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РОЗДІЛ  4 
МЕДІАОСВІТА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА 

СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

§ 12. Роль медіаграмотності 
в професійному  
та особистому становленні  
людини інформаційної епохи 

Інформаційний прогрес розширив можливості кожної людини і 
змінив напрямок розвитку суспільства загалом. Те, про що писали 
Д. Белл, Е. Тоффлер, М. Маклюен, кожен відчуває сьогодні в своєму 
повсякденні. Однак якщо більшість країн світу проходили шлях до 
інформаційного суспільства поступово, крок за кроком, отримуючи 
зиски від його переваг і маючи час на осмислення і вироблення 
механізмів подолання загроз, то всі країни колишнього СРСР змушені 
були еволюціонувати прискореними темпами, за кілька «п’ятирічок». 
Це, природно, мало свої наслідки. 

Нові технології ставали все дешевшими й доступнішими, а люди 
не поспішали їх освоювати. Це призвело до часткового розриву 
поколінь: молодь дуже швидко пристосувалася до нової реальності і 
захоплено вітала можливості, які відкривалися перед нею завдяки все 
новим і новим ґаджетам, а старші покоління все ще боязко поглядали 
на комп’ютер. Інформація ставала і засобом, і ресурсом, і продуктом, 
і товаром, що приводило до посилення її ролі. З’явилися і 
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моментально набули шаленої популярності соціальні мережі, у сфері 
комунікації розвинулися медіакомунікації, для яких інформувати 
занадто мало, їм треба здійснювати вплив на громадськість, 
провокувати реакцію на резонансні повідомлення. Люди ж не вміли й 
не знали, як правильно весь цей величезний масив інформації, який 
до того ж часто приховує маніпулятивні змісти, сприймати і 
осмислювати. 

Цим скористалися всі соціальні інститути, особливо політика. 
Медіа перетворилися на арену для політичних ігор, а ми – на 
заручників прогагадистських і маніпулятивних технологій.  

Людина нової епохи стала залежною від інформації. Вона щодня 
повинна адаптуватися до нових викликів і ризиків, які породжують 
медіа. Не маючи знань, як це робити без шкоди для себе, легко 
розгубитися. Результатом хаотичного накопичення різних відомостей, 
у яких неясно, що важливе, а що ні, де правда, а де вимисел і облуда, 
стають втрата світовідчуття, трансформації ціннісних орієнтирів. А 
все це – вигідна платформа для маніпулювання. Недаремно говорять, 
що сучасні війни перейшли у сферу свідомості народу. Лише одиниці 
перевіряють почуте чи побачене в кількох джерелах, більшість не 
обтяжує себе цим. Парадокс полягає в тому, що шукати інформацію є 
де, вона відкрита й доступна кожному, але ми не хочемо цього 
робити, нам легше повірити комусь, хто це не дуже відповідально 
зробив за нас. Тобто в громадськості взагалі не сформовані навички 
пошуку, відбору, створення, поширення, сприймання й усвідомлення 
інформації, і це в першу чергу результат того, що освіта не 
забезпечила людей системою знань такого типу. Тимчасом успішну 
самореалізацію особистості годі сьогодні уявити без розвитку 
високого рівня медіакомпетентності.  

Світ зреагував – є низка міжнародних документів, які 
визначають суть, принципи, основні методики реалізації медіаосвіти: 
Паризька програма-рекомендація з медіаосвіти ЮНЕСКО (від 
22 червня 2007 р.), резолюція Європарламенту щодо медіаграмотності 
у світі цифрової інформації (від 16 грудня 2008 р.), Феська декларація 
ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотності (від 17 червня 2011 р.) та 
Паризька декларація ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотності в 
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цифрову епоху (від 28 травня 2014 р.). Отже, ЮНЕСКО вказує, що 
медіаосвіта є частиною основних прав кожного громадянина будь-
якої країни світу на свободу самовираження і права на інформацію, 
крім того, вона є інструментом підтримки демократії. Медіаосвіта 
рекомендується до впровадження в національні навчальні плани всіх 
держав, в систему додаткового навчання, неформальної освіти 
протягом усього життя [10]. 

