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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
НЕФОРМАЛЬНО! МЕД1АОСВ1ТИ В УКРА1Н1

У po6omi розглянуто стан розвитку неформально']: Mediaoceimu в Украт, опи- 
сат ключов1 nodii та заходи, що сприяють становлению позашкшъноХ, батътвсъкоХ, 
Mediaoceimu дорослих та засовами Media. Визначем найбтыи edcuii тструменти не
формальноX Mediaoceimu, означеш форми неформальноI Mediaoceimu, що на 
сьогодшшнш день не е розеиненими е поеному обсязь Запропоноеат шляхи розвитку 
неформально’] Mediaoceimu в УкраХш.

Перспективы развития неформального медиаобразования в Украине
В работе рассмотрено состояние развития неформального медиаобразования 

в Украине, описаны ключевые события и мероприятия, способствующие становле
нию внешкольного, родительского, медиаобразования взрослых и образования сред
ствами медиа. Определены наиболее удачные инструменты неформального ме
диаобразования, исследованы формы неформального медиаобразования, которые на 
сегодня не развиты в полном объеме. Предложены пути развития неформального 
медиаобразования в Украине.

Prospects of informal media education in Ukraine
In our work we reviewed the condition o f the informal media education in Ukraine, 

described key events and activities that contribute the formation o f extra-curricular, par
ent’s, adult media education and media education with a help o f media. We defined the most 
successful instruments o f informal media education, described_ forms o f informal media edu
cation, which are not _ fully develop now. Also the ways o f informal media education devel
opment in Ukraine were proposed.

Сьогодш в усьому с в т  вщбуваеться процес становления шформацшного 
суспшьства, ладу, коли в громад1 головними продуктами виробництва стають 
не peni й енерпя, а шформац1я та знания; сфера виробництва, економша, поль 
тика та mini суспшьш процеси перем1щуються 3i свггу реального у свгг BipTya- 
льний. Для гармоншного юнування людини в новому св1товому лад1 надзви- 
чайно важливим е навчити кожного користуватися шформацшно- 
комушкативними технолопями, використовувати 1х для оптим!зацп як cbogi 
роботи, так i особистого повсякденного життя, вщбирати лише корисну для се
бе шформацпо, не тддаючись на маншуляцп та невпинне зростання обсяпв ш- 
формацп. Забезпечити людину цими життево важливими знаниями та навичка- 
ми може мед1аосвгга.

Згщно з Концепщею впровадження мед1аосвгги в Укра'нн мед1аосв1та -  це 
«галузь освггнього процесу, спрямована на формування в суспшьств1 мед1аку-
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льтури, шдготовку особистост! до безпечно! та ефективно! взаемодп !з сучас- 
ною системою мас-мед!а ... з урахуванням розвитку шформацшно- 
комушкацшних технолопй» [4]. Серед форм упровадження мед!аосвгга в У кра
пп в Концепцп назван!: дошкшьна, шкшьна, позашюльна, мед!аосвгга у вищш 
школ!, батьювська, мед!аосвгга дорослих та засобами мед1а.

На сьогодшшнш день в Закон! Украши «Про осв!ту» [3] не юнуе визна- 
чення «формальна» та «неформальна» освгга. Однак у Проект! Закону про вне
сения змш до деяких закон!в У крайни (щодо визнання неформально!' осв!ти) вщ 
12.02.2015 р. зазначаеться, що: «формальна освгга -  це осв!та шституцюл!зова- 
на, ц!леспрямована, спланована за участю державних та визнаних приватних 
оргашзацш ! в цшому становить формальну осв!тню систему кра'ши з надання 
осв!тн!х програм ! в!дпов!дних квал!ф!кацш, визнаних державою», «неформа
льна осв!та ... е додатковою, альтернативною та/або доповняльною до форма
льно! освгги в процес! осв!ти впродовж життя; слугуе забезпеченню права ос!б 
будь-якого в!ку на доступ до осв!ти ...»  [7].

