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Чернтвсъкий обласний тститут тслядипломног педагог1чноИ освт и
ш. К. Д. Ушинсъкого^крата)

«ГЛОБАЛЬНЕ СЕЛО» ЯК 1НТЕГРАТОР 
МЕД1ЙН01 ТА 1НФОРМАЦ1ЙН01ГРАМОТНОСТ1

У статт1 аналЬзуютъся процеси еволюцп поняття «грамоттсть» в1д тра- 
дицшного до сучасного, аргументуетъся необх1дтстъ ттеграцп медшноИ та тфор- 
мацшног освти, що вгдповгдае вимогам посттдустргалъного сусптьства.

«Глобальная деревня» как интегратор медийной и информационной гра
мотности

В статье анализируются процессы эволюции понятия «грамотность» от 
традиционного к современному, аргументируется необходимость интеграции ме
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дийного и информационного образования, соответствующего требованиям постин
дустриального общества.

«Global Village» as an integrator o f media and information literacy
The article analyzes theprocesses o f evolution ofthe concept o f "literacy" from tradi

tional to modern, arguedthe need forthe integrationof media-educationand informationthat 
meets the requirementsof post-industrialsociety.

Сама no co6i шформащя не може досягти свого споживача, тому необ- 
хщш певш технологи, здатш передавати матер1ал1зований результат свщомого 
вщображення. Ще у 1962 р. Маршалл Маклюен у свош книз1 «Галактика Гу
тенберга: становления людини друкуючо!» спробував дати в1дпов1дь на питан
ия, яким чином комушкацшш технологи впливають на орган1зац1ю когн1тивних 
процешв у суспшьстви На думку досл1дника, 3aci6 масово!' шформацп (ко- 
мушкаци) впливае на суспшьство у першу чергу не сво!м зм1стом, а характери
стиками, яю вщр1зняють його вщ 1нших засоб1в масово!' шформацп.

Етапи розвитку цивЬпзаци Маклюен уявляе таким чином:
• первюна дописемна культура з усними формами зв’язку та передач! 

шформацп, заснована на принципах колективного способу життя, сприйняття i 
розумшня оточуючого св1ту;

• писемно-друкована культура («галактика Гутенберга»), епоха дидак
тизму i нацюнал!зму, що замшила природшсть i колектив1зм 1ндив1дуал1змом, 
деколектив1зац1ею i детрайбал1зац1ею;

• сучасний етап «глобального села», що в1дроджуе природне аудю- 
в1зуальне, багатом1рне сприйняття свггу i колективн1сть, але на новш електрон- 
нш основ1 -  через замщення писемно-друкованих мов спшкування радюте- 
лев1з1йними та мережевими засобами масових комушкацш [9, с. 84-85].

Саме трансформац1я св1тового сп1втовариства у «глобальне село» при- 
близно з середини XX ст. зумовило кардинальш зм1ни в систем! осв!ти i3 
врахуванням специф!ки !нформац!йного сусп!льства, де головну роль у 
соц!ал!зац!‘! особистост! починають в!д!гравати мас-мед1а та шформацшно- 
комушкативш технолог!!. На порядок денний виносяться питания спочатку 
мед!йно!, а пот!м !нформац!йно! грамотност!. Проте до цих nip, принайми!, в 
Украпп, медшна та !нформац!йна грамотн!сть розвиваються, в основному, па- 
рал ельно, хоч об’ективш обставини свщчать про необхщшсть !х штеграци, 
оскшьки обидва напрями вир!шують завдання, що взаемодоповнюють одне од
ного.

Проблемам мед!аосвгги та мед!аграмотност! присвячено немало наукових 
дослщжень. Серед них роботи М. Маклюена [10], О. Федорова [24; 25], Т. Оль- 
хово! i Т. Мясшково! [17], О. Новшово! [16] тощо. Великий внесок у теоретичш
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та практичш дослщження у сфер1 мед1аосв1ти та масових комушкацш внесли 
украшсыа вчеш Г. Почепцов, В. 1ванов, Л. Найдьонова, Г. Онкович, 
К. Левювський, Н. Череповська, Б. Потятинник [20; 4; 15; 18; 8; 28; 19] та бага- 
то шших.