Україна також на державному рівні впроваджує медіаосвіту. 
Президія Національної академії педагогічних наук України в 
2010 році створила Концепції впровадження медіаосвіти в Україні. 
Тоді ж стартував експериментальний етап, який тривав із 2011 по 
2016 рік. У цей період у десятих класах шкіл, які взяли участь у 
експерименті, почали впроваджувати факультатив «Медіакультура». 
Понад 40 тис. учнів у 250 загальноосвітніх навчальних закладах були 
долучені до вивчення нової дисципліни.  

Двадцять першого квітня 2016 року було схвалено нову 
редакцію Концепції, а 18 серпня 2017 року датований Наказ 
МОН України «Про проведення всеукраїнського експерименту за 
темою “Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі 
масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 
практику”», який містить конкретні настанови щодо покрокового 
впровадження  медіаосвіти в навчальний процес.  

З 2017 року розпочався наступний етап експерименту з 
медіаосвіти, який триватиме до 2022 року. На цьому етапі наявну 
наскрізну модель викладання медіаграмотності перевірять на 
ефективність і попрацюють над підвищенням рівня 
медіакомпетентності самих педагогів та студентів педагогічного і 
психологічного профілю, яких відчутно бракує. Для цього 
заплановано провести широкі громадські обговорення, здійснити 
стандартизацію варіативної моделі шкільної медіаосвіти, розробити 
освітньо-професійні програми для підготовки медіапедагогів у вишах, 
створювати й поширювати інформаційно-методичні матеріали, 
доповнити програми різних предметів елементами, які сприятимуть 
формуванню медіакомпетентностей, посилять медіаосвітні функції 
бібліотек, фестивалів, конкурсів тощо. Етап 2021–2025 років 
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зорієнтований на масове впровадження медіаосвіти в навчальні 
заклади всіх рівнів. 

У названих вище документах вичерпно й коректно подані всі 
визначення основних термінів (медіаосвіта, медіаграмотність, 
медіакультура, медіапедагогіка тощо), описані мета, завдання, 
напрямки розвитку медіаосвіти в Україні. Варто зупинитися на 
основних положеннях, зокрема Концепції 2016 року. 

Мета: «сприяння розбудові в Україні ефективної системи 
медіаосвіти, що має стати фундаментом гуманітарної безпеки 
держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства, 
протидії зовнішній інформаційній агресії, всебічно підготувати дітей і 
молодь до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 
медіа, формувати у громадян медіаінформаційну грамотність і 
медіакультуру відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших 
особливостей» [3]. 

Найважливішими принципами медіаосвіти названо 
особистісний соціально-психологічний підхід, перманентне 
оновлення змісту, орієнтація на розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій, пріоритет морально-етичних цінностей, 
пошанування національних традицій, патріотизм, громадянська 
спрямованість, естетична наснаженість, продуктивна мотивація.  

Основні завдання медіаосвіти спрямовані «на формування: 
1) медіаінформаційної грамотності як комплексу умінь, знань, 

розуміння і відносин, які дають споживачам можливість: 
ефективно і безпечно користуватися медіа, усвідомлено 
обирати, розуміти характер контенту і послуг, приймати 
рішення та користуватися повним спектром можливостей, які 
пропонують нові комунікаційні технології та медіаінформаційні 
системи, а також можливість захистити себе і свою сім’ю від 
шкідливого або вразливого інформаційного матеріалу; 

2) медіаімунітету особистості, який робить її здатною 
протистояти агресивному медіасередовищу і деструктивним 
медіа-інформаційним впливам, забезпечує психологічне 
благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає 
медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, оминати 
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інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої 
інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів; 

3) рефлексії і критичного мислення як психологічних механізмів, 
які забезпечують свідоме споживання медіапродукції і 
саморегуляцію взаємодії з медіа на основі ефективного 
орієнтування в медіапросторі та осмислення власних 
медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту, 
джерела, форми і якості надання інформації, її повноцінного і 
критичного тлумачення з урахуванням особливостей 
сприймання мови різних медіа, розвивають здатність 
протистояти зовнішній інформаційній агресії і пропаганді, 
деструктивним медіаінформаційним впливам; 

4) здатності до медіатворчості для компетентного і здорового 
самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, 
розвитку патріотизму, української ідентичності, згуртованості, 
солідарності, зокрема для подолання соціальних наслідків 
воєнних дій на Донбасі та окупації Криму, покращення якості 
міжособової комунікації і приязності соціального середовища, 
доброзичливості в мережі стосунків, а також якості життя в 
значущих для особистості спільнотах. 

