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нш потенщал, можуть спонукати студенев до творчого самовираження в цари- 
Hi публщистики.
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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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В кторп розвитку захщно!' цивипзацЙ демократичный устрш виробив вла- 
сний шструмент очищения та оновлення -  громадянське суспшьство, в розма!'т- 
л  його шститулв (недержавних оргашзацш, приватных добровшьних оргашза
цш, волонтерських осередюв, громад, рух1в тощо), яю покликан! виражати во
лю та захищати штереси громадян. Активне громадянське суспшьство визнане 
одшею з важливих умов демократичного розвитку та социального прогресу в 
сучасному с в т .

Громадянське суспшьство -  сфера недержавних суспшьних шститулв та 
вщносин, сощальних, етшчних, духовных, релтйних тощо. Сфера автономного 
юнування, самовияву, самореал1зацЙ та самооргашзацп шдивщв, захищена за
конами вщ прямого втручання та регламентащ!' з боку державно!' влади. 
У сощальному простор! громадянського сусп!льства люди взаемод!ють як авто- 
номн! !ндив!ди, а !'х об’еднання формують складну мережу громадянських 
зв’язюв ! взаемозалежностей, яю й утворюють власне сощальне життя, суспшь
ство як таке, якому не потр!бен примус з боку пол!тичних структур, щоб 
функц!онувати.

На сайт! «Громадянське суспшьство ! влада» -  укра'шському урядовому 
!нформац!йно-комун!кац!йному ресурс!, покликаному сприяти взаемод!!' грома
дян та IX об’еднань з органами виконавчо!' влади в процес! формування ! ре- 
ал!зац!!‘ державно!' пол!тики, -  запропоноване таке визначення: «Громадянське 
суспшьство -  суспшьство громадян з высоким р!внем економ!чних, соц!альних, 
пол!тичних, культурных ! моральных властивостей, яке утворюе розвинеш пра- 
вов! в!дносини з державою; суспшьство р!вноправних громадян, яке не зале- 
жить вщ держави, але взаемод!е з нею заради спшьного блага. <.. .> Серед ос
новных ознак громадянського суспшьства можна навести так!: визнання в рол! 
головно!' ц!нност! сусп!льства людини, й !нтерес!в, прав, свобод; р!вноправн!сть 
! захищен!сть ус!х форм власност!; економ!чна свобода громадян та !'х 
об’еднань, шших суб’ект!в виробничих вщносин у вибор! форм ! зд!йсненн! 
пщприемницько!' д!яльност!; свобода ! добровшьн!сть пращ на основ! вшьного 
выбору форм ! вид!в трудово!' д!яльност!; надшна й ефективна система соц!аль- 
ного захисту кожно!' людини; щеолопчна й подлинна свобода, наявн!сть демо
кратичных шститулв ! механ!зм!в, яю забезпечують кожн!й людин! можлив!сть 
впливати на формування ! зд!йснення державно!' полпики» [6].

У громадянському суспшьств! закладеш механ!зми самоорган!зац!!' та са- 
морегулювання, зор!ентован! на збереження та динам!чний розвиток сусп!льних 
в!дносин ! процешв, на забезпечення балансу м!ж державною та комерцшною 
сферами сусп!льства. Громадянське суспшьство будуеться на засадах сощаль- 
но1 сол!дарносл ! постае як горизонтально структурована (незалежна в!д влад-
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hoi вертикшп) сукупшсть добровшьних асощацш, громадських об’еднань, 
спшьнот, pyxiB, яю дистанцшоваш вщ державних та комерцшних структур. 
У реал1зацп cboix проекпв pi об’еднання мають на мет1 розв’язання суспшьно 
важливих завдань -  патрютичну консолщащю суспшьства, захист екологй', 
вщстоювання базовых сощальних цшностей (прав i свобод людини, демократй' 
та плюрал1зму думок, д1алогу р1зних погляд1в тощо). Вшьна преса як 3aci6 ко- 
мушкаци та самовираження виступае необхщною умовою розвитку громадян- 
ського суспшьства.

Мета нашого дослщження -  визначити роль мед1аосв1тньо1 д1яльност1 в 
становленш та змщненш громадянського суспшьства в У крапп. Для цього 
необхщно передушм зважити на стушнь сформованост1 громадянського сус- 
пшьства в нашш Kpai'Hi.

