаповідомлення з персональною
ідентичністю та соціальними аспектами через самозахист, зворотний зв’язок та
роздумами про етику
Види навчальної
Зразки навчальних завдань у
діяльності
3 класі
4-8 класах
Медіаобізнаність
Розкажіть про улюблене Вести медіащоденник
ТВ шоу та обговоріть
правила використання
ТВ у родині
Розуміння та оцінка Розробити
схему
відмінностей
між улюблених кольорів
людьми
Формування суджень та
Поважати
почуття
соціальної
членів родини
відповідальності
Самовизначення
Намалювати себе та Написати коротке есе
(персональна
пояснити малюнок
про те, як улюблена
ідентичність)
пісня
представляє
членів родини
Забезпечення
Пояснити іншим, що їм Надайте теплий чи
зворотного зв‘язку
подобається у їхній холодний
коментарі
роботі
роботі інших учнів
Етичні судження
Правильний вибір
Дослідити, як пишуться
ярлики для здорового
харчування
та
попереджувальні
ярлики
Визначення того, що
Врахувати
контекст,
потрібно
цільову аудиторію та
мету при оцінюванні,
яку
інформацію
потрібно включати у
повідомлення
Обдумування негайних
та
відкладених
наслідків
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Категорія: дія
Зміст: зв’язок медіавикористання та медіаповідомлення з суспільством і
глобальними питаннями через співпрацю, участь у житті громади та суспільства
в цілому
Види навчальної
Зразки навчальних завдань у
діяльності
3 класі
4-8 класах
Участь у креативній Працюючи у команді,
спільноті
спільно
створити
історію
Генерування ідей для
Перерахування
вирішення проблеми
способів,
як
популяризувати
переробку вторинних
продуктів у школі
Участь у житті громади
Створення рекламного
листка для шкільного
заходу
Крос-культурне
Порівняння
наявних Прочитати про іншу
навчання
знань
про
іншу культуру рідною чи
культуру з картинками іноземною мовою з
та історіями про них
різних джерел
Співпраця
Співпраця у команді для Використати соціальні
написання твору за мережі чи інші засоби
темою
передачі інформації для
співпраці над проектом
Джерело: за (Moore, Donnelly, Hobbs, 2014).
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Додаток Б.4
Організації США, що просувають медіаосвіту
Скорочена
назва

Повна назва

Переклад українською
мовою

MEL

Media Education Lab Лабораторія медіаосвіти

MLN

Media Literacy Now

Медіаосвіта сьогодні

MLC

Media
Literacy
Clearinghouse
Aspen
Institute/Communicat
ions and Society
Center for Media
Literacy

Роз’яснювальний
медіаграмотності
Інститут Аспена

AI

CML

Рік
створення

Центр медіаграмотності

Електронна адреса

Род-Айленд

https://mediaeducationlab.com/

Вотертаун,
Массачусетс
Нью-Йорк

https://medialiteracynow.org/

1949

Вашингтон,
D.C.

https://www.aspeninstitute.org/

1986

Маібу,
Каліфорнія

https://www.medialit.org/

СанФранциско,
Каліфорнія
с. Грінвіч

https://www.kff.org/

2013
центр

Місце
базування

1998

http://frankwbaker.com/mlc/

KFF

Keiser
Foundation

Family Родинний фонд Г. Кайзера

1990

CUM

Center
for Центр для розуміння медіа
Understanding Media

1969

National
PTA

National
Parent Національна
асоціація
Teacher Association батьків та учителів

1970

Александрія,
Вірджінія

https://www.pta.org/

MEF

Media
Education Фонд медіаосвіти
Foundation

1981

Роклін,
Каліфорнія

http://www.mediaed.org/

http://www.bfi.org.uk/films-tvpeople/4ce2b96d38dfc
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NCTE

National Council of Національна рада учителів
Teachers of English
англійської мови

1918

Урбана,
Іллінойс

http://www2.ncte.org/

ESR

Educators for Social
Responsibility
Partnership for 21st
Century Skills

Педагоги за соціальну
відповідальність
Партнерство для навичок
21 століття

1982

Бостон,
Массачусетс
Вашингтон,
D.C.

https://studentsatthecenterhub.or
g/about/
http://www.p21.org/

P21

2002

ACME

Action Coalition for Коаліція з медіаосвіти
Media Education

2000

Альбукерке,
Нью-Мексіко

http://www.acmecoalition.org/

NAMАС

National Alliance for Національний альянс з
Media
Arts
and медіамистецтва і культури
Culture

1980

СанФранциско,
Каліфорнія

NAMLE

National Association
for Media Literacy
Education
Family Online Safety
Institute
Northwest Center for
Excellence in Media
Literacy
National Telemedia
Council

асоціація

2008

Нью-Йорк

https://philanthropynewsdigest.o
rg/npo-spotlight/nationalalliance-for-media-arts-andculture
https://namle.net/

Інститут родинної онлайн
безпеки
Північно-західний центр з
медіаосвіти

2007

https://www.fosi.org/

1993

Вашингтон,
D.C.
Сіетл

Національна
телемедіа

1953

Нью-Йорк

https://www.nationaltelemediac
ouncil.org/

1993

Південна
Кароліна

https://www.clemson.edu/educat
ion/about/supportservices/education-mediacenter/index.html

FOSI
NWCEML

NTC
EMC

Educational
Center

Національна
медіаосвіти

рада

Media Освітній медіацентр

з

http://depts.washington.edu/nw
media/
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CAMS

Center for Advanced Центр з вивчення медіа
Media Studies

2013

AMLA

Alliance for a Media Альянс для медіаосвіченої
Literate America
Америки

GWC

Girls who code

MEL

Media Education Lab Лабораторія медіаосвіти

Дівчата, що кодують

https://krieger.jhu.edu/cams/

2001

Балтімор,
штат
Меріленд
Нью-Йорк

2012

Нью-Йорк

https://girlswhocode.com/

2006

Род-Айленд

https://mediaeducationlab.com/

http://www.amlainfo.org/

Джерело: систематизовано автором за офіційними сайтами медіаосвітніх організацій США.
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Додаток Б.5

Організації Канади, що просувають медіаосвіту
Рік
Скорочен
Переклад українською
Повна назва
Місце базування
Електронна адреса
ствоа назва
мовою
рення
AML
Association for Media Асоціація з медіаосвіти
1978
Торонто, Онтаріо http://www.aml.ca/
Literacy
CAMEO
Canadian Association for Канадська
асоціація
1992
Торонто, Онтаріо http://jcp.proscenia.net/CAME
Media
Education медіаосвітніх
O/
Organization
організацій
Teachers’ Федерація
учителів

канадських

1920

Оттава

of Національна
рада
канадських мусульман

2000

Оттава

https://www.ctffce.ca/en/Pages/About/CTFWorking-for-Teachers.aspx
https://www.nccm.ca/

JCP

Jesuit Communication Комунікативний проєкт
Project
єзуїтів

1984

Торонто, Онтаріо

http://jcp.proscenia.net/

MEP

Media Education Project Медіаосвітній проєкт

2007

Онтаріо

https://guides.library.uoit.ca/k
12teacher/media-literacy

AAMA

Alberta Association for Асоціація
медіасвіти
Media Education
провінції Альберта

1992

Альберта

http://aama.ca/

BCAME

British
Columbia Асоціація з медіаосвіти
Association for Media Британської Колумбії
Education

1991

Торонто, Онтаріо

http://www.sfu.ca/medialab/bcame/

CTF

Canadian
Federation

NCCM

National Council
Canadian Muslims
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Manitoba
AML

Manitoba Association of Асоціація медіаосвіти
Media Literacy
провінції Манітоба

1992

Манітоба

Nova
Scotia
AML
MLS

Association for Media Асоціація медіаосвіти
Literacy Nova Scotia
провінції Нова Скотія

1992

Нова Скотія

Організація медіаосвіти
провінції Саскатчеван
Асоціація медіаосвіти
провінції Онтаріо

1990

Quebec
AML/
AMEQ

Quebec Association for Асоціація медіаосвіти
Media Education
провінції Квебек

1990

Newfoundl
and
and
Labrador
AML
VO

Association for Media
Literacy
for
Newfoundland
and
Labrador
Vancouver Observer

Асоціація медіаосвіти
провінції
Ньюфаундленд
і
Лабрадор
Ванкуверський
спостерігач

1992

CCIRC

Canadian Cyber Incident Канадський
Response Centre
реагування на
проблеми
CyberLaunch Academy Кібер-академія

Ontario
AML

CL
Academy

Media
Literacy
Saskatchewan
Ontario Association of
Media Literacy

центр
кібер-

1978

Сайт не функціонує

https://www.chebucto.ns.ca/C
ommunitySupport/AMLNS/m
edia_literacy.html
Саскатчеван
http://www.quadrant.net/Medi
a_Literacy/
Онтаріо
http://www.aml.ca/what-isthe-association-for-medialiteracy/
Монреаль
https://www.acronymfinder.co
m/Association-for-MediaEducation-in-Quebec(Canada)-(AMEQ).html
Ньюфаундленд і Сайт не функціонує
Лабрадор

2009

Ванкувер

https://www.vancouverobserv
er.com/

2015

Оттава

2018

Фредеріктон,
Нью-Брунсвік

https://www.publicsafety.gc.c
a/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/ccircccric-en.aspx
https://www.cyberlaunchacade
my.ca/

Джерело: систематизовано автором за офіційними сайтами медіаосвітніх організацій Канади.
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Додаток В.1
Ключові принципи медіаосвіти й орієнтовні запитання
щодо їх реалізації
№
Принципи медіаосвіти
з/п
1. Усі медіаконструкції

2.
3.

4.

5.

6.

Запитання, що спрямовані на
реалізацію принципів

- Хто створив медіа?
- Яка мета медіаповідомлення?
припущення
та
вірування
Медіа
конструюють - Які
медіатворців
відображені
у
реальність
медіаповідомленні?
Кожна людина тлумачить - Як різні люди сприймають одне і те ж
медіаповідомлення
помедіаповідомлення?
своєму
- Як це відображається на ваших
відчуттях?
- Наскільки схожими чи відмінними є ви
від
людей,
зображених
у
медіаповідомленні?
Медіа мають комерційну - Яка комерційна мета конкретного
мету
медіапродукту (іншими словами, як
медіапродукт допомагає заробити
гроші)?
- Як це впливає на зміст і як він
передається?
- Якщо важко визначити комерційну
мету, які ще цілі може мати
медіапродукт (наприклад, звернути
увагу на його творця чи переконати
аудиторію прийняти певну точку
зору)?
- Як інші цілі медіапродукту формують
його зміст та як він передається?
Медіаповідомлення
є - Хто і що показані в позитивному
ідеологічними та містять
світлі? В негативному?
певні цінності
- Чому ці люди чи речі показані таким
чином?
Медіаповідомлення мають
соціальне та політичне - Хто і що взагалі не показані в
медіапродукті?
забарвлення
- До яких висновків може дійти
аудиторія, маючи такі факти?

500

7.
8.

Форма і зміст у медіа тісно - Які техніки використовуються в
пов’язані
медіапродукті для залучення уваги і як
Усі медіа мають унікальну передається повідомлення?
- Як
маніпулюють
образами
в
естетичну форму
медіапродукті завдяки різним технікам
(освітленню, макіяжу, кут камери,
обробка фото)?
- Які очікування від жанру медіапродукту
(наприклад,
друкована
реклама,
телевізійна драма, музичне відео) має
суб’єкт?

Джерело: систематизовано за (Core Principles of Media Literacy Education;
National Association for Media Literacy Education; Tips 2018)
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Додаток В.2
НАЗВИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ США І КАНАДИ, ЩО ЗГАДУЮТЬСЯ У
ТЕКСТІ ДИСЕРТАЦІЇ
American University’s
College of Law

Washington Вашингтонський юридичний коледж
американського університету

Athabaska University

Аспенський
інститут,
інститут
Аспена
Університет Атабаска, Канада

Baylor University

Університет Бейлор в штаті Техас

Aspen Institute

Boston University School of Public Школа громадського спілкування
Communication
Бостонського університету
Colorado University
Університет Колорадо
DePaul University in Chicago

Університет ДеПол у Чикаго

Університет Дьюк у Північній
Кароліні
Educational Technology and Design, Факультет освітніх технологій і
University of Saskatchewan
дизайну в університеті Саскатчеван
Family Online Safety Institute
Інститут родинної онлайн-безпеки,
США
Florida Atlantic University
Атлантичний університет Флориди
Duke University

Guelph University

Університет Гельфа

Harrington School of Communication Школа
комунікації
and Media
ім. Гаррінгтона

та

медіа

Harvard University

Гарвардський університет

Indiana University Bloomington

Університет Блумінгтон в Індіані

Ithaca College

Коледж Ітака

Manitoba University

Університет Манітоба

Mark Day School
Maryland
Jesuit
Seminaries
in
Woodstock College
Medill School of Journalism at
Northwestern University
Milieux Institute for Arts, Culture and
Technology at Concordia University)

Школа Марк Дей
Єзуїтська семінарія при коледжі
Вудсток у Меріленді
Медільська школа журналістики при
Північно-західному університеті
Інститут мистецтва, культури і
технологій
Міліокса
при
університеті Конкордіа
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Northeastern University

Північно-західний
інститут
медіаосвіти (Сіетл, США)
Північно-східний університет, США

Ontario College of Teachers

Педагогічний коледж Онтаріо

Showa Women’s University

Жіночий університет Шова

School of Education and Social Policy

Школа освіти й соціальної політики

Northwest Institute for Media Literacy

Sir Wilfrid Laurier Public School in Державна школа імені сера Вілфріда
Markham
Лор’є в Маркхемі, США
Stanford University
Стенфордський університет
Teachers College Columbia University
Toronto University

Педагогічний
коледж
Колумбійського університету
Університет Торонто, Канада

University of Massachusetts

Публічний університет Долини
Фрезера у канадській провінції
Британська Колумбія
Масачусетський університет

University of Rhode Island

Університет Роуд Айленда

Vancouver University
York University

Ванкуверський
університет
Британській Колумбії
Університет Йорка, Канада

Ontario College of Teachers

Педагогічний коледж Онтаріо

University of Fraser Valley

Джерело: систематизовано і перекладено автором.
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Додаток В.3
Спеціалізація «Мова й освіта» на другому (магістерському) рівні в університеті Манітоба, педагогічний
факультет
Кафедра навчальних програм, викладання і навчання
Науковий шлях – 18 кредитів і магістерська робота
Дисципліни спеціальності