5) спеціалізованих аспектів медіакультури: візуальної 
медіакультури (сприймання кіно, телебачення), аудіальної і 
музичної медіакультури, розвинених естетичних смаків щодо 
форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, сучасних напрямів 
медіа-арту тощо» [3]. 
Наголосимо: виходячи з задекларованих принципів і завдань, 

медіаосвіта покликана допомогти сучасній людині навчитися:  
1) користуватися новими технологіями і сформувати звичку до 

постійного оновлення своїх знань у цій сфері; 
2) створювати свій медійний продукт; 
3) осмислено і, що найважливіше, критично сприймати 

інформацію, а отже – оберігати себе від шкідливих впливів 
технологій маніпулювання і пропаганди; 

4) здійснювати пошук, систематизацію, аналіз потрібної в 
повсякденному житті та професії інформації, долаючи відчуття 
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розгубленості від постійного розширення інформаційного поля 
навколо себе; 

5) розуміти значущість медійної компоненти в сучасній світовій 
культурі й долучатися до її творення. 
Таким чином, в основі медіаграмотності – модель, яка заохочує 

людей замислюватися над тим, що вони бачать і читають. Завдання 
медіаграмотності полягає в трансформації медіаспоживання в 
активний та критичний процес, допомагаючи людям краще 
усвідомити потенційну маніпуляцію, а також допомогти зрозуміти 
роль мас-медіа і засобів масової інформації у формуванні громадської 
думки [9]. Тобто, «медіаграмотність – складова медіакультури, яка 
стосується вміння користуватися інформаційно-комунікативною 
технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, 
успішно здобувати необхідну інформацію, свідомо сприймати і 
критично тлумачити інформацію, отриману з різних медіа, відділяти 
реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, 
сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи 
і типи контролю, які вони культивують» [3]. 

Структура медіаосвіти, описана в Концепції, дає змогу 
формувати навички медіакомпетенції протягом усього життя: 
медіаосвіта дошкільна, шкільна, позашкільна, у вищій школі, 
батьківська, дорослих, а також неформальна – медіаосвіта засобами 
медіа. 

Відповідно до цієї структури пріоритетними напрямами 
розвитку в Україні ефективної системи медіаосвіти є: 
1) «створення системи шкільної медіаосвіти, що закладає основу 

медіаосвіти протягом життя і передбачає розроблення 
психологічно обґрунтованих навчальних програм інтегрованої 
освіти для всіх класів загальноосвітніх шкіл, сприяння 
поширенню практики інтеграції медіаосвітніх елементів у 
навчальні програми з різних предметів, з урахуванням 
профілізації навчання, розвиток різноманітних факультативних, 
в т.ч. бібліотечних, медіаосвітніх програм для підлітків, 
упровадження курсу медіакультури для старшокласників, 
активізацію гурткової роботи, фото-, відео-, анімаційних студій, 
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зокрема медіапсихологічних секцій МАН на всеукраїнському 
рівні, інших позакласних форм учнівської творчості 
медіаосвітнього спрямування; 

2) координація шкільної медіаосвіти з медіаосвітою дітей раннього 
і дошкільного віку, позашкільною медіаосвітою, медіаосвітою в 
професійній і вищій школі, системі післядипломної освіти, 
освіти третього віку, неформальною медіаосвітою; 

3) розроблення стандартів медіаінформаційної грамотності 
педагогів, уведення медіакомпетентності у професійні стандарти 
підготовки педагогів, психологів, спеціалістів з соціальної 
роботи та інших спеціальностей, відповідне врахування вимог 
медіаінформаційної грамотності в освітніх і освітньо-наукових 
програмах фахової підготовки, розроблення спеціалізованих 
навчальних медіаосвітніх курсів для підготовки і перепідготовки 
працюючих фахівців; 

4) активізація співпраці вищих навчальних закладів, які готують 
фахівців для медіавиробництва і сфери мистецтва, з 
Національною академією наук України, Національною 
академією педагогічних наук України, Національною академією 
мистецтв України, зокрема з метою проведення 
міждисциплінарних досліджень з проблем розвитку медіаосвіти, 
налагодження обміну досвідом і кадрового забезпечення 
викладання спеціальних дисциплін для медіапедагогів; 