Таким чином, спираючись на зазначеш вище визначення, форми мед!аос- 
в!ти умовно можна подшити на дв! групи -  формальну мед!аосв!ту (дошкшьна, 
шкшьна, у вищш школ!) та неформальну (позашюльна, батьювська, мед!аосв!та 
дорослих та засобами мед!а). Формальна осв!та в Укра!н! регулюеться навчаль- 
ними програмами, затвердженими М!н!стерством осв!ти ! науки У кра'ши, у той 
час як неформальна мед!аосвгга носить стихшний характер ! реал!зуеться не за- 
вдяки державн!й пол!тиц!, а робот! ентуз!аст!в.

Метою нашо! роботи е описати шляхи розвитку неформально! мед!аосвь 
ти в Украпп, як менш оргашзовано! форми, та запропонувати можлив! шляхи и 
подальшого розвитку.

Опишемо найбшын ефективн!, на нашу думку, заходи неформально! 
украшсько! мед!аосв!ти.

Позашюльна. За визначенням КонцепцГ! впровадження мед!аосвгги в 
Укра!н! -  «спрямована на розвиток способ!в творчого самовираження особис- 
тост!, ... базуеться переважно на д!яльност! громадських оргашзацш, волонтер- 
ських! комерц!йних засадах, охоплюе мед!аосвггу батьюв, с!мейну мед!аосв!ту» 
[4]. За визначенням Л. Найдьоново! позашкшьну мед!аосв!ту варто трактувати 
як «участь у дитячих мед!афестивалях р!зного р!вня, конк)фсах, заняття в буди- 
нках творчост!, спец!ал!зованих установах тощо» [5, с. 92]. Позашюльна мед!а- 
освгга, зокрема, забезпечуе можлив!сть до мед!атворчост! — процесу «створення 
в медшнш сфер! та його предмета! результата; взаемопов’язаш процеси проек- 
тно! д!яльност! й виробництва мед!атекст!в» [8, с. 27]. Маеться на увазц що лю
дина розвивае р!вень мед!аграмотност!, створюючи мед!апродукти, а також на 
основ! мед!аосв!тн!х проект!в, створених !ншими.
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Р1зш проекты, метою яких е процес мед1атворчост1, активно сприяють ро- 
звитку мед1аграмотност1, десакрал1зацп мед1а та розвитку критичного мислен- 
ня. Кшьюсть мед1афестивал1в, конкуршв, туршр1в, яю проводяться в Украпй, 
порахувати дуже складно. Найбшын довготривалими з них е М1жнародний 
конкурс шкшьних мед1а в Миколаев1 (з 2000 р.), фестиваль дитячих I молод1ж- 
них ЗМ1 УкраТни в Донбаш «Жми на КЕСогсП» (з 2001 р.), М1жнародний фести- 
валь-кон^рс дитячо-юнадько!' журналютики «Прес-весна на Дншрових схи- 
лах» (з 2002 р.), Туршр юних журналют1в (з 2004 р.).

Важливо, що численш проекты проводяться на р1вн1 школи, м1ста, облас- 
т1, кра1ни. У багатьох центрах позашкшьно!' осв1ти е гуртки, де займаються жу- 
рнал1стикою, фотомистецтвом, д1ють юноклуби. На жаль, у бшыност1 випадюв, 
таю гуртки не ставлять перед собою чггких мед1аосв1тн1х цшей. Як правило, 
вони спрямоваш на створення дитячого мед1аконтенту, участь у конкурсах, ви- 
конують профор1ентацшну функц1ю. Можна сказати, що бшына частина поза- 
шюльно? мед1аосв1ти мае стих1йних, нерегульований характер, але при цьому 
волод1е величезним мед1аосвтпм потенц1алом. Надзвичайно корисними е на- 
вчальн1 програми, створен1 для позашкшьних навчальних заклад1в, однак вони 
носять бшыне рекомендац1йний характер 1 бшышсть педагопв адаптують 1х в 
залежност1 в1д к1лькост1 наявних годин, вшу учасниюв гуртка, 1хшх загатив. 
Анал1з, досл1дження, а також формування методичных рекомендац1й для щ е!' 
форми мед1аосв1ти ми вважаемо одним з найбшын прюритетних завдань в 
Украпп.