Обов’язкові
EDUB Розробка навчальної
Вивчення історичних передумов – проблем, теорії та досліджень з
7530
програми та її
читання, письма, укладання навчального плану, порівняння з
впровадження в «Мову й сучасними структуралістськими, постструктуралістськими та
деконструктивістськими поглядами на формування знань з акцентом
освіту»
на синтез дискурсу, індивідуальні когнітивні процеси та соціальні
впливи на освіту.
Вибіркові дисципліни (по 3 кредити кожна)
EDUB Класичне дослідження з Критичний огляд, аналіз та синтез класичних досліджень з психології,
7070
читання
психолінгвістики, соціології та педагогіки читання.
EDUB Розробка навчального
Дослідження та практика з укладання навчального плану в молодшій
7100
плану з вивчення мови й школі. Учасники визначають і розглядають питання та проблеми, що
освіти на ранніх етапах
виникають з теорії, досліджень та навчальних програм у молодшій
школі. Учасники матимуть змогу розробляти та проводити навчальне
планування відповідно до їхніх професійних дослідницьких інтересів.
EDUB Дослідження з
Критичний аналіз методів дослідження та дослідження в процесі
7180
письмових творів
письмової комунікації та педагогіки. Розглядаються класичні
дослідження, історичний розвиток, поточні тенденції, а також

6 кредитів
3 кредити

3 кредити
3 кредити

3 кредити
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процедури оцінювання та як вони застосовуються в навчальному
процесі для навчання письма.
Дисципліни наукового спрямування
EDUA Вступ до педагогічного Вивчення наукового дослідження в галузі освіти. Дослідження та
5800
дослідження
статистичні методи вивчаються та застосовуються в контексті
освітніх досліджень. Особливо рекомендується студентам,
зацікавленим у оцінці та застосуванні результатів досліджень.
Методологія наукового
Ознайомлення з особливостями проведення емпіричної частини
дослідження
дослідження, експерименту на 7000 рівні у галузі освіти чи на 3000
рівні та вище на інших факультетах
Дисципліни спеціалізації (студенти обирають 6 кредитів із запропонованого переліку курсів)
EDUB Семінар і практикум з
Ретельне вивчення етіології, діагностики та лікування складних
7060
клінічного діагнозу й
проблем, які можуть виникнути при опануванні навичками читання;
оздоровлення
практичний досвід під наглядом при діагностиці проблем з читання та
при призначенні, обробці, інтерпретації та повідомленні про
результати.
EDUB Класичні дослідження з Критичний огляд, аналіз та синтез класичних досліджень з психології,
7070
читання
психолінгвістики, соціології та педагогіки читання.
EDUB Семінар з процесу
7090
читання
EDUB Розробка навчального
7100
плану з вивчення мови й
освіти на ранніх етапах

6 кредитів
3 кредити

3 кредити
6 кредитів
6 кредитів

3 кредити

Критичне вивчення теорій і моделей читання; ретельне вивчення
3 кредити
процесів читання в контексті мовлення, зору, слуху, неврологічного
розвитку, пізнання та мотивації.
Дослідження та практика з укладання навчального плану в молодшій 3 кредити
школі. Учасники визначають і розглядають питання та проблеми, що
виникають з теорії, досліджень та навчальних програм у молодшій
школі. Учасники матимуть змогу розробляти та проводити навчальне
планування відповідно до їхніх професійних дослідницьких інтересів.
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EDUB Дослідження з розвитку
7110
мови й освіти

EDUB Особливості
7120
навчального планування
з навчання англійської
мови
EDUB Семінар з читання та
7150
літератури

EDUB Дослідження з
7180
письмових творів

EDUB Дослідження з мови для
7190
навчання

Вивчення особливостей професійного розвитку вчителів. Учасники
курсу критично аналізують теорію розвитку мовної освіти,
дослідження з цього питання та досвід спостереження в класі.
Учасникам буде створено можливості для проведення власного
дослідження з мови в освітньому середовищі.
У цьому курсі буде розглянуто низку проблемних питань у розробці
та впровадженні навчання англійської мови у школі шляхом
критичного розгляду сучасної теорії, наукових досліджень та
педагогіки.
Цей курс призначено для ознайомлення студентів з історичними та
філософськими тенденціями у практиці навчання читання та
написання літературних відгуків; розглядаються основні тенденції
розвитку літератури; гносеологічні теорії, пов’язані з цими
розробками, і досліджуються особливості сприйняття студентами
письмових текстів, зокрема виконання літературних тестів. Будуть
також вивчатися взаємозв’язки навчальної програми і відповідями з
читання та літератури.
Критичний аналіз методів дослідження та дослідження в процесі
письмової комунікації та педагогіки. Розглядаються класичні
дослідження, історичний розвиток, поточні тенденції, а також
процедури оцінювання та як вони застосовуються в навчальному
процесі для навчання письма.
Курс розвиває навички критичного мислення майбутніх педагогів в
контексті вивчення дослідницької літератури з ролі мови у всіх
сферах навчання. Курс буде зосереджений на ролі мови в підтримці
навчання у всіх предметних областях, увагу буде сфокусовано на
дослідженні ролі спілкування, читання та письма як засобів навчання

3 кредити

3 кредити

3 кредити

3 кредити

3 кредити
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EDUB Дослідження
7290
навчального планування
на ранніх етапах: юні
діти і соціальна
семіотика
EDUB Навчання й освіта у
7416
після-шкільній освіті
EDUB Вивчення методів
7420
навчання

Дослідження соціальної природи навчання та використання дітьми
семіотичних систем (мова, мистецтво, музика, танець, драма,
математика) як способу пізнання в молодшій школі (К-4). Учасники
розробляють і проводять дослідницький проект, який дозволить їм
сформувати навички розуміння того, як діти використовують одну
або декілька семіотичних систем у контексті навчального плану.
Поглиблене вивчення викладання та навчання в контексті
післядипломної освіти, що базується на сучасних теоретичних,
дослідницьких та педагогічних літературних джерелах.
В рамках курсу аналізуються погляди на навчання, парадигми та
методології викладання та проведення емпіричних досліджень у
викладанні.
Вивчаються історичні етапи розвитку навчального планування,
аналізуються методи вивчення та дослідження навчального плану,
включаючи філософські, соціальні, політичні та культурні контексти.
Вивчаються теорія та практика проектування, розроблення,
впровадження та оцінки навчальних програм для К-12 та
післядипломної освіти й освіти дорослих.

3 кредити

3 кредити
3 кредити

EDUB Історичні та сучасні
3 кредити
7550
підходи до навчального
планування
EDUB Теорія і практика
3 кредити
7560
розробки навчального
плану
*Можливі інші курси за
порадою наставника чи
завідувача кафедри
Магістерська робота
Обмеження
12 кредитів повинні бути на рівні 7000, решту 6 кредитів на рівні 5000 чи вищому на факультеті освіти і/або на рівні 3000
чи вище на інших факультетах.
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Практичний шлях, орієнтований на опанування дисциплін – 30 кредитів і альтернатива
Магістрант і його радник обирають курси, які ведуть до професіоналізму в галузі мов й освіти, а також спеціалізації. По
завершенню курсу дисциплін студент за підтримки радника готує документ, що демонструє його всебічну майстерність. Цей
документ може бути випускним іспитом або проєктом, який може завершитися публічною презентацією та захистом.
Дисципліни спеціальності
Обов’язкові
EDUB Розробка навчальної програми та її впровадження Те ж, що й в науковій програмі
7530
в «Мову й освіту»
Вибіркові дисципліни (по 3 кредити кожна)
EDUB Класичне дослідження з читання
Те ж, що й в науковій програмі
7070
EDUB Розробка навчального плану з вивчення мови й
Те ж, що й в науковій програмі
7100
освіти на ранніх етапах
EDUB Дослідження з письмових творів
Те ж, що й в науковій програмі
7180
Дисципліни наукового спрямування
EDUA Вступ до педагогічного дослідження
Те ж, що й в науковій програмі
5800
Дисципліни спеціалізації (студенти обирають 6 кредитів із запропонованого переліку курсів)
EDUB Семінар і практикум з клінічного діагнозу і
Те ж, що й в науковій програмі
7060
оздоровлення
EDUB Класичні дослідження з читання
Те ж, що й в науковій програмі
7070
EDUB Семінар з процесу читання
Те ж, що й в науковій програмі
7090

9 кредитів
3 кредити
3 кредити
3 кредити
3 кредити
3 кредити
3 кредити
18 кредитів
6 кредитів
3 кредити
3 кредити
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EDUB
7100
EDUB
7110
EDUB
7120
EDUB
7150
EDUB
7180
EDUB
7190
EDUB
7290
EDUB
7330

Розробка навчального плану з вивчення мови й
освіти на ранніх етапах
Дослідження з розвитку мови й освіти

Те ж, що й в науковій програмі

3 кредити

Те ж, що й в науковій програмі

3 кредити

Особливості навчального планування з навчання
англійської мови
Семінар з читання та літератури

Те ж, що й в науковій програмі

3 кредити

Те ж, що й в науковій програмі

3 кредити

Дослідження з письмових творів

Те ж, що й в науковій програмі

3 кредити

Дослідження з мови для навчання

Те ж, що й в науковій програмі

3 кредити

Дослідження навчального планування на ранніх
етапах: юні діти і соціальна семіотика
Проблема навчального планування й інструкції

Те ж, що й в науковій програмі

3 кредити

EDUB Вивчення методів навчання
7420
EDUB Навчання й освіта у після-шкільній освіті
7416

Вивчення питань, пов’язаних з критикою та 3 кредити
синтезуванням запитів у навчальній програмі
та навчанні гуманітарних та соціальних наук.
Цей курс також познайомить майбутніх
педагогів з різноманітними способами
проведення опитування в навчальних
закладах та зосередитиметься на тому, як
дослідження навчального планування та
навчання можуть бути правильно
синтезовано у навчальний процес.
Те ж, що й в науковій програмі
3 кредити
Те ж, що й в науковій програмі

3 кредити
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EDUB Підсумковий семінар з навчального планування,
7540
навчання й освіти

Семінар і практичне заняття з процесів та
письмових робіт, написання випускової
роботи магістра та її захист. Будуть
підтверджені як якісні, так і кількісні моделі
досліджень.
Те ж, що й в науковій програмі

3 кредити

EDUB Історичні та сучасні підходи до навчального
3 кредити
7550
планування
EDUB Теорія і практика розробки навчального плану
Те ж, що й в науковій програмі
3 кредити
7560
*Можливі інші курси за порадою наставника чи
завідувача кафедри
Випускний екзамен
Обмеження:
18 кредитів повинні бути на рівні 7000, решту 12 кредитів на рівні 5000 чи вищому на факультеті освіти і/або на рівні 3000
чи вище на інших факультетах.
Джерело: систематизовано автором за (Language & Literacy Specialization, 2018).
Language & Literacy Specialization (2018). University
http://umanitoba.ca/faculties/education/future/language-literacy.html

of

Manitoba.

Faculty

of

Education.

URL:
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Додаток В.4
Опис курсів онлайн-програми для педагогів з медіа та цифрової підготовки
(Ванкуверський університет, Канада)
Шифр
OLTD
501

OLTD
502

Назва курсу

Кількість Тривалі
Анотація курсу
Пререквізити
кредитів
сть
Вступ до онлайн3
6
Вступ до фундаментальних досліджень, теорій,
Наявність
навчання
–
тижнів моделей та технологій, що застосовуються для
диплому
компетентності та
ефективного
онлайн
викладання.
Студенти бакалавра з освіти
середовища
знайомляться
із
очікуваними
програмними Вимоги програми
результатами свого навчання, компетентностями, що
або дозвіл
будуть сформовані, визначають інфраструктуру
інструктора
інформованої практики для цифрових навчальних
середовищ.
Розглядаються
авторське
право,
ліцензування
та
правила
використання
медіапродукції. Завдання навчального процесу
досліджуються у різноманітних середовищах
Неперервна
3
6
Дослідження неперервності навчання, яке може
Проходження
цифрова освіта
тижнів відбуватися в онлайнових середовищах, як
OLTD 501
доповнення до навчання в аудиторії до комбінації
гібридних / змішаних видів навчання або повністю Гарні результати
онлайн-курсів.
Теми
включають
порівняння (мінімум С+) за
кожний
педагогічних підходів, створення та вибір ресурсів,
створення рівнів інтерактивності у навчанні, попередній курс
універсального дизайну для навчання (UDL) та OLTD або дозвіл
інструктора
сприяння змінам в навчальному процесі.
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OLTD
503

Онлайнкомунікація

3

6
тижнів

OLTD
504

Освіті системи

3

6
тижнів

OLTD
506

Спеціальні теми –
соціальні медіа

3

6
тижнів

Теорії, моделі та стратегії застосовуються для
передачі найкращого досвіду в галузі онлайн
комунікацій. Розглядаються синхронні та асинхронні
середовища. Вивчаються інструменти, платформи та
програми. Представлено стратегії заохочення і
підтримки ефективного онлайнового навчання.
Створюються групи для практикування і оцінювання
досягнень студентів.
Студенти
вивчатимуть
системи
управління
навчанням та системи управління контентом для
проведення та організації онлайнової навчальної
діяльності. Дослідження розглядатимуть безпечний
доступ
до
інтернет
ресурсів
(наприклад,
Desire2Learn), відкрите джерело (наприклад, Moodle)
та нетрадиційні системи (наприклад, Web 2.0), їхні
переваги і недоліки та формуватимуть технічні
навички розробки навчальної діяльності та
управління курсом.
Починаючи з основної філософії Web 2.0, цей курс
буде досліджувати соціальні мережі, відкриті,
доступні системи та їх освітній потенціал (наприклад,
Twitter, Facebook, YouTube), використовуватимуться
соціальні мережі й цифрові об’єкти, орієнтовані на
розвиток
цифрового
громадянства,
забезпечуватиметься відповідна підтримка.