5) організація за участю Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення, Незалежної медійної ради, 
громадських об’єднань і медіавиробників ефективних 
механізмів захисту дитини від медіапродукції, що може 
зашкодити її здоров’ю, розвитку і психологічному 
благополуччю, підтримка різних форм позашкільної освіти, 
включаючи телевізійні, бібліотечні та інші форми для дітей 
дошкільного віку, батьківської педагогіки, творчих студій для 
дітей і молоді, дитячих та молодіжних фестивалів, конкурсів, 
проектів місцевого і всеукраїнського рівня для сприяння 
розвиткові медіакультури і підтримки системи медіаосвіти; 
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6) налагодження повноцінного суспільного діалогу з метою 
оптимізації медіаосвітньої діяльності самих медіа, підвищення 
психологічної та педагогічної компетентності працівників 
редакцій різних медіа, поліпшення якості дитячих і молодіжних 
програм» [3]. 
Варто зазначити, що про медіаосвіту науковці-освітяни почали 

говорити не вчора. Як необхідність її сприймали і в радянський 
період. М. Коропатник у дослідженні «Медіаосвіта на вітчизняних 
теренах: досвід минулого для уроків сьогодення» [4] доводить, що і 
тоді усвідомлювалася необхідність розвитку медіаосвіти. Щоправда, 
тоді підкреслювали ідеологічну її компоненту, розглядали її як 
інтегрований напрямок педагогіки з ідеологічним (пріоритетним) і 
практичним значенням. Тобто основне тодішнє розуміння медіаосвіти 
прямо чи опосередковано було пов’язане з необхідністю сформувати 
лояльне ставлення до пропаганди. Сьогодні завдання протилежне – 
навчити людей протистояти пропаганді чи маніпуляціям, критично, 
відповідально працювати з інформацією задля інформаційної безпеки 
як особистої, так і всієї країни.  

«У перші роки незалежності, – зазначає М. Коропатник, – 
з’явилися відомі українські теоретики комунікацій, медіа та 
медіаосвіти. Медійні теорії, теорії інформаційного впливу у своїх 
фундаментальних монографіях аналізував і розробляв Г. Г. Почепцов. 
Теоретичні підходи розвитку медіаосвіти на матеріалі преси 
розробляла Г. В. Онкович. Представник львівської медіаосвітньої 
школи Б. В. Потятиник сформулював визначення медіаосвіти як 
науково-освітньої сфери діяльності, що ставить перед собою мету 
допомогти особистості у формуванні психологічного захисту від 
маніпуляції чи експлуатації з боку мас-медіа і розвивати 
/ прищеплювати інформаційну культуру. Вагомо заявив про себе ще 
один теоретик медіа – В. Ф. Іванов, який опублікував цілу серію 
монографій та навчальних посібників, присвячених проблемам 
масових комунікацій, журналістики та медіаосвіти. У його працях 
детально аналізуються історичні та сучасні тенденції розвитку науки 
про медіа, включно з теоретичними концепціями, моделями, 
проблемами інформаційного суспільства та глобалізації. З початку 
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ХХІ ст. розвиток теоретичних концепцій медіаосвіти прискорився. 
Львівський інститут екології масової інформації зробив ставку на 
розвиток «попереджувальних», “захисних” підходів, що 
обґрунтовувалося негативним впливом медіа. Найбільш повно точка 
зору львівської наукової школи представлена в монографії 
Б. В. Потятиника “Медіа: ключі до розуміння”. Київська група 
медіапедагогів із Академії педагогічних наук України на чолі з 
професором Г. В. Онкович сконцентрувалася на проблемах 
медіадидактики – сукупності “впорядкованих знань, принципів, 
вмінь, способів і форм організації навчального процесу на матеріалі 
засобів масової комунікації при інтеграції медіапедагогіки з іншими 
дисциплінами”. Завідувач лабораторії психології масової комунікації 
Інституту соціальної і політичної психології Академії педагогічних 
наук України Л. А. Найдьонова розробила модель медіакультури, що 
складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків: “реакції” (пошук 
інформації, її читання/сканування, ідентифікація / розпізнавання 
медіатекстів; “актуалізації” (асиміляція, інтеграція нових знань, 
пов’язаних з медіа); “генерації” (інкубація, творча конвертація, 
трансформація медійних знань та вмінь); “використання” (передача 
інформації, інноваційна діяльність, дослідження у галузі медіа)» [5, 
с. 168-169]. 