Вщносно новим явищем у розвитку укра‘шсько1 мед1аосв1ти стало залу- 
чення б1бл1отек до розвитку мед1аграмотност1 дггей. У 2015 р. АУЛ (Академш 
украшсько!' преси) за п1дтримки програми «Б1блюмют» провели ряд треншпв 
для б1блютекар1в публ1чних б1бл1отек «Практична мед1аграмотн1сть». Пщ час 
навчання учасники отримали знания про мед1аграмотшсть як життево необхщш 
навички в сучасн1й Украли, д1зналися, що таке «техн1ка безпеки» при робот1 з 
джерелами, про шформацшш в1йни, технологи критичного мислення.

Того ж року АУП выпустив он-лайн видання «Практична мед1аграмот- 
н1сть. ПоЫбник для б1бл1отекар1в» (авторы: Л. Гуменюк, В. Потапова, редактор- 
упорядник О. Волошенюк) [1]. Пойбник мае три роздши: мac-мeдia / мантуля- 
цп. Що може запропонувати сучасна б1блютека для мед1аграмотност! сво1х в!д- 
вщувач1в; критичне мислення: базов1 методики 1 вправи; методична розробка 
трентгу «1нформацшш в1йни: як врятуватися ввд пропаганды або чому вдаеть- 
ся машпулювати суспшьною св1дом1стто». Видання мктить теоретичн1 ввдомо- 
ст1 з основ мед1аграмотност1, вправи, що можуть допомогти розвинути ц1 нави
чки на практищ, а також роз’яснення рол1 та можливостей б1бл1отек в мед1аш- 
формац1йному процес1.
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«Б1блютека не лише убезпечуе cboix в1дв1дувач1в ввд того, щоб вони не 
потрапили пвд завали шформацп, а й допомагае !м шукати, просповати та зна- 
ходити те, що для них виявиться на вагу золота. Б1блютека шдстраховуе 1хню 
здатшсть вщступити на крок i побачити конструйовану сутшсть» [1].

У 2014 р. в деяких областях Укра'ши (найбшын активно — у Херсонськш) 
стартував проект «Основи мед1аосв1ти: б1бл1отечна складова». В основ! проек
ту -  розробка програм мед1ауроюв для школяр1в, основна мета яких — розвиток 
мед1аграмотность У 2016 р. в Сумськш област1 проводиться проект «Мед1агра- 
мотн1сть — у б1бл1отеки Сумщини», який реал1зовуеться ГО «Бюро анал1зу поль 
тики» за фшансово‘1 шдтримки Американсько1 неурядово'1 оргашзагщ «Intemews 
Network». Проектом передбачена серш треншпв для пращвниюв районних 6i6- 
л1отек, шд час яких учасники вчаться вир1зняти маншулящ1, фейки та мову во- 
рожнеч1 в 3MI.

Важливо вщзначити, що б1бл1отечний сектор т1льки входить в мед1аосв1т- 
н1й украшський процес (на вщмшу в1д м1жнародного досвщу, де роль б1бл1отек 
у розвитку мед1аосв1ти е провщною), але його потенщал оц1нюеться досить ви- 
соко.

Еатьшвська Mediaoceima забезпечуе ефектившсть мед1аосв1ти ciM’i'. У 
пол1 нашого зору не були знайдеш приклади реал1защ1 батьк1всько1 мед1аосв1ти 
(проекта, заходи, семшари тощо). Б1льше того, зпдно з дослщженням компанп 
«Майкрософт Укра'ша», 76 % батьюв не знають, що i'xHi д1ти роблять в мереж1 
1нтернет (яю сайта в1дв1дують, з ким сшлкуються й товаришують) [2, с. 10], що 
говорить про недостатню участь батьюв у розвитку мед1ашформацшно1 грамо- 
тност1 власних д1тей.