Проходження
OLTD 502
Гарні результати
(мінімум С+) за
кожний
попередній курс
OLTD або дозвіл
інструктора
Проходження
OLTD 503
Гарні результати
(мінімум С+) за
кожний
попередній курс
OLTD або дозвіл
інструктора
Проходження
OLTD 505
Гарні результати
(мінімум С+) за
кожний
попередній курс
OLTD або дозвіл
інструктора
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OLTD
508

Навчання за
допомогою
мобільних гаджетів
та ігор

3

6
тижнів

OLTD
509

Нові середовища та
технології

3

6
тижнів

OLTD
510

Капсульне
навчання

3

6
тижнів

OLTD
511

Спеціальні теми –
змішане навчання

3

6
тижнів

Розглядаючи основні концепції, що підтримують
мобільні та ігрові технології в освіті, цей курс буде
вивчати потенційні пристрої / програми / ігри,
проблеми (наприклад, підтримка інфраструктури,
управління, цифровий поділ), вибір ресурсів,
інтеграцію в навчальний план та потенційні місця для
створення контенту для мобільних пристроїв та / або
ігор для використання у навчальному процесі.
Будуть вивчатися нові навчальні середовища та
технології. Будуть розроблені критерії для їх оцінки,
відбору та розвитку. Будуть вивчатися шляхи
застосування в навчальному процесі інструментів
(наприклад, QR-коди, Smartobjects, короткі відео
покази) разом із середовищами (наприклад,
розширеною реальністю (AR), Second Life) для
підвищення активності й інтересу учнів до навчання.
Цей капсульний курс синтезує сукупні знання,
отримані протягом усієї програми. Вивчаються
сильні сторони та проблеми різних середовищ
користувача з педагогічної позиції. Створюються та
заповнюються електронні портфоліо (ePortfolio), що
включає також значну частину їх обслуговування.
Можливість продовжувати розпочате дослідження на
другому(магістерському) рівні вищої освіти.
Увагу акцентовано на теоріях змішаного навчання та
їхній потенційній ролі в створенні та розвитку
навчально-методичного середовища. Поточні моделі
змішаного навчання будуть розглядатися на основі

Проходження
OLTD 507
Гарні результати
(мінімум С+) за
кожний
попередній курс
OLTD або дозвіл
інструктора
Проходження
OLTD 508
Гарні результати
(мінімум С+) за
кожний
попередній курс
OLTD або дозвіл
інструктора
Проходження
OLTD 508
Гарні результати
(мінімум С+) за
кожний
попередній курс
OLTD або дозвіл
інструктора
Проходження
OLTD 506
Гарні результати
(мінімум С+) за
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OLTD
512

Інструктивний
дизайн

3

6
тижнів

конкретних
досліджень.
Студенти
будуть
використовувати інструктивні концепції дизайну для
створення можливостей змішаного навчання. Будуть
розроблятися основи середовищ змішаного /
гібридного навчання.
Студенти вивчатимуть освітні теорії та їх наслідки
для онлайн навчання. Будуть вивчатися інструктивні
моделі дизайну, переваги кожної буде застосовано до
конкретних навчальних контекстів. До дизайну
онлайн-курсів будуть застосовуватися дизайн змісту,
презентація, розробка навчальної діяльності та
автентичні шляхи оцінювання.

Джерело: систематизовано автором за (Vancouver University, 2018).

кожний
попередній курс
OLTD або дозвіл
інструктора
Проходження
OLTD 504
Гарні результати
(мінімум С+) за
кожний
попередній курс
OLTD або дозвіл
інструктора
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Додаток Г.1
Рекомендації сертифікованим учителям провінції Онтаріо, як мінімізувати ризики в онлайн-середовищі
Спілкуйтеся з учнями належним чином

Притримуйтеся правил конфіденційності

• Як цифровий громадянин, моделюйте ту поведінку, яку Ви
очікуєте онлайн від своїх учнів.
• Навчайте учнів належної онлайн-поведінки, належного
використання коментарів і зображень.
• Зберігайте професійну відстань, спілкуючись з учнями
онлайн у визначений час і через визначені освітні платформи
(наприклад, через авторизовану веб-сторінку школи, а не
через особистий аккаунт).
• Підтримуйте свій професіоналізм, використовуючи
офіційний, ввічливий та професійний тон у всіх спілкуваннях
з учнями і батьками.
• Уникайте обміну з учнями приватними текстами, своїми
телефонними номерами, особистими електронними адресами,
відео або фотографіями особистого характеру.
• Не застосовуйте, але й не відмовляйтеся від прохань учнів у
стилі «друга» або «виконайте». Ретельно обдумайте усі
нюанси прийняття таких прохань від батьків учнів.
• Повідомте батьків та адміністрацію освітнього закладу перш,
ніж користуватися соціальними мережами для виконання
навчальних завдань. Перевірте свій контракт на роботу, щоб
побачити, чи ви зобов’язані надавати адміністрації чи батькам
пароль доступу.

• Поважайте приватність і конфіденційність інформації
учнів та інших членів шкільної громади.
• Отримайте згоду перед тим, як публікувати чи поширити
будь-яку роботу учнів, цифрові фотографії або іншу
персональну інформацію у соціальних медіа чи веб-сайтах.
•Часто перевіряйте конфіденційність та безпеку
налаштувань фотографій та іншого вмісту аккаунтів
соціальних мереж, оскільки вони можуть змінитися без
повідомлення вам. Пам’ятайте, що ваша конфіденційність
ніколи не гарантується.
• Встановіть відповідні обмеження для максимізації вашої
конфіденційності у соціальних мережах, убезпечивши себе
від того, щоб учні не могли переглядати чи опублікувати
вміст ваших аккаунтів.
• Припускайте, що ваші електронні листи та вміст того, що
ви оприлюднюєте може бути змінений.
• Перегляньте всі угоди користувачів перед наданням згоди.
• Регулярно відстежуйте весь вміст того, що ви чи інші особи
публікують на вашому обліковому записі у соціальних
мережах і безжально видаляйте все, що є недоречним.
• Попросіть інших користувачів не позначати вас на будьяких фотографіях без вашого дозволу.
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Дійте професійно

• Попросіть інших користувачів вилучити небажаний вміст,
пов’язаний з вами, і вести облік своїх прохань.
Зробіть паузу та поставте собі важливі запитання

• За будь-яких обставин онлайн дійте як професіонал – так, як
би діяли у реальній спільноті.
• Якщо ви використовуєте веб-сторінку або сайт соціальних
медіа з професійною метою, розглядайте кібер-простір як
класну кімнату та притримуйтеся сурових професійних
стандартів.
• Перш, ніж публікувати будь-що, переконайтеся, як вміст
інформації відображає вас, вашу школу чи професію.
• Будьте прозорим і достовірним. Використовуйте свій
справжній, професійний образ у будь-який час. Навіть, якщо
ви прикриєтеся за вигаданим чи несправжнім образом, суд
може змусити розкрити вашу справжню ідентичність.
• Уникайте онлайн-критики ваших учнів, колег, роботодавців
або інших осіб в школі.
• Уникайте імпульсивних, невідповідних чи емоційних
коментарів.
• Переконайтеся, що ваші коментарі не підбурюють інших осіб
до дискримінаційних чи професійно неприйнятних
коментарів.
• Використовуйте свою професійну електронну пошту та
аккаунт у соціальній мережі для здійснення професійної
електронної коммунікації. Уникайте використання свого
особистого облікового запису.

• При спілкуванні з учнями я використовую електронні
комунікації та соціальні медіа для покращення їхнього
навчання чи з особистих причин?
• Які причини змушують мене обмінюватися з учнями цією
інформацією? Вони професійні чи особисті?
• Це зображення чи коментар є такими, що їх вільно можна
пред’явити учням, їхнім батькам, керівнику, своїй родині
або в засобах масової інформації?
• Чи вважатимуть мої колеги та керівники розміщену мною
інформацію розумною та професійною?
• Чи хотів би я написати це повідомлення, знаючи, що його
ніколи не можна буде видалити з загального доступу на
невизначений термін?
• Чи спілкувався б я таким чином у своїй громаді?
• Чи можуть бути фотографії, відео та аудіо записи, які я
розміщую, перекручені чи перероблені?
• Чи я достатньо знаю технології соціальних медіа, щоб,
захистити себе від їх неправильного використання?
• Як моя присутність в інтернеті (те, що я контролюю, і те,
що розміщається іншими) відображає мій професіоналізм?
Як це відображається на професії учителя?
• Застосовуйте своє професійне судження. Якщо ви не
впевнені, чи ваші дії є відповідними, зачекайте, зверніться
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• Ознайомтеся із політикою вашого роботодавця стосовно за порадою до вашого колеги, роботодавця, члена вашої
використання соціальних мереж / електронних комунікацій і професійної федерації чи асоціації.
відповідного електронного обладнання Навіть якщо у вашого
роботодавця немає відповідної політики, провадження
належного спілкування є вашою відповідальністю.
Джерело: Professional Advisory. (2017). Maintaining Professionalism - The Use of Electronic Communication and Social Media. URL:
https://www.oct.ca/-/media/PDF/Advisory%20Social%20Media/ProfAdvSocMediaENPRINT.pdf
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Додаток Г.2
Найпопулярніші медіа веб-ресурси для самоосвіти учителів США і Канади
№

Назва веб-сайту

з/п
1.

2.

3.

4.

Коротка характеристика сайту

Країна-

Інтернет-адреса сайту

розробник
Media Офіційний сайт Асоціації з медіа грамотності в Канада
Онтаріо.
Містить статті, огляди, ресурси для вчителів; а
також новини про майбутні події, конференції та
ініціативи AML; забезпечує відвідувачам зв’язок
із ініціативами в галузі медіаосвіти по всьому
світу через національні та міжнародні організації.
CBC.CA
Містить програми, аудіо записи, їх друкований Канада
зміст, інтерв’ю, книги, оригінальні дописи
канадських авторів, новини для дітей. Причому,
як на федеральному рівні, так і на рівні провінцій.
Center for Media Literacy
Офіційний сайт Центру з медіаграмотності у США
США.
Містить окрему рубрику з ресурсами для
учителів, зокрема поради щодо професійного
розвитку, читальну залу, найкращі практики з
медіаосвіти,
методичні
рекомендації
та
розроблені вправи.
Don’t buy it – get media Портал для учнів початкової школи, учителів та
smart
батьків. Містить окрему рубрику для учителів, в
якій пропонуються рекомендації учителям щодо
Association
Literacy

for

http://www.aml.ca/

https://www.cbc.ca/

http://www.medialit.org/

https://pbskids.org/dontbuyit
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5.

English
Network

Language

Arts

6.

Media Awareness Network

7.

Media Education: a Kit for
Teachers, Students, Parents
and Professionals

8.

Media
Clearinghouse

9.

Media Smarts

Literacy

організації та проведення медіа розвиваючих ігор
та інших видів інтерактивної діяльності.
Професійна організація учителів англійської
мови провінції Онтаріо.
Пропонує
онлайн-підтримку
учителям
англійської мови, які відкриті для впровадження
нових ідей в навчальний процес.
Пропонує широкий вибір розроблених уроків
англійською та французькою мовами та інші
ресурси для учителів, інформацію для батьків та
розвиваючі медіа ігри для учнів. Для учителів
також
пропонується
перелік
очікуваних
програмних результатів з медіанавчання по
провінціям і територіям Канади.
Довідник, створений практикуючими медіа
педагогами і науковцями для UNESCO.
Представляє
збалансований
підхід
до
провадження медіа навчання у формальній та
неформальній освіті.
Сайт, що забезпечує неперервну підтримку
медіаосвіти,
переважно
пов’язану
з
медіаініціативами США. Сайт веде провідний
фахівець з медіаосвіти Френк У. Бейкер. Учителі
можуть
замовити
семінар,
майстер-клас,
практичне заняття для школи чи в межах
конференції з медіаосвіти.
Сайт канадського центру з цифрової та
медіаграмотності.

Канада

https://www.icasc.ca/directory/
elan-english-language
-arts-network

Канада

http://mediasmarts.ca/

-

http://unesdoc.unesco.org
/images/0014/001492/
149278E.pdf

США

http://frankwbaker.com/

Канада

http://mediasmarts.ca/
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10.

11.

12.
13.

14.

Пропонує ресурси для учителів та результати
наукових досліджень з таких тем, як сексизм,
расизм, люди з особливими потребами в медіа
засобах.
Much
Music
Media Сайт пропонує медіаосвітню інформацію з
Education
музики, фільмів, вистав та інших видів творчої
діяльності та питання соціального спрямування.
Наводяться дати їх трансляції. Учителям
забезпечується можливість завантажити всю
інформацію і користуватися нею оффлайн.
Методичні розробки до програм можна
завантажити безкоштовно.
National Institute on Family Веб-сайт, мета якого навчити та поінформувати
and the Media
широку аудиторію. Для учителів є можливість
придбати
посібники
з
медіаосвіти
від
практикуючих медіапедагогів.
National Public Radio
За структурою і змістом схожий на сайт CBC.CA, США
однак в американському контексті.
Newseum
Сайт, на якому представлено архіви новин США
передових статей із 40 країн світу. Для учителів –
медіа
освітні
матеріали:
безкоштовний
пошуковик, плани уроків, відео записи, різні
артефакти для проведення медіа навчальних
занять.
Pulse 24
Сайт, що пропонує письмові та відеозаписи Канада
новин, історій тощо з різної тематики.

https://www.much.com/

https://www.mediafamily.org/

https://www.npr.org/
http://www.newseum.org/

https://www.cp24.com/
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15.