Ряд автор1в, серед яких М. Маклюен [9], П. Слоттердайк [23] та I. Чели- 
шева [26, 27], дослщжують процеси еволюцп мед1ареальност1, впливу мед1а на 
громадську свщомють, змши поняття грамотност1 у процеш юторичного ро- 
звитку. Разом з тим, останшм часом з’явилося ряд робгг, зокрема, автор1в 
X. Лау [7], М. Кастельса [5], I. Жилавсько! [3], Н. Гендшо! [1], у яких анал1зу- 
ються, на основ! процеЫв шформатизацп, нов1 шдходи в о с в т  з точки зору ш- 
формацшно! грамотность ЮНЕСКО, враховуючи особливост1 сучасного гло- 
бал1зованого та шформатизованого суспшьства, шдготувало шд редакщею 
А. Гр1ззла та К. Ушсона рекомендацп з медшно! та шформацшно'1 грам отной 
для навчання педагопв [13]. Це, до реч1, перший 1 поки що единий у своему 
род1 пошбник, в якому для навчальних цшей 1нтегрован1 елементи медшно!' та 
шформацшно'1 грамотност1.

На основ! опубл1кованих дослщжень з медшно1 та шформацшно!' грамот- 
ност1, власного бачення, автор ставить завдання прослщкувати етапи розвитку 
грамотност1 в1д п традиц1йного трактування до яюсно нових параметр1в гра- 
мотност1 1з врахуванням вимог, що ставлять перед людиною сучасш шфор- 
мацш но-ко^ш кащ йш  технологИ', в т. ч. на р1вш штеграгщ мед1а -  та шфор- 
мацшно!' осв1ти.

Американськ1 мед1апедагоги С1нд1 Шейбе 1 Фейз Рогоу вважають, що за 
1стор1ю людства поняття «грамотшсть» зм1щувалося дв1ч1, при тому обидва ра
зи на основ! технолопчних винаход1в. Перший зсув викликаний винаходом 
друкарського верстата. Другий, що в1дбуваеться на наших очах, вщкривае шлях 
кожному до майже необмежених обсяпв шформацп та глобальних аудитор1й, 
що назавжди зм1нило саму сутшсть осв1ти 1 тих базових навичок, яю необхщш 
для пошформованого громадянина, продуктивного прац1вника, ефективних 
батьюв та людини, що навчаеться протягом усього життя [22, с. 38].

У тюному взаемозв’язку 1з проблемою грамотност1 сл1д розглядати 1 про- 
цес становления та розвитку такого феномену, як мед1а-реальшсть [26, с. 95; 27, 
с. 84-86]. На четвертому еташ шформацшну функц1ю традицшних мистецтв 
завойовуе масмед1а. Як пише вщомий дослщник П1тер Слоттердайк у робот1 
«Критика цин1чного розуму», «вони вперше набрали такого етапу охоплення, 
якого не знала жодна рацюналютична енциклопед1я, жодний художн1й тв1р, 
жодна «фшософ1я життя»: волод1ючи безм1рним обсягом, вони стр1мко рушили 
до того, про що завжди могла лише мр1яти велика фшософ1я -  до тотального 
синтезу, зрозумшо, за нульового р1вня 1нтелекту, у вигляд1 тотального арифме-
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тичного шдсумовування. Вони насправд! дозволяють розвивати ушверсальний 
хаотичный емшризм, вони можуть повщомити про все, всього торкнутися, про 
все зберегти шформацпо, все сшвставити. При цьому вони представляють 
навпъ дещо бшыне, шж фшософно, -  вони одночасно наслвдують традищям 
енциклопед!!' та цирку» [23, с. 457].

Сьогодш як педагогам, так [ школярам, доводиться постшно стикатися !з 
зростаючим шформацшним потоком, вщчувати значш труднонц, коли необ- 
хщно застосувати пошуков! навики, самостшно критично оцшити отриману ш- 
формащю. А це об’ективно ставить питания про необхщшсть змши ставлення 
до змюту та функцш освгги, враховуючи особливост! шформацшного суспшь- 
ства. Без мед1аосвгги тут не обштися. Як справедливо зауважив у свш час 
Г. М. Маклюен, «щоб бути по-справжньому грамотным, потр1бно бути грамот
ным у с в т  мед1а» [10, с. 464].