В 1нтернет1 розм1щен1 в1део^^^^жи, он-лайн тдручники, поради з циф- 
pOBo'i безпеки, протидп юбербулл1нгу, убезпечення д1тей у в1ртуальному прос- 
T op i, проте важко зробити висновки про популяршсть цього роду 1нформаци та 
попиту серед батьк1в. Таким чином, ми вважаемо, що батьювська мед1аосв1та на 
сьогодшшнш день в Укра'ш1 е недостатньо розвиненою.

Mediaoceima дорослих До мед1аосв1ти дорослих, на нашу думку, можна 
вщнести проекта (семшари, треншги, лекщ1), п1д час яких учасники мають змо- 
гу здобути теоретичш знания та практичн1 навички мед1аграмотност1. Одним з 
найбшьш масових мед1аосв1тшх проект1в в Укра!н1 можна назвати проведений 
в 2015-2016 р. проект «Програма мед1аграмотност1 для громадян», що викону- 
вався за пщтримки Мшютерства закордонних справ та м1жнародно!' торпвл1 
Канади (DFATD Canada), у партнерств! трьох орган!зац!й: Академ1я укра'шсько!' 
преси, IREX та StopFake. Метою проекту було посилення стшкост! громадян 
перед дестабшзуючою силою впливу неправдиво'1 шформагщ. У рамках проек
ту була розроблена навчальна програма з мед!аграмотност1, п!дготовлено
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428 тренер1в, яю проводили треншги для громадян (кожей тренер мав провести 
шформацшний захщ для групи з 30 oci6, таким чином знания з мед1аосвгги бу
ли передан! бшыпе шж 15 000 укра'шщв (станом на березень 2016 р.) вшом ста
рше 18 р.). Також одним з напрямюв проекту стало проведения шформацшно! 
кампанп для шдвищення об1знаност1 громадян в питаниях протидп пропаганд! 
та ман!пуляц!ям [6]. Серед недол!к!в програми -  акцентування уваги на фейках 
та ман!пуляц!ях у 3MI (що сильно звужуе розумшня поняття мед!аграмотност! 
та не вщображае його в повному обсяз!), а також р!зний досв!д тренер!в, яю не 
завжди могли фахово й об!знано вести дискус!!' на вузью теми.

Ще одним шляхом розвитку мед!аосв!ти дорослих ми вважаемо створення 
умов та можливостей, що стимулюють та мотивують людей користуватися здо- 
бутками !нформац!йно-комун!кац!йних технолопй у повсякденному житт!. До 
фактор!в, що сприяють розвитку мед!аосв!ти, в!дносимо розвиток 3G в Украли 
(технолог!! швидко'1 передач! даних), створення проекту Електронного уряду- 
вання та iGov (стимулюе користуватися послугами державних оргашв Укра!'ни 
за допомогою мереж! 1нтернет), розвиток явища он-лайн Mirpan;ii (зокрема 3MI, 
що створюють свш контент, адаптуючи його шд вимоги й потреби 1нтернет- 
користувач!в) тощо.

