
Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України 

- 22 - 

 

 

Месь Дарина, студентка  

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ», м. Київ 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Шевченко І. Б. 

 

МЕДІАОСВІТА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

На сьогоднішній день сучасна людина постійно перебуває в 

неперервному інформаційному потоці, де її оточує велика кількість медіа. 

І, звичайно, далеко не кожен може правильно реагувати і сприймати таку 

інформацію, відноситись до неї критично та правильно аналізувати, 

розмежовувати корисну для себе інформацію від зайвої. Тому сьогодення 

беззаперечно вимагає того, щоб людина була медіакомпетентною, 

медіаграмотною, медіосвіченою. 

Вперше термін «медіаосвіта» було вжито в 1973 році на засіданні 

ЮНЕСКО і Міжнародної ради з кіно, телебачення та аудіовізуальної 

комунікації. Але все-таки деякі дослідники вважають, що першу навчальну 

програму з медіаосвіти розробив М. МакЛюен у 1959 році [1]. За одним із 

визначень медіаосвіта – це навчання теорії та практичних умінь для опанування 

сучасних мас-медіа, яка розглядається як частина специфічної, автономної 

галузі знань у педагогічній теорії та практиці [2]. 

В Україні наразі тільки відбувається становлення медіаосвіти і розуміння 

її необхідності. Так, освітня політика стосовно порушеного питання тільки 

починає свій шлях розвитку, які поки що втілюються, в основному, в окремих 

заходах. Наприклад, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН 

України в 2010 році було розроблено «Концепцію впровадження медіаосвіти в 

Україні», яка складається з вихідних положень, основних термінів, мети і 

завдань медіаосвіти, основних принципів медіаосвіти, пріоритетних напрямів 

розвитку медіаосвіти, форм медіаосвіти, основних етапів і умов реалізації 

концпеції [3]. Ще одним важливим заходом є ініціатива Національної академії 
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педагогічних наук України щодо впровадження медіаосвіти в навчально-

виховний процес вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.  

Серед дослідників, які вивчають медіаосвіту в Україні, В. Бакіров, 

М. Ватковська, Н. Габор, С. Гончаренко, В. Іванов, Т. Іванова, А. Литвин, 

Г. Онкович, Б. Потятиник, Г. Почепцов, В. Синьов, М. Слюсаревський, 

Л. Стародубцева, А. Шевцов, І. Чемерис, А. Хуторський, О. Янишин та ін. 

Особливо цінним досвідом для пришвидшення процесу становлення 

медіаосвіти в Україні є досвід європейських та інших зарубіжних країн. 

Медіаосвіта вже активно фукціонує у Великій Британії, Канаді, Росії, США, 

Франції, а також у країнах Скандинавії та Південної Європи. Тому у 

медіаосвіти уже є чітке підгрунтя, з якого могла б набратися досвіду і Україна. 

Давні традиції медіаосвіти у Великобританії свідчать про її стрімкий 

розвиток протягом другої половини ХХ ст. Британія була і є одним з лідерів 

серед провідних країн світу з упровадження у педагогічну науку специфічного 

напрямку «медіаосвіти» (media education), а використання її досвіду є 

неодмінною умовою для прогресивного розвитку такого напрямку. Питання 

про важливість та підтримку медіаосвіти неодноразово висвітлювались у 

резолюціях та рекомендаціях ЮНЕСКО (конференції ЮНЕСКО в Грюнвальді, 

1982; Тулузі, 1990; Парижі, 1997 та інші). Враховуючи той факт, що, звісно, 

існують розбіжності у підходах і розвитку медіаосвіти в різних країнах, було 

рекомендовано ввести медіаосвіту як у межах національних навчальних планів, 

так і в рамках додаткової, неформальної освіти та самоосвіти протягом всього 

життя людини [UNESCO, 2002]. Так, зокрема, в сучасних школах 

Великобританії медіаосвіту інтегровано з уроками рідної мови і приблизно 

25000 старшокласників і 8000 студентів університетів щороку обирають курс 

медіа для складання підсумкових іспитів [4]. 

В Австралії розроблено спеціальні програми з медіаосвіти (Західна 

Австралія), існує група підтримки медіа у галузі освіти (Australian of Media), 

яка видає щоквартальний журнал з медіаосвіти, проводить загальнонаціональні 

конференції та ін. [4]. 
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У Франції Центр Зв’язку освіти та засобів масової інформації (Centre de 

l'Enseignement des Moyens d'information – CLEMI), заснований у 1982 р., 

організує національні та регіональні навчальні курси для викладачів, видає 

спеціальні посібники, організує документальні ресурси сучасної 

медіаосвіти [4]. 

Отже, медіаосвіта спрямована на те, щоб навчитись усвідомлювати, 

аналізувати, критично осмислювати інформацію та правильно реагувати на неї. 

У багатьох країнах світу медіаосвіта уже інтенсивно розвивається, а в Україні 

наразі уже існує теоретичне підрунття для розвитку меадіаосвіти, однак для 

його реалізації ще необхідний час. 
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