Сьогодні ми вже розуміємо, що на початку становлення 
інформаційного суспільства в освітньо-культурному просторі, не 
надали належного значення програмам із медіаосвіти, 
медіаграмотності, медіакультури. А тепер дивуємося, що діти залежні 
від соціальних мереж, що ігроманія офіційно стала захворюванням, 
що журналістика стає пропагандою чи піаристикою, що люди 
буквально втрачають глузд від згубної дії інформації, що взагалі 
можлива інформаційна війна, в якій ворог і агресор без особливих 
зусиль може перемогти.  

Суспільство залежне від інформаційних деструктивних впливів, 
його потрібно лікувати, а щоб воно й далі не хворіло, попереджувати 
такі стани, формувати медіакомпетентність, насамперед, засобами 
освіти. Адже медіакомпетентність – це результат медіаосвіти і рівень 
медіакультури.  
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Зазначена вище Концепція так визначає термін 
медіакомпетентність: «рівень медіакультури, що забезпечує 
розуміння особистістю соціокультурного, економічного і політичного 
контексту функціонування медіа, засвідчує її здатність бути носієм і 
передавачем медіакультурних цінностей, смаків і стандартів, 
ефективно взаємодіяти з медіапростором, створювати нові елементи 
медіакультури сучасного суспільства, реалізувати активну 
громадянську позицію» [3]. 

Отже, «медіаосвіта – не тільки шлях до ефективності діяльності 
людини в системі трудових відносин, але спосіб залишатися самою 
собою, цілісною особистістю, здатною до самовираження і 
людяності. Не втрачають значення і традиційні завдання медіаосвіти, 
які полягають у запобіганні вразливості людини до медіаманіпуляцій 
і медіанасильства, втечі від реальності, у профілактиці поширення 
медіазалежностей» [3].  

Оксфордська енциклопедія визначає медіаосвіту як предмет, 
пов’язаний одночасно з пізнанням того, як створюються і 
поширюються медіатексти, і розвитком аналітичних здібностей для 
інтерпретації та оцінки їх змісту.  

Багато хто досі розуміє медіаосвіту як залучення медіа до 
вивчення предметів у навчальних закладах. Але ж поняття вимагає 
іншого обґрунтування. У 2018–2019 роках у зв’язку з початком 
масового впровадження освітньої реформи Нової Української Школи 
одна з ключових компетенцій учня формулюється як «інформаційна; 
медіаграмотність».  

До цього часу дисципліна «Медіаграмотність» викладалася 
лише як факультатив у шкільний, позашкільній чи вищій школі. І досі 
питання, чи варто інтегрувати навчання медіаграмотності в наявні 
предмети, чи викладати її окремим курсом, турбує педагогів.  

Однак факт – уперта річ: різними шляхами медіакультура вже 
ввійшла в освітній простір країни. Крім експерименту НАПН і МОН 
України є й інші форми впровадження. Так, цього року стартував 
проект «Вивчай та розрізняй (Learn to Discern)», під час якого буде 
апробовано навчальні матеріали, що згодом інтегруються в навчальні 
програми 50 загальноосвітніх шкіл. Також медіаграмотність 
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включено в стандарт початкової школи, за яким навчатимуться перші 
класи з нового навчального року.  

Як повідомляє detector.media, на шостій щорічній конференції з 
медіаосвіти та медіаграмотності, яку організовують міжнародна 
громадська організація Internews в Україні та Академія української 
преси (АУП), 20-21 квітня 2018 року зроблено 8 основних висновків [1]: 
1)  триває поступове впровадження медіаграмотності в освіту (у 

старших класах викладається предмет «Медіакультура», у 
молодших, відповідно до стандарту, з’явиться медіаграмотність, 
із нового навчального року в десятих класах викладатиметься 
курс «Громадянська освіта», де одним із семи розділів є «Світ 
інформації та мас-медіа»); 

2)  важливий виклик – підготовка вчителів (на державному рівні 
цей напрям частково впроваджується через інститути 
підвищення кваліфікації, однак не системно; також немає 
рішення щодо того, чи має бути спеціальність «медіапедагог» на 
педагогічних факультетах); 