Think
Literacy
Cross- Документ
Міністерства
освіти
Канади, Канада
Curricular
Approaches, розміщений в інтернеті, який пропонує практичні
Grades 7-12
ідеї та стратегії для провадження медіа освітньої
діяльності на заняттях у школі.

http://www.edu.gov.on.ca/eng/
studentsuccess/thinkliteracy/files
/Think LitMedia.pdf

Джерело: систематизовано автором за офіційними сайтами медіа освітніх організацій та веб-порталів.
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Додаток Г.3
Зразки завдань з методики «до/під час/після» при перегляді
телевізійних новин
До перегляду
- Згадайте з учнями/студентами, що таке прихований смисл. На прикладі
оповідання чи історії, яку вивчали у класі, вголос поміркуйте про те, як
автор висловив свою думку, що він мав на увазі і що можливо хотів
висловити читачу.
- Попрацюйте з учнями/студентами над тим, як би обране
оповідання/історія звучало в медіазасобах.
- Згадайте основні типові прийоми, слова, фрази, що використовуються в
медіа.
- Повідомте завдання учням/студентам, що спочатку вони переглянуть
записаний попередньо відеофрагмент новин; після цього вони мають
самостійно дати відповіді на поставлені запитання; потім попрацювати
у групах і виконати завдання.
Під час перегляду
- Розмістіть на дошці запитання та роздайте учням/студентам картки із
запитаннями та місцем для відповіді на них:
• Про що сюжет?
• Хто розповідає новини?
• Кого інтерв’юють (політика, журналіста, військового, чиновника,
жертву, того, хто вижив чи ін.)?
• Кому не надали можливості представити чи обговорити сюжет?
Чия перспектива відсутня?
• Наскільки відрізнявся б сюжет, якби ті, кого оминули в ньому,
змогли висловити свою думку?
• Що є фактом у представленому фрагменті?
- Прочитайте з учнями/студентами усі запитання, і переконайтеся, що
вони зрозуміли їх.
- Подивіться сюжет.
- Повторно увімкніть перегляд, періодично зупиняючись, щоб
учні/студенти могли дати відповіді на запитання.
- Спостерігайте, чи учні/студенти записують відповіді.
- Після того, як на всі запитання були записані відповіді, учні/студенти
мають обрати будь-які 3 запитання і обговорити свої відповіді з сусідом
по парті.
- Походіть по класу і поспостерігайте, як учні/студенти працюють
попарно.
- Об’єднайте весь клас/групу для загального обговорення.
Після перегляду
- Попросіть учнів/студентів поділитися своїми думками та враженнями
щодо переглянутого сюжету.
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- Дайте завдання занотувати отримані враження у щоденник
медіакористувача.
- Вдома учні/студенти мають знайти інформацію, представлену у
переглянутому сюжеті, в інших медіа (телебачення, радіо, інтернет,
газета) – прочитати, прослухати чи переглянути і записати у щоденник,
чим відрізняється репрезентація новини, яку вони подивилися у класі,
та тією, що вони знайшли самостійно.
Джерело: за матеріалами (A Guide, 2008).
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Додаток Г.4
Стратегія визначення надійності та правдивості
інформації з різних джерел
Назва/найменування інформації: ______________________________________
Коротко опишіть інформацію: _______________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
- Хто написав інформацію?
- Де опублікована?
- Як написана?
- Чому написана ця інформація?
- Коли написана?
- Чого не вистачає в цій інформації?
- Куди потім рухатися?
Хто написав інформацію? Хто автори? (Професійні журналісти?
Громадські журналісти? Кваліфіковані експерти? Пересічні громадяни?
Обдумайте обидва варіанти: підписані автором і непідписані).
Де опублікована? Тип джерела інформації (журнал, газета, книга,
інтернет, інші цифрові носії). Фаховий, науково-популярний, публіцистичний,
духовний жанри опублікованого твору? Тираж, на яку аудиторію розраховано?
Як написано твір? Які техніки/прийоми використовувалися? Чи
автор/репортер/журналіст проводив інтерв’ю, здійснював дослідження до
написання?
Чому написана ця інформація? Чому автор/репортер/журналіст вирішив
торкнутися цієї теми? Яка мета представленої інформації (Поінформувати?
Привернути увагу? Заробити гроші? Змінити мою думку? Посилити мої
переконання?).
Коли написана? Інформація актуальна чи застаріла? Чи достатньо часу
пройшло, щоб підтвердити факти?
Чого не вистачає в цьому творі? Це повна інформація? Які перспективи
не було представлено в ній? На які запитання не отримано відповіді?
Куди рухатися потім? Де можна знайти підтвердження наведеним
фактам? Де знайти інші повідомлення з цієї теми? Варто перевірити такі сайти,
як FactCheck.org, Snopes.com, the Washington Post Fact Checker and PolitiFact.com,
щоб знайти підтвердження інформації.
Після відповідей на запитання до прочитаної інформації можете з легкістю
визначити, наскільки вона є достовірною, правдивою та надійною.
Джерело: за навчальними матеріалами Newseum (DePasquale, 2017).
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Додаток Д.1
Центри медіаосвіти в Україні: характеристика діяльності та перспектив розвитку
№
Назва центру
з/п
1. Лабораторія
психології
масової
комунікації та
медіаосвіти
Інституту
соціальної та
політичної
психології

Рік
Науково-методична
створення
діяльність
2006 р. –
- Розроблення
Концепції
дотепер
впровадження медіаосвіти в
Україні 2010 р.
- створення та реалізація на
практиці
вітчизняної
соціально-психологічної
моделі
медіаосвіти,
що
1994 р.
поєднує в собі елементи
захисного,
естетичного,
громадянського і творчого
підходів;
- розроблення програм і
методичного забезпечення
шкільної та позашкільної
медіаосвіти, зокрема
- курсу за вибором для учнів
10 класу «Медіакультура»;
- спецкурсу
«Медіапсихологія: основи
рефлексивного підходу» для
системи
підвищення
кваліфікації педагогів;

Практична реалізація

Перспективи розвитку

- Підготовка та проведення
масових
опитувань
населення України, вчителів,
шкільної та студентської
молоді, зорієнтованих на
виявлення загального рівня
медіакультури,
з’ясування
потенційних потреб у сфері
медіареальності, виявлення
вікових,
регіональних
відмінностей медіакультури
- проведення
Всеукраїнського
медіаосвітнього
експерименту;
- здійснення
моніторингу
медіакультури молоді;
- проведення медіаосвітніх
шкіл і семінарів з практичної
медіаосвіти;

- дослідження
медіапсихологічних
засобів профілактики
та подолання наслідків
деструктивних
інформаційних
впливів на дітей та
молодь;
- масове
інтенсивне
впровадження
медіаосвіти в усіх
областях України;
- включення
до
стандартів
фахової
підготовки
та
підвищення
кваліфікації шкільних
учителів
за
медіаосвітнім
напрямом
медіаінформаційну
грамотність,
медіакомунікаційну
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- курсу «Медіапсихологія»
для слухачів Київської малої
академії наук;
- курсу «Медійні технології»
для
студентів
творчих
спеціальностей ВНЗ (для
бакалаврів,
спеціалістів,
магістрів)
- клубних занять у творчих
об’єднаннях позашкільних і
загальноосвітніх навчальних
закладів
(соціальнореабілітаційний
напрям)
«Сімейна медіакультура»;
- комплексна
програма
дитячої
студії
мультиплікації «Червоний
собака».

2.

Наукова школа
Г. Онкович:

2000 р.

компетентність
і
критичне мислення;
- розвивати
громадський
медіаосвітній рух,
- формувати
медіапсихологічну
компетентність
виробників медіа щодо
захисту
дитини
в
інформаційному
просторі;
- дослідити феномени
психології
медіатравматизації та
шляхи
подолання
наслідків
інформаційної війни,
ролі
медіа
в
психологічній
реабілітації.

- Науково-методичне
- Упровадження медіаосвіти - «Медіашкола
забезпечення різноманітних у систему вищої освіти за професора
Ганни

526

відділ теорії та
методології
гуманітарної
освіти
Інституту
вищої освіти
НАПН України

2000-2015
рр.

науково2016 р.
методична
лабораторія
медіаосвіти
Миколаївського
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
науково2018 р. дослідницька
дотепер
лабораторія
«Формування
особистості
студента»
Київського
національного
медичного
університету

медіаосвітніх
стратегій;
- розвиток
медіаосвітньої
культури
фахівців
як
необхідного
складника
професійної культури;
- успішно
захищені
дисертації з медіаосвіти;
- розроблення
авторських
програм
медіаосвітнього
спрямування;
- розроблення
медіадидактики у вищій
школі,
інструментальної
медіадидактики
та
освітнього дизайну;
- понад 20 монографій, 25
посібників та навчальних
програм,
понад
670
наукових,
навчальноі
науково-методичних праць;
- започаткування
і
проведення 9 всеукраїнських
круглих столів «Сьогодення
українського
мовного
середовища», міжнародних
круглих
столів
«Медіаосвітні технології у
навчальному процесі»

допомогою
інтегрування
медіаосвітніх технологій у
професійну
підготовку
майбутніх спеціалістів;
- апробація
авторських
медіаосвітніх програм в
освітніх закладах України;
- реалізується
авторський
культурно-освітній проект з
медіаосвіти
«Школа
медіаосвіти на Кінбурні»;
- проведення тренінгів і
майстер-класів для вчителів
загальноосвітніх
шкіл,
консультацій з блоковотематичного
планування
навчальних тижнів, науковопедагогічні читання;
- проведення
перших
науково-педагогічних
професорських читань.

Онкович» у мережі
Фейсбук,
як
продовження реальної
медіашколи
на
Кінбурні;
- нова
концепція
професійної
підготовки,
яка
включає медіаосвітні
стратегії
з
метою
формування
медіаосвітньої
культури як необхідної
складової професійної
культури майбутнього
фахівця;
- активізація
медіаосвітньої
діяльності
громадських
організацій в Україні.

527

імені
О. Богомольця

3.

Інститут
екології
масової
інформації
Львівського
національного
університету
імені Івана
Франка

1999 р. дотепер

Три основні напрями:
- медіафілософський
(осмислення
функціонування та впливу
масової комунікації, зокрема
медіатехнологій,
на
культуру і цивілізацію);
- медіакритичний
(аналіз
медіадискурсу);
- медіаосвітній,
спрямований на поширення
знань про масмедіа серед
широкого загалу, зокрема
щодо психологічних загроз,
пов’язаних з пропагандою і
фальсифікацією,
порнографією та екранним
насильством.

- Розвиток
медіаекології
(філософське
осмислення
впливу масової комунікації
на людську психіку і
культуру загалом);
- розвиток медіаграмотності
(більш прикладні аспекти,
наприклад,
як
вберегти
психіку дітей і підлітків від
надміру
насильства
і
порнографії);
- організація
конференцій,
семінарів, круглих столів, де
обговорювалися тенденції та
зміни в українській та
світовій
медіаосвітній
системі;
- публікація
наукових
матеріалів у тематичних
дайджестах
журналу
«Медіакритика»;
- видання
електронного
журналу
«Медіаосвіта»;
створення та поповнення

- Реалізація
нових
проектів:
«Медіаосвіта»
та
«Медіакритика»;
- поєднання
досліджень
негативного
психологічного впливу
медіа
(зокрема
екранного насильства,
порнографії, надмірної
реклами,
фальсифікації
та
пропаганди)
з
розробкою
відповідних методик
роботи з молоддю, які
б
дали
в
змозі
виробляти
більш
критичне сприйняття
названих
різновидів
патогенної
медіапродукції
та
формувати
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4.

Академія
української
преси

2001 р. –
дотепер

- Підготовка навчальних і
методичних посібників для
різних аудиторій;
- розроблення
онлайнресурсів для провадження

новими матеріалами вебсайту журналу;
- публікація
науковопопулярних статей в масовій
пресі;
- серія телепередач на 12-му
каналі
Львівського
телебачення
на
теми:
«Насильство
в
масовій
комунікації», «Кримінальна
журналістика», «Медії і
терор»,
«Глобалізація
і
медіа» та ін.;
- реалізація
проекту
«Майстерні
громадської
медіакритики» спільно з
кафедрою
журналістики
Таврійського національного
університету ім.
В. Вернадського
та
Регіональним
центром
Медіаосвіти
та
медіапсихології.
- Формування та підтримка
груп лідерів-медіапедагогів
для початкової, середньої та
вищої освіти;
- створення можливостей для
медіаосвіти упродовж життя

психологічну опірність
до їхнього впливу.

- Сприяння
поінформованого та
критичного
споживання медіа
українським
суспільством та
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5.

Коледж преси
та телебачення

1993 р. –
дотепер

медіаосвіти у неформальній
та інформальній освіті;
- організація та проведення
міжнародних
науковометодичних
конференцій
«Практична
медіаграмотність:
міжнародний
досвід
та
українські перспективи»;
- посібники для вихователів
дітей дошкільного віку,
учителів початкової школи з
розвитку медіаграмотності,
програми та конспекти
занять для закладів
загальної середньої освіти
та для вищої школи; збірки
практичних порад і методик
з медіаосвіти.
- Використання базової
педагогічної технології,
розробленої та
впровадженої науковопедагогічним складом
освітнього закладу –
дидактичний інформаційний
простір (ДІП);
- створення належного
науково-навчально-

в партнерстві з бібліотеками
та громадським сектором;
- проведення літньої та
зимової школи АУП;
- наповнення та просування
Бібліотеки
масової
комунікації
та
медіаграмотності;
- розроблення
та
популяризація
он-лайн
медіаосвітніх ігр, наприклад
«Медіазнайка» та «Пригоди
Літератуса»;
- функціонування інтернет
порталу
«Медіаосвіта
і
медіаграмотність»;
- проект
«Програма
медіаграмотності
для
громадян».
- Активна
участь
у
впровадженні медіаосвіти в
освітню діяльність інших
закладів;
- підготовка фахівців для
засобів масової комунікації;
- поєднання
теорії
та
практики
професійної
діяльності
в
навчанні

дотримання стандартів
соціальновідповідальної
журналістики в
Україні;
- просування
медіаосвіти громадян,
- створення
медіаосвітньої мережі,
- створення та
популяризація
інформаційного
продукту, який
покликаний
підвищувати рівень
медіаграмотності
суспільства,
- організація різних
медіаосвітніх заходів.
- Продовження
міжнародної співпраці
з міжнародними та
європейськими
організаціями з питань
медіаосвіти;
- популяризація
Всеукраїнського
конкурсу шкільних
газет;
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методичного забезпечення
для реалізації ДІП;
- наукові пошуки у сфері
медіаосвіти та її
впровадження в інші освітні
заклади України;
- міжнародна співпраця з
міжнародними та
європейськими
організаціями у сфері
медіаосвіти, Міжнародним
фондом (МФ)
«Відродження», Фондом
Польсько-АмериканськоУкраїнської Ініціативи про
Співпрацю (ПАУСІ);
- наукове консультування
діяльності Телевізійного
академічного каналу (ТАК
TV);
- знайомство і співпраця з
департаментом медіаосвіти
ООН та вивчення світового
досвіду вирішення проблем
провадження медіаосвіти у
формальній та
неформальній освіті;
- співпраця Коледжу з
Національною академією

бакалаврів
інформаційної
діяльності;
- практика на телекомпанії
ТАК TV;
- навчання
в
умовах
виробництва – 15 тис. новин
про життя й події в м.
Миколаїв;
- у форматі портретного
нарису в ефір виходять
програми «Такі жінки» та
«Такі чоловіки»; у форматі
розмов – «Така школа»; у
форматі «Гість у студії» –
програма «Від вільної преси
до відкритої політики»;
молодіжний проєкт «Така
молодь»; у форматі відео
замальовок – програма «Таке
місто»; цикл передач «Такий
закон» і «Такий рецепт»;
- використання нових форм
навчання:
майстер-класи,
засідання
Миколаївського
прес-клубу, круглі столи,
зустрічі з однолітками та
цікавими
особистостями
(політики, вчені, художники,

- розроблення нового
дидактичного
забезпечення з
провадження
медіаосвітньої
діяльності в закладах
вищої освіти України з
урахуванням викликів
часу;
- реалізація нових
міжнародних та
всеукраїнських
медіапроєктів, зокрема
проведення форумів,
тренінгів, прес-клубів
та ін.;
- створення нових
документальних
фільмів
медіаосвітнього
спрямування,
націлених на
вирішення соціально
значущих проблем і на
розвиток медіаосвітніх
навичок громадян, у
тому числі й літніх
людей;
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педагогічних наук України
із залученням телеканалу
ТАК TV – здійснення
концептуального пошуку
ролі освіти у забезпеченні
миру в світі, результатом
якого став випуск
документального фільму .
«Платформа єднання для
миру та розвитку»;
- досвід роботи Коледжу
висвітлено у понад 10 тис.
публікаціях, 3 тис.
телесюжетах, 2 тис.
матеріалах на радіо та
близько 10 тис. в Інтернеті;
- загальний наклад
публікацій становить понад
80 млн екземплярів;
- організовано та проведено
5 науково-практичних
конференцій, 3 з яких –
міжнародні.