Mediaoceima засовами Media. До проекпв, що е готовими шформацшни- 
ми продуктами, й перегляд яких позитивно впливае на розвиток мед!аграмотно- 
CTi, ми вщносимо таю проекта як «StopFake» (сайт, який з 2014 р. займаеться 
перев!ркою та спростуванням викривлено! !нформац!!' та пропаганди про поди в 
Украли, яю поширюють 3MI, а також хаб, де анал!зуеться таке явище як «крем- 
л!вська пропаганда» в ycix 11 аспектах та проявах (http://www.stopfake.org/o- 
nas/); !нтернет-проект «1нформац1йн! в!йська Укра!ни» (сайт Мшютерства iH- 
формац!йно1 пол1тики Украши, що мае на мет! створення контрпропагандист- 
ського укра'шського контенту та поширення його в соц!альних мережах у irpo- 
в!й форм!); проект «MediaSapiens» (проект ГО «Телекритика», основна мета 
якого — шдвищення мед!аграмотност! аудитор!!', допомога споживачев! мед!й- 
ного контенту краще зрозумгги суть мед!а, ор!ентуватися в !нформац!йному 
простор!, навчитися критично ставитися до 3MI, вщр!знята яюсну та правдиву 
!нформац!ю, виявляти ман!пулятивн! спроби впливати на громадську думку та 
не п!ддаватися !м, дов!датися про !нформац!йн! права та можливост! !х викори- 
стання),; проект «Детектор Мед!а» (!нтернет-видання, складовою якого е анал!з 
i критика робота вггчизняних 3MI з метою шдвищення якосй !хнього продукту, 
сприяння MefliarpaMoraocTi широких юл громадян) та imni.

Важливу мед!аосв!тню роль в!д!грають юноклуби, мета яких не просто 
перегляд фшьм!в, але й !'х обговорення, дискушя на чутлив! теми, зображеш у 
фшьмах. Цей !нструмент мед!аосвгги в Укра'ш! реал!зуеться зокрема шд час
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щор1чного М1жнародного фестивалю документального юно про права людини 
Docudays иА.

Також до мед1аосвйи засобами мед1а ми ввдносимо 1гри, що мають на ме
й  розвиток мед1аграмотносй. Наприклад, у 2014 р. Академ1я украшсько! преси 
спшьно з 1нститутом шновацшних технолопй та зм1сту осв1ти МОН Укра'ши та 
Державною б1бл1отекою Укра’ши для юнацтва розробили он-лайн гру «Мед1аз- 
найко» (http://www.aup.com.ua/Game/index.html). Це перша навчальна гра з ме- 
д1аосвйи в Укра’нн, Г! мета -  допомогти якомога бшьше д1знатися про шформа- 
цшне та медшне поле. Граючи в цю гру, дйи розвивають навички критичного 
мислення, анал1зу в легюй та зручнш для них формь

На сьогодшшнш день впровадження мед1аосвйи в Украпп е досить неод- 
норщним та неоднозначним. Зпдно з дослщженням Кш'вського м1жнародного 
шституту соцюлогп на замовлення ГО «Телекритика» в лютому 2016 р. «Чи 
критично громадяни ставляться до мед1а?» в рамках дослщження «Думки та по
гляди населения Укра'ши» [9], 45 % громадян крайни вважають, що курс мед1ао- 
свйи мае бути запроваджений у школах, 40 % — вважають, що вш необхщний у 
вишах, 27,8 % вщповши, що потр1бш широю просвйницью кампанн з мед1аг- 
рамотносй для дорослих, 12,1 % не вважае, що потр1бне навчання з мед1агра- 
мотносй. На запитання «Чи защкавлеш Ви у додатковш шформацп про те, як 
мед1а впливають на дггей?» майже 48 % вщповши ствердно, 38 % -  ш, 17,3 % -  
«важко сказати». Результата опитування показують, що украшщ на сьогодшш- 
нш день мало пошформоваш про необхщшсть та можливосй мед1аграмотносй, 
а також про наслщки вщмови вщ набуття важливих навичок. Кр1м того, опитат 
не бачать великого потенциалу неформально!’ мед1аосвйи (осюльки таю заходи 
отримали менше третини голоЫв), у той час як формальнш о с в т  вщдали 85% 
голойв.