3)  у середовищі освітян є одностайність, що критичне мислення й 
аналіз медіатекстів мають бути інтегровані в різні предмети, 
найчастіше – в гуманітарні дисципліни, однак немає 
одностайності щодо того, чи потрібен додатково до інтеграції 
обов’язковий окремий предмет; 

4)  бракує координації дій серед державних структур; 
5)  новації щодо медіаосвіти активно підтримує громадський 

сектор; 
6)  необхідно розвивати елітарну медіаграмотність у середовищі 

управлінців, медійників, інтелектуальної спільноти; 
7)  великі медіа не беруть на себе зобов’язання щодо 

медіапросвітництва;  
8)  український медіапродукт не відповідає запитам молодої 

аудиторії.  
Щодо останніх двох пунктів висновків Любов Найдьонова, 

заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України, зазначає: «Якщо вони не 
будуть залучати і робити передачі для дітей та молоді, то в них через 
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20 чи через 10 років не буде глядачів взагалі. Медійники, якщо ви не 
знаєте, що є медіосвіта, це не значить, що її немає» [1]. 

Професія медіапедагога, на нашу думку, повинна наділятися 
такими фаховими компетентностями, як медіатворчість, 
медіаграмотність, медіакультура, медіапсихологія, медіааналітика, 
медіагігієна.  

Медіапедагог мусить системно бачити процеси, що 
відбуваються в інформаційному полі. Це людина, яка розвиває 
навички критичного мислення, інформаційно-цифрової 
компетентності, вчить відділяти реальність від її віртуальної 
симуляції та маніпуляції, тобто розуміти дійсність, сконструйовану 
медіаджерелами, протистояти інформаційній агресії, вилучаючи 
інформаційне «сміття». За Концепцією впровадження медіаосвіти в 
Україні, «медіапедагоги – вчителі, викладачі, вихователі всіх ланок 
системи освіти, працівники бібліотек, керівники і співробітники 
медіастудій різного профілю в структурі центрів роботи з молоддю та 
інших організацій, які мають відповідну педагогічну і 
медіапсихологічну компетентність і впроваджують медіаосвіту» [3]. 

Корисними, на наш погляд, для розвитку медіапедагогіки 
можуть бути поради вчителя-практика медіакультури та 
журналістики П. Коваленка [2], який на основі шестирічного досвіду 
виділяє кілька аспектів у роботі з учнями.  

Теми і класи. Педагог зазначає: «якщо мова йде про зовсім 
маленьких дітей, то тут краще використовувати предмет як засіб 
інтеграції – мультимедійні аспекти, залучення техніки, причому, 
можливо, навіть дитячої (смартфони і т.д.), перегляд мультфільмів із 
коментарями тощо. Якщо ж ми говоримо про старших (8-11 клас), то і 
тут необхідний <диференційний підхід>. Тому що 8 клас – це такий 
період, що навіть “насильницьким” шляхом не змусиш подивитися 
новини, а тим паче робити із них якісь висновки. А в 10-11 класах 
необхідно вже більше приділити уваги найбільш гострим нині 
питанням – пропаганді, рекламі, PR, лексичним та графічним 
можливостям впливу і т.д. Учні із задоволенням знаходять елементи 
впливу, порівнюють контент відповідно до власника телеканалу і т.д. 
Отримують навички критичного мислення, простіше кажучи, вже не 
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вживають медіаматеріали бездумно, а осмислено обирають свої 
пріоритетні джерела» [2]. 

Приклади. П. Коваленко пропонує вчителеві долучатися до 
аудиторії, ідентифікуватися з нею. Зокрема, треба розуміти, що 
сучасна дитина більшість часу проводить у смартфоні, пересилаючи 
повідомлення, ведучи прямі ефіри у соцмережах, дивлячись серіали 
чи відео з YouTube. Потрібно звертатися до цього досвіду і 
використовувати його. Також у такий спосіб легше зрозуміти, що 
саме «робить підлітків залежними, змушуючи демонструвати своє 
життя щохвилинно, не говорячи про наслідки», проникнути в сферу 
сучасних дитячих пріоритетів, наприклад, усвідомити, що 
«відеоблогери, які є зараз значно більшим кумирами, ніж музиканти 
чи актори» [2]. 

