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статочно лишь напечатать сообщение большими буквами: «ЧТО???? НЕ КРИ
ЧИ НА МЕНЯ!!!».

В целом бытует мнение, что компьютерный сленг засоряет язык общения, 
упрощает и портит речь. Фразы и клише из интернета, проникая в повседнев
ную речь, загрязняют ее. По мнению других исследователей, сленг как одна из 
составляющих языка имеет право на существование. Другое дело, что характер 
текста должен соответствовать ситуации. Если речь идет о серьезном деловом 
тексте, то вряд ли здесь будут уместны такие фразы, как «приевед», «кагдила». 
В устном общении тоже не следует забывать о нормах литературного языка, так 
как грамотная речь -  признак образованного человека.
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НАВЧАЛЬШ МОЖЛИВОСТ1 ЖАНРУ ЕСЕЮ 
(за публщистичними матер1алами 

Ю. Андруховича, О. Забужко)

У статтё розглядаютъся навчальнё можливостё жанру есею. Наводяться фо
рмы аудиторное роботы з матерёалами Ю. Андруховича й О. Забужко на заняттях ёз 
журналёстськоё майстерностё й редагування текстёв ЗМК. Розкриваютъся основнё 
аспекты редакторсъкого аналёзу багаторёвневоё структуры публёцистичного тексту: 
видёлення основных фрагментёв теми; робота над актуалёзацёею теми; визначення 
якёсных характеристик фактёв; видёлення основных композицёйних вузлёв та аналёз 
доцёлъностё композицёйних прийомёв; оцёнка вёдповёдностё композицёё та архётекто- 
нёки логёчним нормам; установления спёввёдношення мёж новою та вёдомою ёнфор- 
мацёею.

Учебные возможности жанра эссе (на основе публицистических материа
лов Ю. Андруховича, А. Забужко)

В статье рассматриваются учебные возможности жанра эссе. Приводятся 
формы аудиторной работы с материалами Ю. Андруховича и О. Забужко на заня
тиях по журналистскому мастерству и редактированию текстов СМК. Раскрыва
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ются основные аспекты редакторского анализа многоуровневой структуры публи
цистического текста: выделение основных фрагментов темы; работа над актуали
зацией темы; определение качественных характеристик фактов; выделение основ
ных композиционных узлов и анализ целесообразности композиционных приемов; оце
нка соответствия композиции и архитектоники логическим нормам; установление 
соотношения между новой и известной информацией.

Educational opportunities essay genre (for journalistic material Y. Andrukhovych,
A. Zabuzhko)

The article deals with educational opportunities o f the genre o f essay. Author gives 
the examples o f audience work with materials o f Yu. Andrukhovych and O. Zabuzhko during 
classes in journalistic mastery and editing o f mass media texts. The researcher reveals the 
basic aspects o f editorial analysis o f multilevel structure ofjournalistic text: singling out o f 
main fragments o f the topic; work on updating the topic; determining the quality character
istics o f the facts; highlight the main composite units and analysis o f expediency o f composi
tional techniques; assessment o f the composition and architectonics according to logical 
norms; clarifying correlation between new and known information.

Редагування текстов ЗМК -  це важливий аспект журналютсько'1 д1яльнос- 
tí, осюльки без редакторських навичок журналкт навряд чи матиме повноцшне 
уявлення про специфжу сприйняття створеного ним матер1алу, про tí неузго- 
дженосп, що виникають мiж автором i рецишентом у npoijeci передач! повщо- 
млення, знижуючи його ефектившсть. Актуальшсть ipeï розвщки зумовлена 
тим, що сучасне викладання журналктикознавчих дисциплш вимагае моделю- 
вання таких навчальних ситуацш, яю допоможуть студентам виявити редактор- 
cbkí зд1бност1 й розвиватимуть навички редакторського анал1зу та правки ме- 
дшних noBÍ дом лень.

Залучення до навчального процесу саме художньо-публщистичних жан- 
pÍB розкривае штерактивно-творч1 можливост1 i студеплв, i викладача. Спира- 
ючись на Грунтовно розроблену теоретичну базу редагування, практичш аспек
та робота редактора, представлеш працями украшських i заруб1жних дослщни- 
kíb (Р. 1ванченка, А. Капелюшного, А. Мшьчина, К. Накоряково!', 3. Партика,
B. Р1зуна, К. Серажим, М. Тимошика та íh.), викладач може використовувати 
Bci можливост1 публщистичного тексту як об’екта редакторського анал1зу й за- 
собу вдосконалення журналктсько'1 майстерносп майбутшх медшних пращв- 
hhkíb. Звернувшись до конкретних навчальних i наукових розробок 
А. Капелюшного [4], В. Р1зуна [6] i К. Серажим [7], маемо на мет1 розглянути 
навчальш можливост1 жанру есею.