письменники, діячі культури
та спорту);
- функціонування клубу
«Юний журналіст»;
- випуск студентської газети
«Наш мікрорайон»;
- участь у міжнародних
телепроєктах;
- організація та проведення
форумів;
- проведення
публічних
консультацій
та
інформаційної кампанії з
питань політичної реформи в
Україні;
- створення мультимедійного
порталу для поширення
публічної
інформації;
- проведення інформаційнопросвітницьких
мостів
(проєкти «Незалежний пресцентр» 2009-2010 рр., 2012 р.,
2014 р.);
- залучення
учнівської
молоді
до
соціальної
активності
регіонів
і
держави, виховання в них
духовно-патріотичних
і
громадянських почуттів, а

- пропаганда розвитку
медіаграмотності в
школах, університетах
в системі професійної
освіти і освіти
дорослих;
- продовжити
налагодження
зв’язків
медіа
з
владою,
бізнесом,
суспільством.
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також сприяння їх духовному
збагаченню (проєкт «Єдина
країна», 2014 р.);
- проведення тренінгів для
представників регіональних
прес-служб із створення
комунікативних стратегій у
сфері реформ для медіа та
широкого загалу;
- організація освітніх престурів
для
регіональних
медіазасобів
(проєкт
«Інформування населення –
шлях до успішних реформ»,
2017-2018 рр.);
- створення документальних
освітніх фільмів;
- організація та проведення
Всеукраїнського
конкурсу
шкільних газет з 1997 р.
Джерело: систематизовано автором за матеріалами (АУП, 2020; Борко, 2018; Головченко 2019а; Головченко 2019b;
Головченко, 2019 с; Головченко, 2011; Інститут, 2019; Найдьонова, 2016; Онкович, 2013; 2014, 2016; Проекти, 2019).
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Додаток Д.2
Клятва репортера
(2004 р.)
Я, випускник Коледжу преси та телебачення, добровільно вступив до лав
працівників інформаційної діяльності та віднині урочисто клянусь
дотримуватись всіх принципів професійної етики.
Клянусь: поважати правду і право суспільства знати її.
Оперувати тільки тією інформацією, джерело якої мені відомо.
Дотримуватись професійної таємниці і не розголошувати джерела
інформації.
Я зобов’язуюсь: використовувати винятково чесні методи збору
інформації.
Не вдаватися до плагіату, навмисного перекручування фактів, наклепу з
користю для себе.
Не одержувати хабара за публікацію або не публікацію будь-яких
матеріалів.
Довіра моїх читачів, глядачів, слухачів буде вищою цінністю для мене.
Клянусь: ні в якій формі не поширювати заклики до дискримінації
особистості і до війни.
Діяти в рамках законодавства України.
Я даю цю клятву вільно і щиро.
Я виконаю професійний обов’язок сумлінно та з гідністю.
Клянусь!
Джерело: (Головченко, 2011, с. 185).
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Додаток Д.3

Досвід роботи автора з міжнародними організаціями
Рік
2005
2006
2009
2011
2012

Назва організації
Питання, що розглядалися
НАТО
Гуманітарна співпраця регіонів України в рамках Альянсу. Знайомство з
організаційною структурою та засобами управління.
НАТО
Знайомство з комунікаційними підрозділами Альянсу та механізмами співпраці з
країнами Партнерства заради миру.
НАТО
Висвітлення теми НАТО в українських медіа.
Європейська
Знайомство з організаційними структурами та комунікаційними підрозділами
комісія
Європейської комісії. Розробка спільних планів щодо висвітлення роботи Європейської
комісії в українських медіа.
НАТО
Сприйняття нової концепції НАТО щодо боротьби зі світовим тероризмом та
особливості інформаційної війни, як головної складової сучасних конфліктів.
ЮНЕСКО

Знайомство з роботою департаменту медіаосвіти ЮНЕСКО, її керівництвом та
особливостями роботи з розвитку медіаосвіти, представлення результатів
Міжнародного конкурсу шкільних медіа, як позитивного досвіду роботи з молоддю.

2013

Міжнародна
федерація
журналістів

2014

Рада Європи

Розширена співпраця Національної спілки журналістів України з МФЖ з метою
знайомства з принципами та етичним кодексом професійних журналістів для
подальшого впровадження в Україні. Підготовка вступу України до Європейської
федерації журналістів.
Спільна конференція медіаекспертів з стану розвитку інформаційної галузі України.
Доповідь щодо позитивних зрушень у розвитку репортерської журналістики в Україні.
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2015

2016

ПАРЄ
(Парламентська
асамблея
Ради
Європи)
Венеціанська
комісія
Європейський суд
з прав людини

Вивчення особливостей співпраці з громадськістю та комунікаціями, виходячи з
високого представництва всіх країн на рівні депутатів їх Парламентів та створення
спільної концепції роботи.

Міжнародна
Федерація
Журналістів

Участь у з’їзді та ювілейних конференціях, присвячених 100-річчю професійних правил
та вимог світової професійної журналістики.

Знайомство з системою комунікацій та практик подальшого розвитку юридичного
аспекту співпраці Ради Європи.
Розроблення концепції спільного інформування громадян України щодо особливостей
роботи Європейського суду з прав людини у зв’язку з найбільшою кількістю звернень
від України.
Міжнародна
Знайомство з роботою Асоціації, їх правилами, принципами та методами роботи з
Асоціація
прес- інформацією. Підготовка до членства України в Асоціації.
клубів
Європарламент
Знайомство з системою комунікацій, особливостями роботи Європарламентарів та
прийняття резолюцій по актуальних питаннях.
ООН
Знайомство з департаментом медіаосвіти та вивчення світового досвіду вирішення
проблем провадження медіаграмотності. Знайомство з комунікацією та формування
позитивного іміджу.
Європейська
Підготовка до членства України, проведення спільної конференції з проблем розвитку
федерація
української журналістики.
журналістів
Європейська
Підготовка до членства. Знайомство з особливостями організації, участь у конференції
асоціація
прес- організацій-учасниць.
клубів
ОБСЄ
Доповідь про Міжнародний конкурс шкільних медіа та особливості його проведення.
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ОБСЄ

2017

ОБСЄ

Обговорення особливостей впровадження цифрового мовлення в Україні. Формування
спільних підходів та правил у формуванні цифрового простору Європи, забезпечення
плюралізму як складової філософії сучасного телебачення.
Участь у конференції з питань проблеми боротьби з фейковими новинами та
особливостями гібридної інформаційної війни в Україні. Спільний проєкт виробництва
молодими журналістами України фільму про діяльність Віденської опери, як приклад
мультимедійної співпраці світу.

Джерело: систематизовано автором.
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Участь в реалізації міжнародних медіапроєктів: власний досвід автора
№
Назва проекту
Ініціатор
Час реалізації
з/п
1. Школа
регіонального Фонд розвитку ЗМІ серпень-грудень
журналіста з висвітлення Посольства США в 2018 р.
реформ
Україні

2.

3.

Додаток Д.4

Результати
Тренінгова допомога молодим журналістам;
покращення якості новин регіону відкриття
нових та оновлення радіо- і телевізійних
регіональних тренінгових центрів; освітні
заходи; впровадження новітніх технологій.

Інформування населення – Фонд розвитку ЗМІ вересень 2017 р. Суспільна підтримка реформ, прозорості їх
шлях до успішних реформ
Посольства США в – січень 2018 р. реалізації; вміння журналістів доносити суть
Україні
реформ – висвітлювати процес їх втілення
для широкої аудиторії; здатність журналістів
користуватися засобами факт-чекінгу та
методиками розробки матеріалів для різних
типів аудиторії та медіа; тренінги для
представників регіональних прес-служб із
створення комунікативних стратегій у сфері
реформ для медіа та широкого загалу;
організація
освітніх
прес-турів
для
регіональних медіа.
Країна, в якій перемогла ідея Посольство США в лютий-червень
Підтримка
демократичних
реформ,
Україні
2015 р.
забезпечення прозорості їх реалізації;
тренінги для представників прес-служб в
регіонах;
організація
прес-турів
для
представників регіональних медіа.
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4.

Телебачення проти корупції

5.

Єдина країна

6.

Незалежний прес-центр

Фонд
сприяння серпень-жовтень Активізація антикорупційної діяльності та
демократії
2015 р.
прозорості уряду: освіта та інформування
Посольства США в
громадськості
щодо
даних
проблем;
Україні
сприяння
ініціативам
журналістських
розслідувань;
кваліфікована
правова
допомога
від
юристів;
підвищення
обізнаності громадян та бізнесу щодо явища
корупції, її шкоди та відповідальності за
вчинення
корупційних
дій;
зміни
поведінкових
моделей,
мотивації
проактивного залучення до запобігання та
протидії корупції; запровадження щорічних
широких
креативних
комунікаційних
кампаній.
Фонд розвитку ЗМІ вересеньВисловлення спільної консолідованої позиції
Посольства США в грудень 2014 р. щодо подій у країні; здатність українських
Україні
медійних
груп
і
громадськості
продемонструвати єдність та не допустити
дестабілізації ситуації в Україні; залучення
якомога більше учнівської молоді до
соціальної активності регіонів і держави,
виховання в них духовно-патріотичних і
громадянських почуттів, а також сприяння їх
духовному збагаченню.
Фонд розвитку ЗМІ квітень-червень Відстеження медіазасобами чесності та
Посольства США в 2014 р.
прозорості виборчих перегонів; спільна
Україні
співпраця медіазасобів з громадськими
організаціями; створення мережі прес-клубів
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7.

8.

9.

Незалежний
прес-центр. Фонд розвитку ЗМІ
Парламентські вибори 2012
Посольства США в
Україні
Незалежний прес-центр
Фонд розвитку ЗМІ
Посольства США в
Україні

Медіа в умовах глобалізації

Посольство
Німеччини
в
Україні, Посольство
Франції в Україні,
Посольство Польщі
в Україні

серпеньта медіамайданчиків для адміністрування
листопад 2012 р. послуг політичним силам, громадським
організаціям, виборчим комісіям; «виборча
широкого
загалу;
потужні
вересень 2009 р. просвіта»
суспільно значущі інформаційні кампанії.
-січень 2010 р.
Створення мережі незалежних громадських
прес-центрів
для
неупередженого
і
об’єктивного висвітлення виборчого процесу
в регіональних ЗМІ; проведення публічних
консультацій та інформаційної кампанії з
питань політичної реформи в Україні;
створення мультимедійного порталу для
поширення
публічної
інформації;
інформаційно-просвітницькі
мости;
формування
громадської
думки
про
професійну компетентність кандидатів у
депутати, якість їхніх виборчих програм,
визначення головних проблем і способів
їхнього вирішення у кожному виборчому
окрузі.
вересень 2009 р. Виробництво інформації як продукції;
використання
технічних
засобів
для
виробництва
інформації;
активна
популяризація масової культури (масові
цінності, типові для масмоделі поведінки),
яка
зумовлює
цілі
виробництва
інформаційної продукції, її призначення;
формування
специфічного
суспільного
середовища, для якого властива масова
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10. Європейські
стандарти Рада Європи
журналістів: українські реалії
та польський і чеський
досвіди

культура і яке є замовником та споживачем
інформаційної
продукції;.
процес
трансформації
комунікаційних
систем;
технологічна
модернізація
процесу
спілкування.
березень-квітень Захист свободи вираження та вільних медіа;
2008 р.
забезпечення імплементації та дотримання
визнаних міжнародних стандартів у сфері
медіа;
зобов’язання
неухильно
дотримуватись демократичних принципів;
використання міжнародно-правових засобів
забезпечення і захисту прав журналістів і
свободи
засобів
масової
інформації;
постійний
розвиток
інформаційних
і
комунікативних технологій незалежно від
кордонів;
існування
широкого
кола
незалежних і автономних ЗМІ, що
уможливило відображення різноманітності
ідей та думок.
вересень 2007 р. Обговорення адміністративно-територіальної
– січень 2008 р. реформи серед широких кіл громадськості
через
оприлюднення
інформації,
напрацьованої в рамках проєкту.

11. Польський
досвід Фонд ПАУСІ
адміністративнотериторіальної
реформи
проти необізнаності в темі
редакторів районних видань
12. Районі газети: через ринок до Фонд розвитку ЗМІ 2007 р.
приватизації
Посольства США в
Україні

Підтримка вільних і незалежних ЗМІ в
Україні
та
допомога
українським
журналістам,
медіаорганізаціям
і
недержавним організаціям, які працюють над
проектами, пов’язаними з медіа; проведення
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13. Юридична грамотність
замість
корупції
журналістиці

– Фонд розвитку ЗМІ січень-квітень
у Посольство США
2006 р.

14. Громадське мовлення – крок Міжнародний Фонд Лютий-квітень
до
громадянського «Відродження»
2006 р.
суспільства в регіонах
15. Молодь обирає демократію

Посольство США в 2004 р.
Україні

тренінгів для журналістів з питань медіаетики, протидії дезінформації; сприяння
співпраці та партнерству між регіональними
журналістами; підвищення організаційної
спроможності ЗМІ шляхом створення стійких
бізнес-моделей, вивчення потреб аудиторії,
покращення маркетингу та продажів.
Навчальний відеокурс з журналістських
розслідувань; впровадження міжнародних
донорських
програм
з
розвитку
розслідувальної журналістики в Україні через
тренінги,
гранти
для
проведення
розслідувань,
інституційні
гранти на
створення журналістських проектів і
побудову регіональних мереж, можливість
спілкування з іноземними колегами під час
конференцій та програм професійного
стажування.
Створення та трансляція на обласних
телебаченнях
щомісячних
передач
(телевізійного дискусійного клубу) на теми
європейської та євроатлантичної інтеграції.
Активізація роботи молоді в органах
місцевого самоврядування, а саме в
представницьких (місцевих радах) та
виконавчих структурах; розвиток програм
молодіжних громадських організацій щодо
підготовки молодих кандидатів для участі у
місцевих виборах; започаткування діяльності
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16. Крок до демократії

Посольство США в 2003-2004 рр.
Україні

17. Інтернет для журналістів

Міжнародний
фонд
«Відродження»

2000-2001 рр.