Оксфордська енциклопед1я визначае мед1аосв1ту як «вивчення мед1а, яке 
вщр1зняеться в1д навчання за допомогою мед1а. Мед1аосв1та пов’язана одночас
но з шзнанням того, як створюються 1 поширюються мед1атексти, 1 розвитком 
анал1тичних зд1бностей для штерпретаци та оцшки 1х зм1сту. Тод1 як вивчення 
мед1а зазвичай пов’язують {з практичною роботою по створенню мед1атекст1в. 
Як мед1аосвгга, так 1 вивчення мед1а направлен! на досягнення цшей мед1агра- 
мотност1». Як зазначаеться в енциклопеди, мед1аграмотна (мед1акомпетентна) 
людина волод1е розвинутою здатн1стю до сприйняття, анал1зу, оцшки 1 ство- 
рення мед1атекст1в, до розумшня соц1окультурного 1 пол1тичного контексту 
функц1онування мед1а в сучасному с в т ,  кодовых та репрезентацшних систем, 
що використовуються мед1а. Життя тако! людини у суспшьств11 св1т1 пов’язане 
з громадянською в1дпов1дальн1стю. [25, с. 56]. Можна цшком погодитися з 
професором Олександром Федоровым (РоЫя), що набута у процеЫ мед1аосв1ти 
мед1аграмотшсть (мед1акомпетентн1сть) допомагае людин1 активно використо- 
вувати можливост1 1нформац1йного поля телебачення, рад1о, вщео, юнемато- 
графу, преси, 1нтернету, допомагае 1Й краще зрозумгги мову мед1акулыури [24, 

38].
Визначальним у висловлюванн1 рос1йського вченого щодо мед1аосвгги е 

термш «!нформац!йне поле», що може слугувати вщправною точкою для пере
ходу до вищого, штегрованого розумшня грамотност1 -  медшно!' та шфор- 
мацшно!'.

У сучасних дослщженнях серед загальних тенденцш свггового розвитку, 
що обумовлюють необхщшсть суттевих зм1н в систем! осв!ти, вщзначаеться 
перех!д до пост!ндустр!ального, !нформац!йного суспшьства. У цьому контекст! 
важливим е анал!з сутн!сних характеристик !нформац!йного суспшьства, фак- 
тор!в становления мед!асередовища та педагопчш аспекты регулювання особи-
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стосш як студента I школяра, так 1 кожно!' доросло!' людини, в юнуючому ш- 
формацшному простор!.

Ключовим елементом шформацшного суспшьства е комушкащя. 1накше 
кажучи, шформацшне суспшьство можна визначити як суспшьство, в якому 
яюсть життя, перспективи сощальних змш та економ1чного розвитку у все 
бшышй м1р1 залежать вщ шформацп та и експлуатацп. У такому суспшьств! 
стандарта життя, форми пращ та вщпочинку, система освгги \ ринок знаходять- 
ся пщ значним впливом досягнень у сфер! шформацп' \ знания.

1нформатизащя 1 комп ’ ютеризащя вимагають вщ людей нових навиюв, 
нових знань 1 нового мислення, покликаних забезпечити адаптащю до умов [ 
реалш комп’ютеризованого суспшьства, гаранту вата 1м пдне мюце у такому 
суспшьствг Тому не можна не погодитися з висновком, що шформатизац!я 
впливае на споЫб I яюсть життя вшх члешв суспшьства як на шдивщуальному, 
так [ оргашзацшному р!вш, на робочому мющ та побуи. Добре це чи погано, 
проте шформатизащя е силою, котра не просто трансформуе життя цших 
спшьнот, але й сприяе перебудов! самого контенту вщносин м1ж людьми [17, 
с. 5-10].