Завдання стати полягають у тому, щоб: 1) актуагпзувати ochobhí аспекта 
анал1зу й оцшки публщистичного тексту журналктом (як автором i редакто
ром); 2) розглянути авторську та перцептивну (рецишентську) 3míctobí струк- 
тури публщистичних матер1ал1в; 3) на приклад1 eceÏB Ю. Андруховича й
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О. Забужко розглянути застосування основних форм аудиторно!' роботи на за- 
няттях 1з журналютсько!’ майстерност1 та редагування текспв ЗМК у контекст! 
сучасних мед!аосв!тшх технологш.

У с т а т  використано загальнонауков! методи теоретичного й емтрично- 
го р!вшв (анал1з, синтез, узагальнення). Пор1вняльно-анал1тичний метод засто- 
совано для зютавлення доробку Ю. Андруховича й О. Забужко в контекси на- 
вчального потенщалу публщистичного тексту. За допомогою герменевтичного 
методу визначено змютовий компонент публщистики зазначених автор1в. Для 
дослщження структури публщистичного тексту, його мед1аосв1тнього значения 
використано структурно-функщональний метод.

Оскшьки журналютський матер1ал мае складш авторську та перцептивну 
(рецишентську) змютов! структури, доцшьним е вироблення редакторських на- 
вичок вщповщно до специф1ки кожного структ)фного р1вня тексту (тематична, 
фактолопчна, композицшна, арх!тектошчна, лопко-погатсева, емоцшно- 
експресивна, шформацшна, комушкативна, психолопчна структури). На прик
лад! жанру есею, представленого творчютю Ю. Андруховича (зб1рка «Диявол 
ховаеться в сирЬ>) й О. Забужко (зб1рка «3 мапи книг [ людей»), розглянемо ме- 
тодичш аспекти використання публщистичного тексту на аудиторних заняттях, 
присвячених журналютськш майстерносп, л!тературшй та редакторськш пращ 
журналюта.

Тематична авторська структура вимагае передовым тематичного зв’язку 
м1ж фразами. Журналют 1 редактор мають чггко визначити: структура матер1алу 
е однорщною (мютить одну тему) чи неоднорщною (складаеться мш!мум !з 
двох тем, одна з яких е основною). Для розвитку навичок тематично!' щентифь 
каци студента можуть працювати з публщистичними текстами, вщцляючи фра
гмента, яш презентують основну тему (або шлька основних тем) чи тематичш 
в1дхилення. Наприклад, початок есею Ю. Андруховича «Мала штимна урбашс- 
тика» представляв дв1 основш теми, у межах яких розвиватиметься конфлшт, 
виникатимуть додатков! тематичш аспекта: «Будь-яка з географ1чних мап су- 
часносп засвщчуе, що мюто Льв1в лежить на швшч {трохи на захщ вщ мюта, де 
я мешкаю. Мюто Ки1в натомють -  на швшч, але значною м1рою й на схщ. Про- 
те одним ¡з наслщюв Друго!' св!тово!‘ вшни стало те, що для подорожшх франю- 
вчан обидва м!ста розташоваш шби на однш лшп» [1, с. 11]. 31ткнення (1 пода
льше протистояння) двох мют у площиш внутр1шнього св1ту головного персо
нажа -  це те, що рухае сюжет есею в межах тем Львова й Киева, лопчно поед- 
нуе IX.

Тематична неоднорщнють -  характерна риса есе'ютики О. Забужко, це яс- 
краво засвщчуе композиц1я зб1рки «3 мапи книг 1 людей», де кожен блок («Чи- 
тати», «Писати», «Бачити», «Жити») групуе текста ввдповвдного тематичного
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спрямування, поеднаш фшософсько-публщистичним способом тзнання соща- 
льних процеав. Неоднорщна тематична структура ускладнюе зв’язки м1ж час- 
тинами тексту, тому студентам необхщно навчитися визначати типи цих 
зв’язюв. Для публщистичних друкованих текспв актуальним е асощативний 
змютовий зв’язок (ситуативный асощативний: «наступна фраза е висловлюван- 
ням про предмет, що мае просторове або часове вщношення до предмета попе- 
редньо1 фрази -  утворення сум1жних тем» [6, с. 110]; предикативный асощатив
ний: «наступна фраза виражае причину, наслщок, атрибут, мюце, час дп основ
ного предмета розповщ1» [6, с. 110-111]).