18. Друге дихання

Міжнародний
фонд
«Відродження»

1998 р.

Джерело: систематизовано автором.

Центру політичної освіти; зміцнення
молодіжного
кадрового
потенціалу
представницьких
органів
місцевого
самоврядування.
Зміна вектору політичного розвитку у період
пізнього «кучмізму» та його «виправлення»
Помаранчевою
революцією;
динаміка
поступу в напрямі демократичних інституцій
і поведінки.
Перспективи
українського
сегменту
інтернету у вітчизняному комунікативному
просторі; зростання кількості користувачів
мережею інтернет, а отже, й вітчизняними
електронними ресурсами; поява перших
інтернет-видань;
становлення
інтернетжурналістики в Україні.
Підтримка громадських ініціатив, значущих
для розвитку відкритого, демократичного
суспільства в Україні за допомогою медіа.
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Додаток Д.5
Опис результатів співпраці Коледжу преси та телебачення з польськими
колегами
Результати співпраці Коледжу преси та телебачення (м. Миколаїв) з
польськими колегами З огляду на профіль освітнього закладу та мовлення
єдиного в Україні Телевізійного Академічного Каналу (ТАК TV), Коледж преси
та телебачення приділяє значну увагу створенню документальних фільмів та
спеціальних репортажів, спрямованих на донесення до телеглядачів ТАК TV
унікальної інформації про освіту та науку Польщі, життя громад, становлення та
розвиток незалежних медіа. Зокрема, завдяки співпраці з Національною
академією педагогічних наук України, протягом багатьох років творча група, яка
складається з викладачів, випускників та студентів Коледжу преси та
телебачення робить документальні фільми про українсько-польські форуми, які
вже 14 років проводять Національна академія педагогічних наук України та
Національна академія освіти Польщі. Так, в 2018 р. відбулася презентація
документального фільму українсько-польського форуму «Платформа
натхнення» в Посольстві України в Польщі (м. Варшава) та в університеті міста
Бидгощ, Польща.
У 2013 р. за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в м.
Одеса було створено спеціальні репортажі про Малопольське воєводство,
завдяки яким телеглядачі каналу ТАК TV мали змогу дізнатися про історію
Ягеллонського університету, технологічний парк у Кракові, Музей підземель
Ринкової площі в Кракові, Міжнародний центр культури Кракова, Соляні
Копальні у Величці, історію життя єврейського народу в Малопольщі, розвиток
малих міст у Польщі, туристичні можливості Закопане, переформатування
колишнього промислового району Нова Гута в Кракові в унікальний
туристичний об’єкт, історію концентраційного табору «Аушвіц».
Пам’ятна зустріч відбулася в Ягеллонському університеті, під час якої
директор Коледжу преси та телебачення, секретар НСЖУ Гліб Головченко
обговорив з віце-ректором з навчальної діяльності Ягеллонського університету,
професором Анджеєм Манья тенденції в підготовці фахівців для медіагалузі та
можливості співпраці Коледжу преси та телебачення і Ягеллонського
університету.
У 2007 р. за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні Коледж
преси та телебачення спільно з громадською організацією «Миколаївський пресклуб» та телеканалом ТАК TV реалізували проєкт «Вільна преса – вільна країна.
Польський досвід». У рамках проєкту було створено документальний фільм та
книгу «Вільна преса – вільна країна. Польський досвід» про розвиток польських
медіа, зокрема про створення, розвиток та діяльність видань «Gazeta Wyborcza»,
«Rzeczpospolita», «Tygodnik Powszechny», «Wprost», «Super express», «Dziennik»,
«Kurier Poranny». Документальний фільм та видання «Вільна преса – вільна
країна. Польський досвід» були оприлюднені й надруковані накладом 1 тис.
примірників та розповсюджені по всій Україні серед обласних та науково-
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педагогічних бібліотек, обласних організацій Національної спілки журналістів
України.
Оскільки сьогодні одним з найбільш наближених до України є досвід
розвитку незалежних медіа Польщі, які змогли перейти від агітації та пропаганди
часів Радянського Союзу до незалежних прибуткових медіа в часи незалежної
Польщі, Коледж преси та телебачення тісно співпрацює з польськими колегами
в питаннях підготовки журналістів та розвитку медіа в світі. Високо оцінюючи
польський досвід в розвитку незалежних медіа, Коледж преси та телебачення
активно залучає польських колег до реалізації спільних проєктів, спрямованих
на поліпшення якості українських медіа. Так, у 2009 р. за підтримки Посольства
Польщі в Україні, Посольства Німеччини в Україні, Посольства Франції в
Україні спільно з Громадською організацією «Миколаївський прес-клуб» було
реалізовано проєкт «Медіа в умовах глобалізації». В рамках проєкту 40
журналістів Херсонської, Одеської та Миколаївської областей зустрілися з
експертами з питань розвитку медіа Німеччини, Франції та Польщі. Експертами
проєкту виступили: Ярослав Рибак – Перший радник Посольства Республіки
Польща в Києві; доктор Мачєй Міжеєвскі – журналіст, науковий співробітник
Інституту журналістики Ягеллонського університету, м. Краків, Польща; Гійом
Наржолє – перший секретар Посольства Франції в Україні; Фанні Греко – пресаташе Посольства Франції в Україні; Івон Роншар – журналіст, викладач
журналістики, Франція; Роландо Шмідт – третій секретар Відділу преси
Посольства ФРН в Києві; Доріс Гайманн – кореспондент німецької газети
«Райніше пост» в м. Москва; Гліб Головченко – директор Коледжу преси та
телебачення.
За підсумками проєкту було видано збірку матеріалів «Європейська
журналістика в умовах глобалізації медіаринку та інтеграції суспільства в ЄС»,
яку було надіслано до науково-педагогічних бібліотек України, обласних
організацій Національної спілки журналістів України та прес-клубів по всій
Україні.
Ще одним із проєктів, спрямованих на передачу досвіду польських колег
українським редакторам та журналістам, став проєкт «Європейські стандарти
журналістів: українські реалії та польський і чеський досвід», який було
реалізовано в 2008 р. спільно з Миколаївським прес-клубом за підтримки Ради
Європи. В рамках проєкту для журналістів Миколаївської, Херсонської та
Одеської областей провели семінари-тренінги журналісти Польщі та Чехії, а
також представники Ради Європи, серед яких Ізабелла Хруслінська –
представник Ради Європи, Даріуш Яворські – журналіст видання «Тигоднік
Повшехни», Польща, Павло Лукашик – журналіст ТК TVN-24, Польща, Богдан
Копчак – незалежний журналіст, Чехія. Учасники проєкту обговорили такі
важливі теми, як «Незалежні медіа як компонент демократичної держави» і
«Дотримання етичного кодексу як невід’ємна частина роботи журналіста» та
спільно розробили єдиний меморандум, в якому окреслили основні принципи
роботи, яких повинні дотримуватися журналісти з огляду на українські реалії.
У 2015 р. в Україні було прийнято рішення про створення громадського
(суспільного) мовника. Але ще в 2006 р. в рамках проєкту «Громадське мовлення
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– крок до демократичного суспільства в регіонах», який було реалізовано
Миколаївським прес-клубом у співпраці з Коледжем преси та телебачення за
підтримки МФ «Відродження» було розроблено механізм впровадження
громадського мовлення в регіонах на базі чинного законодавства. Результати
проєкту були надіслані до всіх облдержадміністрацій, Держкомтелерадіо
України, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, Комітету з
питань свободи слова та інформації. Експертами проєкту стали Петро Тима –
голова Об’єднання українців у Польщі, Ізабелла Хруслінська – керівник
департаменту євроінтеграції Ради з питань телебачення і радіомовлення Польщі,
Петро Гарбарчик – редактор регіонального відділення Польського громадського
телебачення, Яцек Журавські – керівник юридичного департаменту
громадського телебачення Польщі.
Іншим прикладом проєкту, який за своїм змістом на кілька років випередив
реформи, що реалізуються в Україні, а саме реформу децентралізації, яка
розпочалася в Україні в 2015 р., став проєкт ПАУСІ «Польський досвід
адміністративно-територіальної реформи проти необізнаності в темі редакторів
районних видань» (2007– 2008). Коледж преси та телебачення запросив
польських експертів, які розповідали редакторам районних видань та
представникам органів місцевого самоврядування про адміністративнотериторіальну реформу, яка відбулася в Польщі. Зокрема, було проведено
семінар для редакторів районних видань з питань впливу адміністративнотериторіальної реформи на розвиток польської освіти; семінар для редакторів
районних видань з питань впливу адміністративно-територіальної реформи на
розвиток громад; круглий стіл для освітян Миколаївщини; круглий стіл для
депутатів різних рівнів, представників держуправління; круглий стіл в
Регіональній торгово-промисловій палаті, під час якого обговорювалося питання
впливу адміністративно-територіальної реформи на розвиток бізнесу в Польщі;
зустріч з членами Миколаївської регіональної філії Асоціації міст України – 15
міськими головами та головами селищних рад Миколаївської області; зустріч з
міським головою міста Миколаєва та заступниками міського голови; зустріч з
ректором Миколаївського державного університету, директором Інституту
педагогічної освіти, директором Інституту державного управління
Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили,
проректором Інституту державного управління. За підсумками проєкту також
було створено телевізійну версію проєкту – фільм «Польський досвід
адміністративно-територіальної реформи», яку розповсюджено серед районних
рад Миколаївської області (19 районів), ЗВО Миколаєва. Трансляція фільму
також відбулася в ефірі телеканалу ТАК TV.
Експертами проєкту виступили: Петро Тима – голова Об’єднання
українців в Польщі; Марко Сирник – експерт з питань освіти, редактор видання
«Рідна мова», Мирон Сич – депутат Сейму Польщі, експерт з питань розвитку
місцевих громад
Джерело: за матеріалами Головченко, 2019b; Головченко, 2019 c.
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Додаток Д.6
Склад журі міжнародних конкурсів шкільних медіа (1997-2020 рр.)
Рік
проведення
1997-2005 рр.

2005-2012 рр.
2011 р.

2012 р. –
дотепер

2012 р.

2013 р.

ПІБ учасників журі, посада

Примітка

Головченко Гліб – президент Конкурсу шкільних
газет

Динаміка зростання кількості від 50 шкільних стіннівок
м. Миколаєва в 1997 р. до 350
стінних та друкованих газет 5 областей України
в 2005 р
Головченко Гліб – президент Національного конкурсу шкільних газет
Динаміка зростання до 3011 конкурсних заявок в
Жозе Мануел Пінту Тейшейра – Голова представництва Європейської 2012 р., серед яких стінні, друковані та електронні
видання, а також теле-, фото- та
Комісії в Україні
радіорепортажі з усіх областей України, а також
Болгарії та Росії.
Головченко Гліб – президент Міжнародного конкурсу шкільних меді
З 2012 р. конкурс став міжнародним. За цей час участь
у конкурсі взяли конкурсні роботи з 13 країн – України,
Болгарії, Чехії, Польщі, Греції, Грузії, Іспанії, Білорусі,
Росії, Молдови, Сенегалу, Пакистану та Єгипту.
Сяоін У. – Генеральний консул КНР в Одесі
Фукс Кристофер – 1-й секретар, керівник відділу преси Посольства
Федеративної Республіки Німеччина в Києві
Чайка Володимир – міський голова м. Миколаєва
Кутєпов Богдан – спеціальний кореспондент інтернет-видання
«Телекритика»
Томак Марія – заступник головного редактора газети «День»
Ходорковський Борис – голова Netocrat Communications, фахівець з
соціальних та бізнес комунікацій, головний редактор Odessa Business News
Мостовий Володимир – голова Комісії з журналістської етики Томіленко
Сергій – перший секретар Національної спілки журналістів України
Дуцик Діана – головний редактор сайту MediaSapiens (Телекритика)

3011 робіт на конкурс; 10 номінацій; майстер-класи,
презентації шкільних видань, прес-конференції, зустрічі
з відомими журналістами та політиками, проведення V
Всеукраїнського зльоту юнкорів.

На конкурс подано 3217 робіт з 820 навчальних закладів
України, Росії, Болгарії, Греції, Польщі, Грузії, Болгарії,
Білорусі, Молдови, Придністров’я; 12 номінацій;
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2104 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Нішніанідзе Теймураз – Генеральний Консул Грузії в Одесі Серга Олег –
заступник керівника напряму «Загальний маркетинг та реклама»
ПриватБанку
Томенко Микола – голова Комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова
Головченко Гліб – президент Міжнародного конкурсу шкільних медіа,
секретар Національної спілки журналістів України Наливайко Олег –
голова Національної спілки журналістів України Чайка Володимир –
міський голова м. Миколаєва
Наливайко Олег – голова Держкомтелерадіо України Рєпкова Тетяна –
експерт Ради Європи, засновник Клубу медіа-менеджерів (Париж)
Шлапак Роман – керівник спільної програми Європейського Союзу та Ради
Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні»
Гранатуров Юрій – міський голова м. Миколаєва
Бухтатий Олександр – секретар Національної спілки журналістів України,
головний консультант Головного департаменту інформаційної політики
Адміністрації Президента України Котюжинська Тетяна – президент
Асоціації медіаюристів України, секретар Національної спілки журналістів
України Скиба Павло – представник компанії Google в Україні.
Сєнкевич Олександр – міський голова м. Миколаєва Ржепішевський
Костянтин – представник Міністерства закордонних справ України в Одесі
Жугай Віталій – директор Центру підтримки журналістики
Букач Антоніна – лідер спільноти Google Educators Group (GEG)
«Навчаємося з Google», тренер
Герасименко Валерій – директор Державного підприємства «Преса»
Толокольнікова Катерина – журналіст інтернет-видання «Детектор медіа»
Москаленко Вікторія – голова Миколаївської обласної ради, Золотухін
Дмитро – заступник Міністра інформаційної політики України
Сєнкевич Олександр – міський голова м. Миколаєва, Ржепішевський
Костянтин – представник МЗС України в Одесі Підберезняк Вадим –
народний депутат України

семінари, майстер-класи та зустрічі з відомими
журналістами.