Зважаючи на все сказане вище, ми вбачаемо наступи! шляхи розвитку не
формально! мед1аосвгги в У крапп:

Позашюльна мед1аосвйа. Розвинена, однак не структурована, вимагае си- 
стематизацп. Вважаемо необхщним розробити та впровадити едину стратепю 
розвитку позашюльно! мед1аосвйи, що передбачатиме в робой гуртюв, секцш, 
юноклуб!в, робой шюльних редакцш ЗМ1 мед1аосвйню складову, спрямовану 
не лише на створення дитячого мед1аконтенту, участь у конкурсах, профор1ен- 
тацпо, а й розвиток критичного мислення, навичок анал1зу мед1атексту, корис- 
тування сучасними шформацшно-комушкацшними технолойями. Включити 
можливють розвитку зазначених компетенцш пщ час найбшыних всеукрашсь- 
ких фестивал1в та конкурйв медшного спрямування. Дослщити потенщал 616- 
лютек у розвитку мед1аосвгги, забезпечити навчання б1блютекар1в та можли-
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вкть впровадження мед1аосвтпх заход1в у б1блютеках (як для дггей, так 1 до- 
рослих р1зних вжових груп).

Батьювська мед1аосв1та. На сьогодшшнш день розвинена мало. Може бу
ти реагнзована шляхом проведения треншпв, семшар1в, лекцш для батьюв, зу- 
стр1чей пщ час батьювських збор1в у навчальних закладах (робота як класних 
кер1вниюв, так I психолопв, яю займаються проблемою мед1апсихологп) тощо. 
Створення та поширення для батьюв телев1зшних та радюпрограм, публпсацш у 
ЗМ1 навчального характеру на таю теми: знайомство дитини з штернетом, небе- 
зпеки в мереж^ правила безпеки в штернеП, юбербуллшг -  як попередити \ 
протистояти тощо.

Мед1аосвгга дорослих. На сьогодшшнш день реагпзуеться завдяки проек
там (треншги, семшари, лекцп), яю влаштовують громадсью оргашзаци та ш ь 
щативш групи. На державному р1вш стратепя мед1аосвНи дорослих поки що не 
сформована, що може стати проблемою в розбудов1 шформацшного суспшьст- 
ва. На нашу думку, держава мае сформувати не лише стратепю просвНи дорос
лих, але й систему мотивацш, що стимулюватимуть та мотивуватимуть людей 
користуватися здобутками шформацшно-комушкацШних технолопй у повсяк- 
денному ж иги та в робой.

Мед1аосвгга засобами мед1а. В Украпй д1е ряд штернет-проекив, що ви- 
робляють контент, який мае впливати на р1вень мед1аграмотносп населения. 
Також важливими е проведения юноклуб1в, що стимулюють розвиток мед1аг- 
рамотносп на матер1алах в1зуально! культури. Вбачаемо можливють розвитку 
ще! форми у створенш вЫма ЗМ1 в крапп мед1аосвпнього контенту, аби мед1ао- 
свгга в Украпп дшсно була всеохоплюючою.

Таким чином, можемо зробити висновок, що потенщал неформально!' ме- 
д1аосв1ти в крапп е дуже високим. На сьогодшшнш день вщбуваеться велика 
юльюсть мед1аосв1тшх проекпв та заход1в, однак, на жаль, вони не мають сис
темность На нашу думку, важливим е створення едино! стратеги розвитку не
формально! мед1аосвгги в У крапп, в яюй буде защкавлена, в першу чергу, дер
жава та буде шдтримувати Г! на вЫх етапах розвитку. Важливо створити шдивь 
дуальш програми для вЫх вшових груп населения, з урахуванням центр1в по
ширення мед1аосв!тшх знань та навичок (наприклад, школи можуть стати яд
ром батьювсько! мед!аосв1ти, а б1блютеки працювати з дорослим населениям 
тощо).
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КЛШОВЕ МИСЛЕННЯ 
У СУЧАСНОМУ ОСВ1ТНБОМУ ПРОЦЕС1

У cmammi йдетъся про «клтове мислення», притаманне сучаснш молодь Наво- 
дятъся pisni думки щодо позитивных та негативних acneKmie такого мислення. Зок- 
рема йдетъся про наслгдки фрагментарного мислення nid час навчання, шляхи подо- 
лання негативних наслгдтв nid час освтнъого процесу, потребу оргатчного поеднан- 
ня «клтового мислення» з принципами аналтичного мислення.
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