Наприклад, на основ! запропонованих Ю. Андруховичем тем Львова й 
Киева можна видшити наступи! аспекты асощативного зм!стового зв’язку: 
Льв1в уявний (романтизований, м!стичний ! неодм!нно укра'шськомовний) -  
Льв1в справжнш (зрос!йщений, урбашстичний, прим!тивний) -  Ки1'в (неукра'ш- 
ський, небезпечний, несприятливий для мистецько'! комушкаци, герметичный) -  
дорога вщ Франювська до Киева !з зупинкою у Львов!, що ф!зично й ментально 
поеднуе ц! р!зн! та водночас схож! точки. За такою асощативною схемою сту
денты на заняти можуть змоделювати власний «маршрут», у якому основною 
тематичною точкою буде Полтава.

Оскшьки тематична авторська структура не може повшстю сшвпадати з 
вщповщною рецип!ентською структурою, журнал!стов! й редактору необхщно 
пристосувати тематичну авторську структуру до особливостей сприйняття ма- 
тер!алу певною аудитор!ею. В!дпов!дно, чим бшыне в текст! додаткових тем, 
тим бшыне вар!анпв може мати тематична перцептивна структура.

Якщо тематична авторська структура мае суттев! недолши (тема не е сус- 
пшьно мотивованою, сусп!льно цшеспрямованою й суспшьно доцшьною, мате- 
р!ал м!стить багато тематичних вщхилень, основна тема недостатньо розробле- 
на чи розкрита поб!жно тощо, доцшьно користуватися методом актуал!защ1 те
ми та вщповщними прийомами (видшеш В. Р!зуном [6, с. 231]).

1. Атрибущя предмета розповщ! (розпов!дь про середньостатистичного 
громадянина Украши -  розпов!дь про середньостатистичного громадянина 
Украши, який поспйно розмовляе росшською мовою).

2. Узагальнення предмета розповщ! (розповщь про середньостатистично
го громадянина Укра'ши, який слухае рос!йську поп-музику -  розпов!дь про 
украшц!в, яю надають перевагу рос!йськ!й популярн!й музиц!).

3. Поняттева трансформац!я предмета розповщ! (розповщь про сучасного 
украшця -  розповщь про сучасш проблемы в Укра’пп).

Фактолопчна структура матер!алу базуеться на лопчних та асоц!ативних 
зв’язках м!ж фактами. Робота журнал!ста з фактами, розробка та розкриття те
ми, анал!з редактором фактолопчно!’ системы зумовлеш як приналежн!стю фак
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ту до певно1 сфери життя суспшьства, так [ жанром журналютського матер1алу. 
Вщповщно, [ журналют, [ редактор мають чггко в1др1зняти власне факти вщ ду
мок, оцшочних суджень, прогноз1в, гшотез, вражень. Для вироблення таких на- 
вичок студентам можна запропонувати визначити фактолопчну систему есею 
Ю. Андруховича «Орган, яким люблять», що в ньому автор м1ркуе над понят- 
тям патрютизму та власною причетнютю до нього.

Студенти повинш виокремити ключов1 факти, що рухають сюжет есею, 
визначити 1хш я ю ст  характеристики (правдивють, типовють, сощально- 
полпична значимють, щейшсть, точшсть, доречшсть). Сформувавши ланцю- 
жок основних факпв, студенти мають перебудувати його таким чином, щоб те- 
матична едшсть матер1алу порушилася, а факти втратили я ю ст  характеристи
ки. Наприклад, фактолопчну схему можна подати так: герой побачив украшсь- 
кий прапор у юпш Мадонни й усвщомив, що е патрютом; герой з1знався, що 
слово «патрютизм» не викликае в нього любовц бо цим поняттям спекулюють 
полпичш негщники й воно асощюеться з радянським шюльним вихованням та 
службою в лавах радянсько'1 армЙ; 1989-1991 рр. викликали в героя любов до 
«антивладного патр1отизму»; 1992 р., коли синьо-жовт1 значки вийшли з моди, 
зруйнував патр1отичн1 почуття героя; герой усвщомив, що сучасний укра'шсь- 
кий патрютизм -  явище еклектичне й суперечливе; герой зрозум1в, що патрю- 
тизм -  явище загалом аморальне, осюльки за ним стоять агрес1я 1 смерть. Якщо 
перебудувати ланцюг основних факпв, усунути деяю з них, додати факти, що 
суперечать законам логши, зм1нити 1дейн1 акценти, тематична структура втра- 
тить цшсшсть, а читач не зможе «розкодувати» щею автора, яка подана в ¿ро- 
н1чн1й манер1 й -  за законами жанру -  не претендуе на абсолютне прийняття, а 
спонукае до «дискусй'» з публ1цистом.