Подано 3314 конкурсних робіт з понад 800
навчальних закладів України, Росії, Болгарії,
Польщі, Грузії, Молдови, Греції, Білорусі та інших
країн; 14 номінацій; серед конкурсних робіт – друковані
та стінні газети, інтернет-видання, теле-, фото- та
радіорепортажі тисяч юнкорів
Подано 3511 конкурсних робіт; передбачено 18
номінацій конкурсу: «Краще медіа», «Краща шкільна
газета», «Краща газета ПТНЗ», «Краща газета
юнкорівського
об’єднання»,
«Краще
медіа
міжнародного учасника», «Краща газета за змістом»,
«Кращий автор шкільних медіа», «Найоригінальніша
газета», «Краще електронне видання», «Краща
друкована газета», «Краща стінна газета», «Краща
мультимедійна редакція».
21 номінація; нагороджені 27 переможців Конкурсу.
Всього участь у Конкурсі взяли 1894 конкурсні роботи
з усіх областей України та з 8 країн-сусідів.

26 номінацій, на конкурс; подано 2011 конкурсних
робіт, серед яких друковані та стінні газети, інтернетвидання, теле-, фото- та радіорепортажі тисяч юнкорів з
13 країн світу.
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2018 р.

2019 р.

2020 р.

Кремінь Тарас – народний депутат України
Дуцик Діана – виконавчий директор ГО «Детектор медіа».
Наливайко Олег – голова Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, заслужений журналіст України
Біденко Артем – Державний секретар Міністерства інформаційної політики
України
Москаленко Вікторія – голова Миколаївської обласної ради
Кущ Ліна – перший секретар Національної спілки журналістів України
Бриченко Ігор – народний депутат України
Підберезняк Вадим – народний депутат України
Попов Анатолій – директор Одеського дипломатичного клубу Завтонов
Олександр – заступник начальника відділу висвітлення розвитку
Військово-морських сил редакції Військово-морських сил Центрального
друкованого органу Міністерства оборони України «Народна армія»,
підполковник
Стеблянко Микола – губернатор Номіні Дистрикту 2232 Україна-Білорусь
Семенченко Геннадій – керівник служби Міністра інформаційної політики
України
Сєнкевич Олександр – міський голова м. Миколаєва Вишиванюк Василь –
керівник міжнародного проєкту «Книга Добра», почесний консул
Угорщини в м. Івано-Франківськ та Івано-Франківській області
Кущ Ліна – перший секретар Національної спілки журналістів України,
журналістка, громадський діяч, медіатренерка
Кущ Павло – журналіст, письменник (Донецька область, Київ)
Підберезняк Вадим – народний депутат України,
Орлов Сергій–т.в.о. представника МЗС України в Одесі.
Наливайко Олег – голова Держкомтелерадіо України, голова журі
Томіленко Сергій – голова Національної спілки журналістів України
Головченко Гліб – секретар НСЖУ, президент Міжнародного конкурсу
шкільних медіа

Джерело: систематизовано автором за матеріалами інтернет-ресурсів.

Понад 200 юнкорів з різних областей України; подано
2032 роботи; 22 номінації; Міжнародний юнкорівський
зліт, науково-педагогічна конференція та низка
зустрічей і майстер-класів для юних кореспондентів і
керівників юнкорівських груп.

26 переможців у 22 номінаціях. Загалом участь у
конкурсі взяли 2087 конкурсні роботи з України та
інших держав.

22 переможців у 22 номінаціях. Загалом участь у
конкурсі взяли 464 представники позашкільних,
шкільних та професійно-технічних закладів з усіх
куточків України. Надійшло 2117 конкурсних робіт.
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Додаток Д.7
Історія медіаосвітнього проєкту «Шкільна газета»: аналіз кількісних
та якісних показників
Від самого початку створення Коледжу у 1993 р. цей освітній заклад є
унікальним завдяки практичній складовій підготовки кадрів для масмедіа.
Працювати студенти Коледжу починають, ще навчаючись. Уже через рік
професійного навчання засоби масової інформації готові запрошувати їх на
постійну роботу, що свідчить про їхню конкурентоспроможність на ринку праці.
Про унікальність Коледжу свідчить і той факт, що цей освітній заклад став
першим в Україні закладом вищої освіти, де готують бакалаврів інформаційної
діяльності. Свою історію Коледж розпочав з курсів, в основу яких покладено
багаторічну роботу клубу «Юний журналіст». Основне завдання, яке ставили
перед собою організатори – «залучення «нової крові» до лав молодої української
журналістики» (Фібіх, 2009, с. 6–7).
Відзначимо, що унікальність Коледжу також виявляється в тому, що у
1997 р. він став першим освітнім закладом, перетвореним на експериментальний
майданчик для проведення дослідження з питань поєднання теоретичного й
практичного навчання в системі вищої освіти. Вперше на пострадянських
теренах було впроваджено у навчальний процес дидактичний інформаційний
простір.
Коледж преси та телебачення став базою для реалізації багатьох
медіаосвітніх проєктів, зокрема добре відомого медіаосвітнього проєкту
«Шкільна газета». Конкурс шкільних газет, звичайно, не є чимось новим. Перша,
справжня шкільна газета в Європі з’явилася на початку 1920-х рр у Ле-Бар-сюрЛу. Її засновником вважають педагога Селестена Френе, проте сам автор ідеї
зазначав, що він лише завершив ту справу, яка розпочалася задовго до нього – з
часів Лютера і Рабле, Монтеск’є та Монтессорі.
Прототипом же шкільної газети стали спеціальні аркуші, що друкувалися
у королівській типографії для майбутнього короля Франції Людовіка ХVI ще у
1718 р. У 1882 р. в Парижі публікувався щотижневик «Права молоді», в першому
номері якого міститься заклик до ліцеїста подати свій голос, щоб їхні вимоги
були почутими.
У 1890 р. в Європі нараховувалося вже 107 студентських газет (8 – у
Німеччині, 1 – в Австро-Угорщині, 51 – у Бельгії, 1 – у Бразилії, 1 – в Іспанії, 21
– у Франції, 19 – в Голландії, 2 – в Італії, 2 – в Швейцарії, 1 – в США (Головченко,
2011, с. 45). Вже на початку ХХ ст. багато педагогів Європи пропонували
створювати шкільні газети як засіб навчання та організації дозвілля школярів.
Найвідомішою шкільною газетою стало видання, ініціатором створення якого
був відомий усьому світу педагог Януш Корчак. У 1921 р. у праці «Про шкільну
газету» він виклав свої міркування щодо цього виду діяльності. Рух шкільних
газет став особливо сильним у Франції в 30–40-і рр. ХХ століття та після ІІ
Світової війни. У 1951 р. питання про шкільні газети навіть стало предметом
обговорення на парламентських слуханнях цієї країни.
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В незалежній Україні, де на відміну від тоталітарної держави, люди
вважалися «маленькими гвинтиками великого механізму» (Головченко, 2011, с.
3), суспільство докорінно змінилося. В жорсткій боротьбі було завойовано
свободу слова, підростають та набираються сил нові українські медіа, змінилась
українська освіта, яка стала більш відкритою, цілком змістився акцент у
вихованні підростаючого покоління. Його метою стало формування активної
життєвої позиції учня, соціально активного громадянина, який:
- розуміє, що для прийняття будь-якого важливого рішення перш за все
необхідно мати певний обсяг інформації;
- самостійно обирає свій шлях, а не чекає команди від держави або
власника, куди рухатись по життю;
- вміє визначати свою позицію з важливих питань суспільства;
- вміє вести дискусію, готуючи та аргументуючи свою позицію і вміючи
почути думку інших;
- має навички обирати (найбільш гідних представників колективу у лідери,
найбільш зрозумілу та аргументовану концепції розвитку, найкращий та
найкоротший шлях досягнення успіху, стратегію яка переможе, тактику, яка
буде вимагати оптимальних ресурсів) (Головченко, 2011).
Відтак, і конкурс шкільних газет набув нового сенсу.
Історія формування шкільної преси як педагогічної технології з виховання
громадянської свідомості школярів розпочалася з конкурсу шкільних газет у
1997 р., коли директором Коледжу преси та телебачення було призначено Г.
Головченка. Ініціативу директора підтримали, попри те, що «ніхто не вірив, що
шкільна преса постане в Україні». «Блискавки» та «Бойові листки»
відштовхнули багато поколінь талановитої молоді від видання шкільної преси. І
головне, що ніхто не сподівався, що тисячі хлопців та дівчат із натхненням, з
власної ініціативи, розуміючи своє історичне завдання, будуть займатися
виданням своєї класної, групової, шкільної газети (Головченко, 2011, с. 6).
Аналіз кількісних та якісних показників шкільної друкованої преси в
Україні на прикладі конкурсу шкільних газет, що проходить у Коледжі преси та
телебачення, свідчить про їх поступове зростання. Насамперед, зазначимо, що
статус конкурсу змінився з локального до міжнародного; розширився формат
об’єктів, що представлялися на конкурс: від шкільних стіннівок до електронних
медіа; змінювався склад журі, до якого ввійшли урядовці високого рівня.
Зупинимося детальніше на основних етапах розвитку конкурсу,
аналізуючи цифри, події, заходи, що були проведені в його рамках.
У 1997 р. Коледж преси та телебачення ініціює проведення конкурсу
шкільних газет. Обласна журналістська організація та газета «Південна правда»
цю ініціативу підтримали. У конкурсі шкільних газет взяли участь 20 учасників
з м. Миколаєва. Найбільш активним учасником конкурсу шкільних газет стала
гуманітарна гімназія № 2 м. Миколаєва, на базі якої у 1999 р. було відроджено
факультатив – гурток юних кореспондентів. Упродовж цього і наступного років
посмішок» було організовано роботу прес-центру юнкорів та запроваджено
номінацію «Шкільна журналістика»; активно відбувається співпраця київського
прес-клубу «Юн-прес», Коледжу преси та телебачення і факультету
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журналістики Запорізького університету з розроблення моделі юнкорівської
зміни у дитячому оздоровчому центрі «Маяк».

Рис. 1. Поступ конкурсу шкільних медіа.
Джерело: самостійно розроблено автором.
У 2001 р. у конкурсі взяло участь вже 100 шкільних газет миколаївських
школярів. Остаточно стало зрозумілим, що юнкорівський рух і випуск шкільних
газет – це факт, що вже відбувся. Коледж починає активну співпрацю з
Національною спілкою журналістів України. У цьому ж році було отримано
перші вагомі результати: експериментальна юнкорівська зміна (600 дітей віком
від 6 до 16 років) зробили перші кроки у професію. Масштабний експеримент
показав, що при створенні необхідних умов діти можуть усвідомлено обирати
свій життєвий шлях. Коледж преси та телебачення запропонував запорізьким
хлопчикам і дівчаткам пограти в газету. Ноу-хау, запропоноване Г. Головченком,
– це організація процесу створення газети. Кожен загін отримував увечері
готовий шаблон газети, куди необхідно було вписувати матеріал або вклеювати
чи малювати картинку. За три тижні 12 загонів табору видавали щоденні газети.
Результатом зміни стали 169 газет. Крім того, що газета мала бути щоденною,
головним завданням було те, що газету повинні випускати не вожаті, а діти, так,
як вони це бачать самі. Таким чином, у рамках юнкорівської зміни вперше було
змодельовано і впроваджено дидактичний інформаційний простір (ДІП).
ДІП – система організаційно-педагогічних заходів, які забезпечують
умови, що сприяють прискореному формуванню професійних якостей
особистості та творчому засвоєнню знань (Головченко, 2004). Для його
забезпечення було проведено професійно спрямовані заходи, в яких діти
виконували функціональні обов’язки дорослих фахівців.
У 2001 р. за підсумками літньої юнкорівської зміни було опубліковано
посібник «Академія юного журналіста». У 2002 р. відбувся Другий фестиваль
дитячої преси в Запоріжжі в тому ж дитячо-оздоровчому центрі. Вперше Коледж
преси та телебачення спільно з громадською організацією «Юнь Запоріжжя»
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заснували український Кубок дитячої преси. Іншими здобутками стало
проведення Г. Головченком майстер-класів «Преса в таборі» на традиційній
щорічній науково-практичній конференції Асоціації дитячих оздоровчих таборів
«Лелека», яка проходила в Артеку. Більше 300 представників дитячих
оздоровчих таборів змогли познайомитися з результатами експерименту в ДОЦ
«Маяк» у 2001 і 2002 рр.
У 2002 р. вперше в конкурсі взяв участь голова Національної спілки
журналістів України І. Ф. Лубченко. Підтримка такої постаті дала новий поштовх
до розвитку шкільної друкованої преси в Україні. До списку заходів щодо
роботи з юними кореспондентами увійшло урочисте підбиття підсумків
Конкурсу шкільних газет і нагородження переможців .
Успішний досвід створення дидактичного інформаційного простору було
імплементовано також і в дитячих оздоровчих таборах. Так, у таборі «Аврора»
упродовж 5 змін по 18 днів функціонував дитячий прес-центр, який вже було
обладнано необхідним додрукарським і друкарським обладнанням, та який
протягом всіх змін був відкритий до послуг дітей. Вперше у новітній історії
дитячих оздоровчих таборів прес-центр упродовж всього літа випускав газету
«Аврора» (через день), організовував роботу юних кореспондентів – авторів
дитячого друку, які робили перші кроки в журналістиці. А ще створювали основу
для теленовин у таборі, сайту в режимі онлайн і радіо дитячої радіожурналістики.
У 2003 р. вже було організовано перший Фестиваль шкільної преси. За сім
фестивальних днів понад 100 учасників у складі 5 редакцій випускали щоденні
газети. Випускники Коледжу преси та телебачення займалися з редакціями газет
конкурсантів, консультували юнкорів, організовували роботу прес-центру
фестивалю, оцінювали індивідуальні творчі роботи учасників.
У цьому ж році Коледж преси та телебачення відроджує клуб «Юний
журналіст». Упродовж довгих років робота з талановитими школярами в
м. Миколаєві була відсутня, окремі ініціативи шкіл не знаходили загальної
координації, яку почав здійснювати Коледж. З самого початку клуб обрав нову
концепцію – не стосунки «вчитель-учень», а спілкування на рівні старшого і
молодшого колеги. Заняття клубу проходять у пізнавально-ігровій формі.
Юнкорів запрошують на майстер-класи і зустрічі з цікавими людьми, які завітали
до Коледжу. Екскурсії у редакції газет стають обов’язковим атрибутом
спілкування.
У 2004 р. у конкурсі шкільної преси взяли участь 36 шкіл м. Миколаєва. На
конкурсі було представлено 166 газет. В номінації «Найкраща газета регіонального
туру Національного конкурсу шкільних газет» переможцем стала газета
Миколаївської загальноосвітньої школи № 1 ім. Олега Ольжича під назвою «Шкільні
литаври».
Таким чином, у період з 1997 р. до 2005 р. конкурс шкільних газет проводився
локально, серед школярів м. Миколаєва. Поступово розроблялися організаційнопедагогічні умови створення шкільної преси та викристалізувалася педагогічна
технологія дидактичного інформаційного простору.
З 2006 р. Конкурс шкільної преси набув статусу національного. Загальна
кількість учасників – 427 газет різного формату зі шкіл Миколаївської,
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Житомирської,
Тернопільської,
Сумської,
Черкаської,
Вінницької,
Кіровоградської областей, а також з міста Севастополя.
У 2007 р. було проведено вже Х Національний конкурс шкільних газет.
Понад 1500 газет з 21 області України взяли участь у конкурсі. Переможців
визначали у 10 номінаціях (символічно: 10 років – 10 номінацій).
Вже у 2008 р. в ХІ Національному конкурсі шкільних газет участь взяли
2000 газет з понад 350 шкіл з усіх областей України. Варто відзначити
збільшення спектру номінацій: окрім номінацій, що стали вже традиційними,
було започатковано й нову – «Краща електронна газета». Конкурс було
підтримано Академією педагогічних наук України, як абсолютно нову
педагогічну технологію в системі освіти, як ранню професійну орієнтацію
школярів на рівні з профільними класами.
У 2009 р. в ХІІ Національному конкурсі було вже 2 200 газет. З них дві
третини друкованих, 20% стіннівок та вже 10% електронних видань – Інтернет
та телебачення. У 2010 р. в ХІІІ Національному конкурсі шкільних газет вже
майже 2 500 газет з 24 областей України та Автономної республіки Крим. До вже
традиційних стіннівок та друкованих видань додалися теле-, радіорепортажі та
репортажні фото молодих фотокореспондентів. Юнкори працювали не тільки у
форматі підбиття підсумків, а й численних майстер-класів, тренінгів, круглих
столів та обмінів думками.
У 2010 р. Національний конкурс шкільної газети набуває дещо нових рис.
Його можна назвати «науково-методичним» (Головченко, 2011, с. 74). Крім
традиційного конкурсу та церемонії нагородження кращих газет країни, в дні
конкурсу пройшов Другий юнкорівський зліт та перша науково-практична
педагогічна конференція.
Вже з 2012 р. Конкурс стає Міжнародним. Його учасники – представники
шкільних газет з усіх областей України, Болгарії, Росії, Румунії, Молдови, Грузії,
Польщі та Китаю. Програмою конкурсу передбачено майстер-класи, презентації
шкільних видань, прес-конференції, зустрічі з відомими журналістами та
політиками, проведення чергового зльоту юнкорів та інші заходів.
За результатами інтернет-джерел було простежено динаміку кількості
робіт, поданих на конкурс упродовж періоду з 2012 р., коли конкурс набув
статусу міжнародного, і дотепер (див. рис. 2).
Зазначимо, що на графіку чітко видно невпинне зростання кількості робіт
аж до 2015 р. – 3500, коли у зв’язку з нестабільною політичною ситуацією в
Україні, анексією Криму та проведенням бойових дій на Сході України, кількість
робіт, поданих на Конкурс зменшилася вдвічі. У 2016 р. кількість робіт, поданих
на Міжнародний конкурс шкільних медіа, становила лише 1894. Однак, вже з
наступного року почала поступово зростати. У 2019 р. їх кількість, за
результатами інтернет-джерел, досягла позначки в 2087, а у 2020 р. – 2117 робіт
з 464 позашкільних, шкільних та професійно-технічних закладів України (Журі,
2020).