У 2011 popi Укра'шський незалежний центр пол1тичних досл1джень, уза- 
гальнюючи м1жнародн1 оц1нки -  дан11ндексу сталост1 громадських орган1зац1й 
Агентства м1жнародного розвитку США (USAID NGO sustainability Index) та 
рейтингу «Перехщш держави» (Nations in Transit) М1жнародно1 неурядово'! ор- 
гашзацй' «Д1м свободы» (Freedom House), -  констатував, що громадянське сус- 
пшьство в Украпп залишалося неконсолщованим та значно вщставало у своему 
розвитку вщ громадянського суспшьства европейських краш загалом та пост- 
сощалштичних кра'ш Центрально! та Схщно! Свропи зокрема.

Так, в Украпп на 10 тис. населения на той час було зареестровано лише 
14 громадських оргашзацш. Водночас, в Угорщиш на 10 тис. населения дiяли 
46 оргашзадш, у Хорватй* -  85, а в Естонй' -  201. Частка громадських ор
гашзацш у ВВП Укра'ши становила 0,24 %, тод1 як у Росы цей показник дор1в-

- 5  - 7 ,9  6-7].
Шсля Революцп Пдностц упродовж буремних роюв сощально- 

пол^ичних конфлжпв та протистояння зовшшнш arpecii', безперечно, вщбули- 
ся значн1 змши щодо ступеня активност1 та консолщованост1 громадянського 
суспшьства в Украпп. Розвиток волонтерського руху й доброчинностц фор- 
мування нових громадських та благодшних оргашзацш, загалом зростання 
сощально! свщомост1 громадян засвщчують якicнo новий pißeHb зpiлocтi гро
мадянського cycпiльcтвa.

Важлива роль у шднесенш р1вня сощально-полггично! o6i3HaHocTi й ак- 
тивносп громадян повинна належати мед1аосв1тньому руху. В Анал^ичнш за- 
писщ Нацюнального шституту стратепчних дocлiджeнь при Президентов! 
Укра'ши «MefliaocßiTa як чинник шдвшцення якосп освгги та 3aci6 протистоян
ня гумаштарно! arpecii'» зроблено висновок, що «належний р1вень мед1аосв1че- 
HocTi i, внаслщок цього, пошформованост1 громадян е необхщним для змщнен- 
ня демократй' та прискорення економ1чного зростання, а краще розумшня гро-
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мадянами основ функцюнування мед1асфери вестиме до зростання вимог гро- 
мадян до мед1а вщповщно, до тдвшцення якост1 в1тчизняно!' шформацшно!' 
продующ» [3].

Очевидно, що необхщною умовою шдвищення р1вня мед1акультури насе
ления повинна бути ципсна державна стратепя масово!' мед1аосвгги як 
невщ’емний складник державно!' шформацшно!' полггики, цшеспрямована дер
жавна кампашя щодо впровадження медшно! грамотност1 серед ус1х верств 
населения. Разом з тим, не менш важливий чинник -  формування мед1аосвггнь- 
ого руху, передушм за учасп молодц викладач1в ушверситет1в, шюльних учи- 
тел1в, журналют1в \ рекламюпв. Одне з першочергових завдань у зв’язку ¡з 
цим -  мед1апросвшшцька робота, тобто поширення знань про медшну галузь 
серед широких верств населения, формування в суспшьств1 критичного став- 
лення до мед1а, високих вимог до якосп медшних повщомлень, а також I само! 
потреби аудитор!!' ЗМ1 в мед1аграмотност1. Це, своею чергою, сприятиме фор- 
муванню позитивно!' громадсько!' думки щодо необхщност1 системно!', цшес- 
прямовано!' мед1аосв1тньо!' д1яльност1 на вс1х р1внях, для вс1х верств суспшь- 
ства.

У документах 1 виданнях, шдготовлених шд епдою ЮНЕСКО, шд- 
креслено особливу роль громадянського сусп!льства в розбудов1 мед1асфери, у 
тому числ1 на р1вш ухвалення рпнень. 3-пом1ж широкого спектру дш суб’еклв 
громадянського суспшьства (яю можуть бути реал1зоваш на мюцевому, нацю- 
нальному або м1жнародному р1внях), зокрема, вщзначаються можливост1 участ1 
в консультативних радах, здшснення мошторингу мед1а, розвитку ресурсних 
центр!в, реал1зацп видавничих проектов, створення неурядових оргашзацш 
тощо. У напрям1 мед!апросв!тницько!‘ д1яльносто особлива роль належить про
ведению р1зномаштних заход1в за участо широких юл громад ськосто: шфор- 
мац!йних дшв, семшар1в, лгпнх ушверситетов, фестивал1в тощо, -  а також ор- 
ган!зац!!' спещальних кампанш, присвячених шднесенню р1вня громадянсько!' 
свщомосто населения. Таю мед1аосв1тш тщ ативи заохочують аудитора ЗМ1 
не просто бути об1знаними з правилами безпечно!' поведшки в !нформац!йн!й 
сфер1, але й бути активними д1ячами в цш галуз1 [7, р. 89-91].