Композицшна структура журнал1стського матер1алу вимагае вщ редакто
ра виконання таких завдань: по-перше, в1н мае визначити, чи в1дпов1дае лопка 
викладу композиц1йному втшенню, по-друге, чи в1дпов1дае ступ1нь складносп 
композицп можливостям рецип1ент1в й  сприйняти. К. Серажим зазначае, що 
саме в журналютських матер1алах особливост1 структури тексту залежать вщ 
жанру, вщ жанрово-стильового р1зновиду [7]. Загалом методика ощнювання 
композицп грунтуеться на таких ознаках тексту, як в1дносна сшвм1ршсть ком- 
позиц1йних частин, умотивован1сть Тхньо!' посл1довност1 й використаних авто
ром композиц1йних прийом1в зм1стом 1 жанром. А. Капелюшний пропонуе ви- 
дшяти композиц1йн1 вузли, як1, подаючись у довшьнш посл1довност1, визнача- 
ють змют журнал1стського матер1алу: «опис 1 анал1з подй', яка спричинила про
блему (констатащя факпв); анал1з причин виникнення проблеми; характерис
тика учасниюв поди; загальна оц1нка конфлштно!' ситуацп, сощально!' пробле-
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ми, яка стоить за конфлштом; шляхи до практичного виршення проблеми»
91].
На приклад! есею О. Забужко «Цша ВшньПуха» розкриемо специфпсу 

роботи студенев ¡з такими композицшними вузлами. Есей О. Забужко присвя- 
чено двом проблемам, кожна з яких по-своему важлива 1 для суспшьства, 1 для 
окремого рецитента. Перша -  це радянська верЫя «Вшш-Пуха», яку авторка не 
сприймае й не приймае категорично. Друга -  це дол! автора та його сина в кон
текст! дол1 славнозвюно!' книжки. Починаеться есей 13 характеристики персо- 
наж1в: 1 чотирьохр1чна д1вчинка, якш подарували книжку (авторка в дитинств1), 
{ сама книжка -  повноправш геро'! есею: «Меш подарували книжку (товсту! -  
значить, вистачить надовго...), на обкладинщ яко! пухнатий жовтий ведмедик, 
зш ’явшись на стшьця, щкавим оком зазирав у прочинен! дверцята буфета» 
[3,с.15].

Наступний комун!кативний вузол п!сля опису дитячих позитивних вра- 
жень вщ книжки -  представления под!!', що спричинила проблему,! презентац!я 
само! проблеми: «Зате прекрасно пам’ятаю Д дос! прчить!) ту доглибну особис
ту образу, якою стала для мене поява (дещо шзшше, слава Богу, коли смаки 
вже сформувалися!) популярного мультфшьму, де бридка коричнева клякса- 
ведм!дь хрипкувато-приблатньонним голосом Леонова репетував на все горло 
(не диво, що захрип!) щось вельми схоже на тод!шн! «пионерские речёв- 
ки»<...>» [3, с. 16]. Заюнчуеться розвиток ще! проблеми своерщним шдсумком, 
у якому авторка шчого н!кому не нав’язуе, але в тому й полягае ефект переко- 
нання читана: «Так що Мшновш книжц! я завдячую не лише сво!'м глибоко 
вкоршеним англофшьством (найл!пшою, м!ж шшим, протиотрутою на всяку 
совдепщину), а й дечим б!льшим: в!дкритим прийняттям с в 1 т у ^ к ^ н ^  -  завдя- 
ки !рошчнш здатност! споглядати себе в ньому збоку» [3, с. 16].