554

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012

2013

2014

2015
2016
2017
кількість робіт, поданих на конкурс

2018

2019

2020

Рис.2. Динаміка кількості робіт поданих на Міжнародний конкурс
шкільних медіа за 2012-2020 рр.
Джерело: систематизовано автором за інтернет-джерелами.
Тенденцію зростання, а потім і стабілізації можемо спостерігати і у
кількості номінацій конкурсу. Якщо у 2012 р. переможців конкурсу визначали за
10 номінаціями, то за період до 2017 р. їх кількість зросла вдвічі і становила вже
26 номінацій (див. рис.3). Після 2017 р. очевидним є стабілізація їх числа на рівні
– 22 у 2018 р., 2019 р. та 2020 р.
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Рис.3. Динаміка кількості номінацій у Міжнародному конкурсі шкільних
медіа за 2012-2020 рр.
Джерело: систематизовано автором за інтернет-джерелами.
Таким чином, історія медіаосвітнього проекту «Шкільна газета», його
кількісні та якісні показники засвідчують позитивну динаміку зростання кількості
учасників та їх зацікавленості до цього Міжнародного конкурсу. Коледжу з
Миколаєва насправді є чим пишатися, оскільки його колектив неперервно і
систематично працює над розвитком медіакультури членів суспільства, починаючи
зі здобувачів повної загальної середньої освіти, через їхніх батьків до членів
місцевих громад.
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Додаток Д.8
ХХІІІ Міжнародний конкурс шкільних медіа 2020 р.: новини, факти,
перспективи
Організаторами ХХІІІ Міжнародного конкурсу шкільних медіа (2020 р.)
стали Національна спілка журналістів України, Національна академія
педагогічних наук України, Асоціація молодіжної преси України та Коледж
преси та телебачення.
Не зважаючи на карантинні заходи в Україні, організаторам та журі
Конкурсу вдалося вчасно опрацювати понад 2 тисячі конкурсних робіт та
визначити переможців, які згодом будуть нагороджені призами. Кращим медіа
ХХІІІ Міжнародного конкурсу шкільних медіа стала дитяча студія «K-video»,
гімназії № 2, м. Чернівці. Дитяча студія «K-video» довго йшла до перемоги в
головній номінації Конкурсу. На рахунку студії перемоги в іншим номінаціях
Міжнародного конкурсу шкільних медіа, серед яких «Краща мультимедійна
редакція» (2016 р.), «Кращий телерепортаж» (2017 р.), Спеціальна відзнака імені
голови Національної спілки журналістів України 1997–2012 рр. Ігоря Лубченка
(2018 р.), «Краще шкільне медіа» (2019 р.). Керівник студії – Володимир Короп,
член Національної спілки журналістів України.
Олег Наливайко, голова Держкомтелерадіо України, голова журі:
«Шкільні медіа – це можливість побачити освітянську галузь, життя школярів,
їх бачення подій в Україні та світі очима молодих українців. Для мене, як
керівника центрального органу виконавчої влади, це є дуже важливим, адже це
погляд молоді на сучасне та майбутнє України, і цей погляд є важливим для
прийняття рішень державними службовцями. Для інформаційної галузі шкільні
медіа є важливими з точки зору виховання майбутнього покоління журналістів
та розвитку українського телебачення, радіо, друкованих та онлайн-медіа».
Однією з цілей Міжнародного конкурсу шкільних медіа завжди була мета
зробити освітянську галузь більш відкритою і зробити це саме завдяки шкільним
медіа, забезпечити дітям можливість викладати на шпальтах своїх видань те, чим
вони насправді живуть в навчальних закладах. Тож тема свободи слова в
шкільних медіа завжди була важливою для організаторів Конкурсу.
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України
(НСЖУ): «Протягом багатьох років Національна спілка журналістів України
відстоює право шкільних медіа та юних кореспондентів на свободу слова та
відсутність цензури. Адже саме нетерпимість юних журналістів до цензури буде
запорукою того, що майбутні українські медіа, в яких вони працюватимуть,
будуть незалежними, і, відповідно, будуть виконувати свою функцію четвертої
влади в суспільстві. В 2013 році Національною спілкою журналістів України
було ініційоване введення спеціальної відзнаки імені голови НСЖУ 1997–
2012 рр. І. Ф. Лубченка «На захисті свободи слова», і мені особливо приємно, що
з кожним роком все більше шкільних редакцій, які заслуговують на отримання
даної відзнаки. В цьому році її отримала редакція газети «Хвилинка» Львівської
спеціалізованої загальноосвітньої школи № 77 І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням економіки та управлінської діяльності, м. Львів. Редакція, яка
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протягом багатьох років бере участь в Конкурсі, і автори якої не просто
висвітлюють на шпальтах своєї газети події з життя школи, але й обговорюють
проблемні теми».
Розвиток шкільних медіа України йде в ногу з розвитком світової медійної
галузі. На зміну стіннівкам у 2005 році прийшли повноцінні друковані газети,
додалися онлайн-видання, протягом понад 10 років спостерігається значне
збільшення телевізійних репортажів, зростає і кількість мультимедійних
редакцій, власне, як і росте кількість конвергентних медіа у світі.
Гліб Головченко, секретар НСЖУ, президент Міжнародного конкурсу
шкільних медіа: «Медійна галузь всього світу сьогодні має значну кількість
викликів та зазнає значних змін. Це і питання незалежності та свободи слова, це
питання цифровізації, це питання дотримання професійних стандартів
журналістами. І всі ці виклики постають також і перед шкільними медіа. Юні
журналісти вчаться долати виклики так само, як це роблять їхні дорослі колеги.
Тож маємо надію, що згодом так само натхненно та наполегливо частина з них
буде розвивати «дорослі» українські медіа. А зараз ми раді вітати наших 28
переможців ХХІІІ Міжнародного конкурсу шкільних медіа».
Переможці ХХІIІ Міжнародного конкурсу шкільних медіа
«Краще медіа XХІIІ Міжнародного конкурсу шкільних медіа»
Дитяча студія «K-video», гімназія № 2, м. Чернівці, Чернівецька область;
«Краще шкільне медіа»
Газета «Дзеркало ліцею» Комунального закладу «Навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 7 Вінницької міської
ради», м. Вінниця, Вінницька область;
«Краще медіа професійно-технічного навчального закладу»
Газета «Калейдоскоп» Державного професійно-технічного навчального
закладу «Роменське ВПУ», м. Ромни, Сумської області;
«Краща мультимедійна редакція»
Телепресцентр «Молодіжний вісник», Державного професійно-технічного
навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»,
м. Вінниця, Вінницька область;
«Краще репортажне фото»
Фоторепортаж Крістіни Першке, газета «45+переменка» Білозерської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради,
Донецька область;
«Висвітлення міжнародної співпраці України в шкільних медіа» за
підтримки Міністерства закордонних справ України
Матеріал «Я – посол миру і добра» автор Єлизавета Бастригіна, газета
«Волшебный дом», Клуб юних журналістів «Мрійники» КЗ «Лівобережний
районний Будинок дитячої та юнацької творчості департаменту освіти
Маріупольської міської ради», м. Маріуполь, Донецька область;
«Кращий радіорепортаж»
Гурток «Медіатворчість» КЗ «Спеціалізована загальноосвітня школа І
ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради,
м. Вінниця, Вінницька область;
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Відзнака ім. Януша Корчака «За внесок у розвиток освіти»
Творче об’єднання «ІДЕЯ» Смілянської гімназії ім. В. Т. Сенатора,
м. Сміла, Черкаська область;
Андрієнко Ольга Володимирівна (посмертно), керівник газети
«Мариинские ведомости» Одеської Маріїнської гімназії Одеської міської ради з
2003 по 2019 рр., м. Одеса, Одеська область;
«Кращий автор шкільних медіа»
1–4 класи
Авторський колектив 1-Б класу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 72, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.;
5–8 класи
Авторський колектив Дитяча телестудія «ОБОВСЁМКА» Чугуївського
будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради, м. Чугуїв,
Харківська область;
9–11 класи
Авторський колектив «Медіацентру ліцею» Миколаївського економічного ліцею
№ 2 Миколаївської міської ради, м. Миколаїв, Миколаївська область;
«Кращий матеріал про Воїнів-Героїв» (за підтримки Міністерства
оборони України)
Телерепортаж Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу
всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської міської ради
Миколаївської області;
Номінація імені міського голови м. Миколаєва 2000–2013 рр.
Володимира Чайки
«Краще медіа міжнародного учасника»
Телевізійні сюжети школи № 186, м. Тбілісі, Грузія;
«Висвітлення теми законності та правопорядку» (за підтримки
Міністерства внутрішніх справ України)
Газета «PRO BONO», Київського професійно-педагогічного коледжу
ім. Антона Макаренка, м. Київ, Київська область;
«Краще медіа за змістом»
Газета «Країна Творчості» Обласного Будинку художньої творчості
Миколаївської обласної ради, м. Миколаїв, Миколаївська область;
«Найоригінальніше шкільне медіа»
Спецвипуск «COSMOSHKOLITAN» Запорізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 15 Запорізької міської ради, м. Запоріжжя, Запорізька область;
Спеціальна відзнака імені голови Національної спілки журналістів
України 1997–2012 років Ігоря Лубченка «На захисті свободи слова»
Газета «Хвилинка», Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи
№77 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та управлінської
діяльності, м. Львів, Львівська область;
Кращий матеріал про діяльність Rotary International

558

Газета «Світ гімназії» (цикл матеріалів) Львівської академічної гімназії при
Національному університеті «Львівська політехніка», м. Львів, Львівська
область;
«Кращий телерепортаж» (за підтримки Держкомтелерадіо України)
Дитяча студія MOW PRODUCTION Комунального закладу «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості», м. Харків, Харківська область;
«Краще медіа юнкорівського об’єднання»
Гурток «Центр медіаграмотності #ZLIVA» Вінницької обласної станції
юних натуралістів, м. Вінниця, Вінницька область;
«Краще електронне видання»
Миколаївська гімназія № 2, м. Миколаїв, Миколаївська область;
«Краща друкована газета» (за підтримки Всеукраїнської газети
«День»)
І місце
Газета «Творчий Експрес» Будинку дитячої та юнацької творчості
Заводського району м. Миколаїв, Миколаївська область; Газета «Планета 85»
Ліцею ім. Василя Симоненка Львівської міської ради, м. Львів, Львівська
область;
ІІ місце
Газета «No Comments-X» Ліцею № 11 м. Новоград-Волинський,
Житомирська область;
ІІІ місце
Видання «ТВОРЧІ ВИБРИКИ» Долинського будинку дитячої та юнацької
творчості та Долинської школи лідерів, м. Долина, Івано-Франківська обл.;
«Краща стінна газета» Стінна газета «Діалог» Опорного закладу Орлівський
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–дитячий
садок» Кочубеївської сільської ради ОТГ Херсонської області Кочубеївського
освітнього округу;
«Кращий матеріал на тему євроінтеграції України» (за підтримки
Представництва ЄС в Україні)
Матеріал «Мистецтво без кордонів» в районній газеті «Нова Таврія»,
авторський колектив – учні комунального закладу «Малобілозерська
спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької
обласної ради. Джерело: Журі, 2020
Джерело: (Журі, 2020).