Тому не дивно, що поряд з термшом «мед1йна грамотшсть» все бшын 
широке застосування отримуе терм1н <<1нформац1йна грамотн1сть». Справа в 
тому, що в умовах шформацшного суспшьства ймов1рн1 багаточисельн1 ризики 
1 небезпеки: за доступност1 великих обсяпв шформацп' все складн1ше стае 
ор1ентуватися, отримувати 1 опрацьовувати справд1 необхщш дан1. Потужн1сть 
сучасно! шформацшно!' техшки 1 технологи може бути використана для 
машпулювання св1дом1стю 1 поведшкою людини, що загалом загрожуе дегу- 
ман1зац1ею. У зв’язку з цим на сьогодш перед осв1тянською спшьнотою стоить 
глобальне завдання -  пщготувати п1дростаюче покол1ння до нових умов життя 1 
професшно! д1яльност1 у високоавтоматизованому 1нформац1йному середовищ1, 
навчити ефективно використовувати його можливост1 1 захищатися вщ нега- 
тивних вплив1в [1, с. 141].

У «Кер1вництв1 з шформацшно! грамотност1 для осв1ти протягом всього 
життя», пщготовленому сп1вроб1тником ЮНЕСКО X. Лау, пщ 1нформац1йною 
грамотн1стю розум1еться наявн1сть знань 1 вм1нь, котр1 необхщш для виконання 
таких зав дань:

• ефективний пошук 1нформаци, його оргашзащя 1 реорган1зац1я, щен- 
тиф1кац1я шформацп, придатно!' для виконання конкретного завдання чи 
вир1шення проблеми, штерпретащя та анал1з знайдено!' шформащ!';

• оцшка точност1 1 над1йност1 шформацп, що забезпечуе дотримання 
етичних норм 1 правил користування отриманою шформащею при передач! ! 
представлены! результате анал!зу та !нтерпретац!!' !ншим особам;
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• застосування шформацп при здшсненш певних дш, розрахованих на 
результат [7, с. 28].

1нформацшна грамотшсть е основою шформацшно'! культуры особи- 
стост1, одшею !з складових загально!' культури людини. Пщ шформацшною 
культурою розуййеться сукупшсть шформацшного свггогляду та системы знань 
{ вмшь, що забезпечують цшеспрямовану самостшну д!яльшсть з оптимального 
задоволення шдивщуальних шформацшних потреб з використанням як тра- 
дицшних, так 1 нових шформацшних технологш. 1нформацшна культура е од
ним з найважливт тттих фактор1в усшшно!' професшно!" 1 непрофесшно!' д1яль- 
ностц а також сощально!" захищеност1 особистость

Останшм часом у вжиток входить ще одне поняття -  «трансграмотшсть». 
На думку Ськш Андретта з Лондонського Метрополгген-ушверситету, це по
няття об’еднуе широке коло зд1бностей, знань та вмшь, необхщних лк>диш, що 
живе у XXI сто л гт : здатшсть читати, писати та активно використовувати мож- 
ливост1 ЗМ1, включно 13 пресою, телебаченням, радю, юно, а також цифровыми 
сощальними мережами. Приставка «транс» у термЫ  «трансграмотшсть» озна- 
чае необхщшсть подолання «водороздшу» м1ж р!зними видами грамотност1, 
притаманних друкованому, цифровому 1 реальному евггам, що породжують ба- 
гатограншеть потреб людей, яю поетшно змшюються [29].

Професор Захщного 1ллшойського ушверситету Макомба (США) Шон 
Кордес обгрунтував необхщшеть застосування такого узагальнюючого поняття, 
як «мультимодальна грамотшсть», шд якою розум1еться сукупшсть чотирьох 
вщцв грамотности шформацшно!', в!зуально!', мед1аграмотност1 та мультикуль
турно!' грамотность Шон Кордес переконаний, що уешшшеть людини в шфор- 
мацшному суспшьств! багато у чому залежить вщ п володшня широким д1апа- 
зоном компетентностей, пов’язаних !з споживанням 1 створенням текстов у 
р!зномаштних форматах: в!зуальних, звуковых, писемних [30].