Дол! автора та його сина, що став прототипом героя книжки, -  наступний 
аспект, над яким м!ркуе О. Забужко, лопчно виводячи його з попереднього. Пе
рший композицшний вузол -  це констатащя того факту, що справжшх книжок 
для д!тей небагато, а Мшнов! вдалося написати таку, але дорогою цшою. Дру- 
гий композиц!йний вузол -  синтетичний, це представления обох М!лн!в, анал!з 
особисто!' трагедп кожного з них. Батька, який марно домагався слави «дорос
лого» письменника, ! сина, у якого «вкрали дитинство й перетворили на гро- 
мадську власшсть на кшталт м!ського парку» [3, с. 19]. Авторка дае власну ощ- 
нку ц!й ситуац!!', п висновки не претендують на вичерпшсть, але сформульоваш 
ч!тко, як того й вимагае !дея публ!цистичного тексту: «Одначе судити письмен
ника не мен!: той плюшевий мкько, над яким немовлям ^^^сав», за сорок лгг до 
мого народження, Кр!стофер Робш, зм!нив ! мое життя -  спасиб!, зм!нив не на
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ripnie» [3, с. 20]. Цей висновок -  третш композицшний вузол, вш узагальнюе 
точку зору автора щодо двох основних проблем есею.

Отже, визначаючи ochobhI композицшш вузли, студенти мають зютавити 
CniBMipHicTb композицшних частин (умовно IX дв1 -  ввдповщно до порушених 
проблем), засвщчити, що розташування композицшних вузл1в вщповщае жан- 
ровш природ! есею, a Bci композицшш прийоми розраховаш не на пряму поле- 
Mixy чи переконання, а «внутршнш» д1алог i3 читачем.

Композицшний анал1з тексту мае поеднуватися з анал1зом арх!тектошч- 
но1 та лопко-поняттево! (авторсько! i перцептивно!' структур). Студенти повин- 
Hi визначити, чи композицшш вузли, яю авторка есею подае в довшьному по
рядку, вщповщають внутрпттшй лопщ тексту, чи не виникае в рецишенпв тру- 
дноттпв i3 розумшням актуальное^ порушених проблем та авторського задуму 
загалом, чи виконують заголовки й абзаци шформацшно-пошукову й темовидь 
льну функц!!'. Також важливо звернути увагу на емоцшно-експресивну структу
ру, пам’ятаючи, що автор може вкладати у свш матер1ал pi3Hi емоцп, але вони 
не повинн! ускладнювати сприйняття, надавати тексту патогенности бути дуже 
контрастними.

Наступи! структури -  шформацшна авторська й перцептивна -  демон- 
струють сшввщношення ново!' й уже вщомо! !нформац!! (для автора i для реци- 
nieHTa). Працюючи з публщистичними текстами, студенти мають визначити 
нову шформацпо та доцшьшеть актуал!зац!!‘ вже вщомо!. Наприклад, в есе! 
Ю. Андруховича «Shevchenko is OK» подано pi3Hi «inocTaci» T. Шевченка в pi- 
зних культурних контекстах: Шевченко комушетичний, нац!онал!стичний, хри- 
стиянський, ате'ютичний, дисидентський, анарх1чний. Ця шформащя може мати 
неоднаковий стушнь новизни для рецип!ент!в, може й не бути новою взагалк 
Але автор, окр1м опису «шостасей» митця, актуал1зуе загальновщом! факти, на- 
повнюючи lx новим звучаниям (Шевченко -  святий): «Аг!ограф!я Тараса Шев
ченка для бшыност! укра!'нц!в починаеться з його дитячо! подорож! до кшця 
евпу. На цьому випадков! найчаепше наголошують учител! вже в початкових 
класах загальноосвшпх шкш: шеетшптнш хлопець одного л1тнього дня, шкому 
н1чого не сказавши, вирушае з дому назустр1ч o6pieBi -  туди, де, як йому зда- 
еться, небо сходиться з землею, i евгг зашнчуеться» [1, с. 141].