Сучасне становище, а саме розмова про війну на Донбасі. 
П. Коваленко зазначає, що «тема пропаганди, маніпуляцій, фейків, 
мови ненависті та інші мають зайняти місце у програмі старших 
класів. І практика демонструє, що отримані знання передаються як 
мінімум ближчому оточенню – батькам, бабусям / дідусям, друзям 
тощо. Як би це не звучало пафосно, але цей шлях може стати 
вирішенням питання захисту в інформаційній боротьбі України» [2]. 

Не забуваймо: сучасні інформаційні впливи на громадськість – 
це впливи інформаційної війни, небезпечні, підступні, агресивні, 
руйнівні. В аналітичній записці «Медіаосвіта як чинник підвищення 
якості освіти та засіб протистояння гуманітарній агресії» експерти 
Національного інституту стратегічних досліджень записали: 
«Інформаційна агресія проти України з широким використанням 
традиційних і нових медіа вимагає, поряд зі вжиттям адекватних 
обмежувальних заходів, активної наступальної протидії: 1) заміщення 
ворожої пропаганди якісним вітчизняним інформаційним продуктом 
та 2) формування в української медіааудиторії (передусім, молоді) 
критичного ставлення до отримуваної інформації та навичок її 
аналізу щодо виявлення пропагандистської маніпулятивності. 
Навички критичного сприйняття інформації в Інтернеті і традиційних 
ЗМІ, аналізу медійних повідомлень, оцінювання їх достовірності і 
об’єктивності може і повинна формувати українська медіаосвіта. 
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Реальність гібридної війни вимагає певних змін акцентів у медіаосвіті 
– поряд з розвитком прагматично-інструментального підходу, 
потрібне повернення до оновленої “запобіжної” парадигми 
медіаосвіти. Основним об’єктом її застосування нині є не потенційна 
недобросовісність бізнесу (недостовірна чи безвідповідальна реклама, 
нечесна конкуренція тощо), а зовнішня інформаційна агресія. Тому у 
змістовному плані потрібно посилювати саме контрпропагандистські, 
виховні та загальнополітичні складові, у тому числі навички 
критичного аналізу зовнішньополітичних та оборонних контекстів 
медійних повідомлень, цілей і мотивів їх авторів [7]. 

Внутрішній світ. Тут потрібно, вважає П. Коваленко, 
працювати над удосконаленням програм. Важливо зробити їх 
практично зорієнтованими. Дітей більше цікавить не історія розвитку 
технологій впливу на свідомість мас, а конкретні питання, пов’язані з 
тим, як розпізнати маніпулювання, які саме ознаки вірусної і 
прихованої реклам тощо. 

Ігрова складова. П. Коваленко пропонує використовувати ігрові 
методи навчання для учнів як молодших класів, так і для 
старшокласників. Це пожвавлює процес навчання, мотивує, 
допомагає розвивати творчий потенціал.  

Вважаємо, що ми просто зобов’язані дослухатися до порад таких 
практиків, які шляхом експериментів та спостереження вже 
напрацьовують методики впровадження медіаосвіти в навчальний 
процес. Звичайно, в нагоді стане світовий досвід, але під час 
впровадження медіаосвіти надзвичайно важливо враховувати також 
особливості національного характеру, світогляду, ментальності. 
Українці в переважній більшості інтроверти, вони схильні до 
рефлексій, художнього відтворення світу, естетично чутливі, але, 
водночас, соціально пасивні. Саме тому легко піддаються 
російському інформаційному впливу, що породило стереотипну 
фразу «українці програли інформаційну війну». Насправді, ми її 
просто тоді не вели, втратили час, очікуючи, що хтось зробить це за 
нас. Однак ще одна риса – кордоцентризм – об’єднала  український 
народ довкола волонтерського руху на початку і під час війни, 
активізувала бажання протистояти ворогові на всіх фронтах, особливо 
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– інформаційному. Дедалі більше з’являється громадських 
організацій із боротьби з фейками, проводяться тренінги з протидії 
дезінформації, практичні консультації медіапсихологів, тобто 
медіаспільнота самостійно навчилася боротися з агресією і 
допомагати суспільству шукати правду.  