Врешто-решт, при веш багатогранносто тдход!в до форми 1 змюту ор- 
гашзацп навчання в умовах шформацшного суспшьства вони мають одну 
епшьну рису -  людина XXI стошття повинна бути професшно шдготовлена до 
життя в систем! координат, яю диктують сучасш шформацшно-комушкацшш 
технологи. Саме на таких базовых засадах за ¡шщативою ЮНЕСКО у 2011 рощ 
була розроблена Навчальна програма з медшно! та шформацшно!' грамотност! 
для педагопв. Як зазначае у передмов1 до програми заступник Генерального 
директора ЮНЕСКО з питань комушкаци та шформаци Я. Карюпнс, «програма 
мае новаторський характер: по-перше, вона спираеться на сучасш тенденщ!' 
конвергенцп радю, телебачення, штернету, газет, книг, електронних арх1в1в та 
б1блютек на загальн1й платформ! ! вперше представляе единый п!дх!д до 
медшно!' та шформацшно!' грамотност!; по-друге, вона створена !з врахуванням
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потреб учител1в для штеграци в офщшну систему ix шдготовки. Таким чином, 
вона виступае у poni кататзатора процесу, який повинен охопити мшьйони мо- 
лодих людей i сприяти розвитку ix зд1бностей» [13, с. 11].

За р1внем розвитку мед1аосвгги, теоретичних дослщжень та практики 
впровадження в освИнш процес Украша, в принцип!, не вщстае вщ краш Свро- 
пейського Союзу. Вже через два роки тел я  прийняття Свропарламентом резо- 
люцй' стосовно введения обов’язково1 мед1аосв1ти для школяр1в та учител1в 
кра'ш СС [21], в У крапп ухвалена Концепц1я впровадження мед1аосв1ти. Проте, 
у сформульован1й Концепщею методолопчнш баз1 мед1аосв1ти криеться небез- 
пека потенцшного в1дставання у навчанн1 в умовах як1сно нового шфор- 
мац1йного середовища. Бо постшдустр1альне суспшьство вимагае не лише ро- 
зум1ння природи мед1а та навик1в безпечного поводження у медшному середо- 
вищ1, а й вмшня використовувати комун1кац1йн1 технологи для ycniniHoi' адап- 
тацЙ до нових обставин життя. Потр1бно мати на уваз1 ще один негативний для 
укра'шсько1 мед1аспшьноти фактор -  т ел я  анексЙ Криму та початку вшськово- 
го конфл1кту на Донбас1 посилилася шформацшна та пропагандистська агрес1я 
з боку росшських мас-мед1а. На думку автора, серед альтернатив таким 
шдходам мае стати оперативне запровадження викладання штегрованого курсу 
з мед1йно1 та шформацшно1 грамотност1 у школах, вищих навчальних закладах 
та закладах шслядипломно1 осв1ти, розглядаючи i'i як процес сощал1зацй‘ 
особистост1.

В ц1лому ж, нов! виклики глобал1зованого св1ту змшюють не лише систе
му традицшних погляд1в на осв1ту та грамотшеть, але й потребують застосу- 
вання р1зноман1тних 1нтеграц1йних технолопй. А це вимагае, серед шшого, 
в1дпов1дних змш i до програм з медшно1 та 1нформац1йно1 грамотност1, i до 
змюту пос1бниюв та п1дручниюв, i до подальших теоретичних i практичних 
пошуюв.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРФОРМАНСА В СФЕРЕ МАССМЕДИА

В статье рассматривается дидактический потенциал современных медиа
технологий на примере перформанса. Современная технология рассматривается в 
контексте древнейших поисков ее реализации и культурных трансформаций.

Didactic potential o f performance technology in the field o f mass media
The article discusses the didactic potential o f modern media technology as an exam

ple o f the performance. Modern technology is considered in the context o f the search for the 
oldest o f its implementation and cultural transformations.

Современные технологии основаны на достижениях научно-технического 
прогресса и ориентированы на чрезвычайно совершенное производство, однако 
большинство из них появились не сегодня. Особенно это касается перформан
са -  технологии, характеризующей постановочные процессы передачи инфор-
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