Загалом, читач отримуе образ письменника, створений на основ! давно 
вщомо! !нформац!!‘, стереотип!в (маленький допитливий хлопчик, Мес!я, Кобзар 
тощо), доповнений неспод!ваним новим фактом: шд час виступу публ!циста в 
нью -йорксько^ шчному поетичному кафе «Nuyorican» його засновник, сивий 
пуерториканець, оточений молодими мулатками, сказав, що Шевченко -  його 
улюблений поет. Саме в цьому факт!, у такому погляд! на постать митця -  но
визна есею.
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Комушкативна структура журналютського матер1алу пов’язана з функщ- 
ею впливу на людину, але цей вплив здшснюеться не однаково й не у стандарт- 
них умовах. В. Р1зун вщцляе фактори, яю визначають характер ще! функцп: си- 
туащя написания та сприймання тексту, мотив д1яльност1, у яку включена ко- 
мушкащя, комушкативна мета, комушкативний смисл [6, с. 116]. Загальна фун- 
кц1я впливу журналютського матер1алу не може бути реал1зована без функц1й 
«ув1мкнення» контакту з рецишентом та утримання його уваги.

Осюльки завжди 1снують умови, яю ускладнюють процес сприймання по- 
в1домлення, а н1 автор, н1 редактор не можуть точно визначити, у яких умовах 
буде сприйматися матер1ал, !'хне завдання -  подбати про максимальну вщповщ- 
н1сть авторсько!' та перцептивно!' психолопчно!' структур (адже щ явища тотож- 
ними бути не можуть). Опрацьовуючи публ1цистичн1 текста, студентам необ- 
х1дно навчитися визначати елементи психолопчно!' структури: це 1 пропорцш- 
н1сть матер1алу, 1 ритм1чн1сть подання ново!' 1нформацй‘, 1 р1зноман1тн1сть форм 
повтор1в, 1 використання зображально-виражальних засоб1в в1дпов1дно до конк
ретного жанру та можливостей читана !х сприйняти та зрозумгги. На приклад1 
запропонованих публщистичних текспв Ю. Андруховича й О. Забужко студен
та можуть виокремити щ назван! ознаки й проанал!зувати !х через призму шди- 
в!дуального авторського стилю кожного автора.

Ураховуючи думку Г. Онкович про мед!акомпетентшсть фах!вця як !нте- 
гральну характеристику особистост! [5] й ознаки мед!акомпетентност! редакто
ра, окреслен! Ю. Горун [2], визначимо два ключов! завдання, яю мае реал1зува- 
ти викладач на таких заняттях: розвивати критичне мислення студент1в через 
анал1з зм1стового та формального компоненпв публщистичного тексту, стиму- 
лювати майбутн1х журналюпв до власно!' публ!цистично!' творчост! та фахово!' 
критики сво!х творчих напрацювань.

Отже, анал1з та оц1нка публщистичного тексту студентами мають зд1йс- 
нюватися з урахуванням особливостей сприйняття певного жанру чи жанрового 
р!зновиду, адресащ!' (публ!цистичний матер1ал розрахований насамперед на ре- 
акц1ю втягнення, тобто д1ю необмежено!' к1лькост! людей), а також !з урахуван
ням !ндив1дуального стилю, творчого почерку певного автора. Вщповвдно, уЫ 
елементи структури публ!цистичного тексту (вщ тематично!' до психолопчно!') 
повинш забезпечувати реал!зац!ю функц1й установления контакту та утримання 
рецишентсько!' уваги.

Матер1али в1домих публ!цист!в -  р1зн! за стилем ! способами впливу на 
аудиторпо, проте вони задовольняють тзнавалып та естетичн! потреби аудито- 
р!*1, викликають певну реакц1ю (часто ця реакц1я полягае в тому, що рецишент 
просто замислиться над порушеною проблемою), мають потужний мед!аосв1т-
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нш  потенщ ал, можуть спонукати студ ен ев  до творчого самовираження в цари- 
Hi публщ истики.
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МЕД1АОСВ1ТА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСШЛЬСТВО 
ТА СОЩАЛЬНИЙ КАП1ТАЛ

У cmammi розглянуто роль медгаосвтнъог disuibuocmi в становленш та змщ- 
нент громадянсъкого сусптъства в УкраХнг. Простежено зв ’язки м1ж розгортанням 
Mediaoceimnbozo руху та збтыиенням сощалъного катталу.

Медиаобразование, гражданское общество и социальный капитал
В статье рассмотрена роль медиаобразователъной деятельности в становле

нии и укреплении гражданского общества в Украине. Прослежены связи между раз
вертыванием медиаобразователъного движения и ростом социального капитала.

Media Education, civil society, and social capital
The article examines the role o f Media Education activities in the development and 

strengthening o f civil society in Ukraine. The links between the deployment o f Media Educa
tion movement and the increase o f social capital are traced.
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