Ще один фактор, який потрібно враховувати під час 
впровадження медіаосвіти, пов’язаний з інерцією мислення 
представників різних поколінь. У цьому контексті будь-який 
викладач чи вчитель може пригадати, наприклад, власний досвід 
університетського навчання. Навіть на межі століть курсові роботи, 
зокрема, писалися від руки. Студент місяці проводив у бібліотеці, 
гортаючи великоформатні підшивки газет, книги, енциклопедії, 
виписуючи потрібні цитати. Український сегмент Інтернету тільки 
набував популярності. Пройшло не так багато часу в історичному 
вимірі, але в сучасних студентів така підготовка кваліфікаційних 
робіт викликає як мінімум подивування. Що виходить? Ми такий 
підхід до знаходження, збирання та опрацювання необхідної 
інформації вважаємо відповідальним і ґрунтовним, а наші підопічні 
цілком слушно зауважують його обмеженість і невиправдану в 
сучасних умовах трудомісткість. 

Таким чином, обов’язково потрібно звернути увагу на те, що 
постійне вдосконалення власних компетенцій – це завдання, яке 
потрібно ставити не лише перед учнями і студентами, а й перед 
собою. Потрібно сприйняти як аксіому, що в сучасному світі маємо 
вчитися постійно і всі. Епоха MediaSapiens диктує такі правила. 

Переходимо до висновків: медіаграмотна людина володіє 
розвинутою здатністю до сприйняття, аналізу, оцінки і створення 
медіатекстів, до розуміння соціокультурного і політичного контексту 
функціонування медіа в сучасному світі, кодових та репрезентаційних 
систем, що використовуються медіа. Набута в процесі медіаосвіти 
медіаграмотність допомагає людині активно використовувати 
можливості інформаційного поля телебачення, радіо, відео, 
кінематографа, преси, Інтернету, а також краще зрозуміти мову 
медіакультури.  
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Медіакомпетентна особистість здатна ефективно протистояти 
дезінформації, інформаційній агресії, терору. Вона важко піддається 
інформаційному зомбуванню, нею майже неможливо маніпулювати. 
Вона критично мислить, її навчили шляхом аналізу різних джерел 
формувати незалежне судження. Її переконали, що варто звертати 
увагу і на власника засобу масової інформації, і на відомості про 
автора, і на дату повідомлення, зрозуміти мету матеріалу, ретельно 
обдумати ключові поняття тексту, щоб виявити, чи немає в ньому 
нейролінгвістичного програмування з прогнозованою метою. Така 
людина відрізняє факти від коментарів та інтерпретацій, визначає 
пропаганду в журналістських матеріалах, знає все про 
альтернативний факт, феномен постправди, ефекти комунікації і 
бар’єри розуміння. Вона скрупульозно вивіряє інформацію, яка 
видається їй неправдивою чи такою, що містить маніпулятиви; не 
переймається тим, фейк чи не фейк вона прочитала, а просто тверезо 
проводить паралелі з реальністю; володіє методиками  фільтрування 
інформації і не дозволяє комусь вплинути на її свідомість. Вона має 
право вибирати, що їй читати, слухати, дивитися і знає, як самостійно 
створювати інформаційний продукт. Така людина здорова. Вона 
озброєна. Вона захищена від руйнівних впливів інформації.  

Завдання і запитання до параграфа 

1. Обґрунтуйте теоретичні й світоглядні засади медіаосвіти, яка 
потрібна саме в умовах гібридної війни (скористайтеся 
положеннями Концепції впровадження медіаосвіти в Україні 
(2016 р.) та Аналітичною запискою НІСД «Медіаосвіта як 
чинник підвищення якості освіти та засіб протистояння 
гуманітарній агресії» (посилання є в списку літератури). 

2. Проаналізуйте за мережевими матеріалами досвід впровадження 
медіаосвіти в Європі. Опрацюйте статтю керівника напрямку 
Медіа ГО «Поряд з вами» Ярославцевої Юлії «Медіаграмотність 
в країнах ЄС: визначення, проблеми, рішення (посилання є в 
списку літератури)». 
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3. Як ви вважаєте, чи варто інтегрувати навчання медіаграмотності 
у шкільні предмети, чи викладати її окремим курсом і чи 
потрібна Україні професія «медіапедагог»? Запропонуйте 
власну модель набуття медіакомпетенції під час навчання в 
університеті. 

4. Обміркуйте можливі шляхи співпраці журналістів з освітянами з 
метою обміну досвідом і напрацювання нових знань з 
медіаграмотності. 

5. Назвіть критерії сформованості медіакомпетенції. 
6. Підготуйте коротку доповідь про роль STEM-освіти у 

формуванні медіакультури особистості. 
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