Згщно з концепщею ЮНЕСКО та поширеною европейською практикою, 
мед1аосвгга (мед!аграмотшсть) розглядаеться як важлива громадянська компе- 
тенщя людини в демократичному суспшьствг Вщповщно, одне !з завдань 
мед1аосв1ти -  виховання активного громадянина.

1дея охоплення щею д1яльшстю найширших верств населения закладена й 
у Концепщ!' впровадження мед1аосвгги в Укра'пп (2010 р.). Зокрема, Концеп
цию передбачено так1 форми мед1аосв1ти, у зв’язку з п зд1йсненням в ус1х 
складниках системи безперервно! осв1ти в Укра!'н1, як мед1аосвгга дошюльна,
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шкшьна та позашкшьна; мед1аосв1та у вищш школ!; батьювська мед1аосв1та [ 
мед1аосв1та дорослих; мед!аосвгга засобами мед1а. Серед основних принцишв 
мед1аосв1ти видшено: «Громадянська спрямовашсть. Мед1аосв1та в м1ру набут- 
тя нею формы мед1аосв1тнього руху сприяе розвитку в крапп громадянського 
суспшьства. Вона спираеться на потенщал громадських об’еднань [ асощацш, 
узгоджуе сво1 зусилля з розвитком шших громадських рух1в. При цьому 
мед!аграмотшсть громадян перетворюеться на важливий складник полПично! 
культуры суспшьства» [2].

У новш редакщ! Концепцп, ухваленш 21 кв1тня 2016 р. Презщцею Нацю- 
нально! академи педагопчних наук Украши, одним 1з пр1оритетних завдань 
визнане зм1цнення громадянського суспшьства: «Головною метою Концепцп е 
сприяння розбудов1 в Укра!ш ефективно! системи мед1аосв1ти, що мае стати 
фундаментом гумаштарно! безпеки держави, розвитку i консол1даци громадян
ського суспшьства (видшено нами. -  О.С.), протидп зовн1шн1й шформацшнш 
агресп, всеб1чно п1дготувати д1тей 1 молодь до безпечно!' та ефективно!’ 
взаемод1! [з сучасною системою мед1а, формувати у громадян мед!ашфор- 
мацшну грамотн1сть 1 мед1акультуру в1дпов1дно до !хшх в1кових, шдивщуаль- 
них та шших особливостей» [1].

1дея мед1аосв1ти як чинника формування активного громадянства набувае 
дедал1 бшыного визнання в педагопчнш сшльнотп Пров1дн1 мед1аосв1тн1 цен
тры Украши прагнуть поширювати знания про мед1асферу та формувати потре
бу критичного сприймання мед!апродукцп, ор1ентуючись на якомога ширшу 
аудитор1ю.

Переконливий приклад -  д!яльшсть Академы украшсько! преси (дал1 -  
АУП), неприбутково'!, неурядово! та незалежно! орган1зац1!, засновано! у 
2001 рощ, яка тдтримуеться европейськими та американськими 1нституц1ями. 
АУП ставить за мету «сприяти пошформованому та критичному сприйняттю 
мед1а украшським суспшьством та дотриманню стандарт1в сощально- 
вщповщально! журнал1стики» (http://aup.comиa/?cat=about&subcat=mLssюn). На 
це спрямоваш вс1 напрями д1яльност1 АУП: розроблення навчальних програм 1 
п1дготовка шдручниюв, методичных матер1ал1в та мультимед1йних додатюв; 
проведения л1тн1х та зимових шкш для з викладання мед1аграмотност1 для вчи- 
тел1в ЗОШ та викладач1в ОПИЮ, залучення до ц1е! д1яльносп пращвниюв 
б1бл1отек 1 фах1вц1в медшно! галуз1, орган1зац1я треншпв, сем1нар1в, науково- 
практичних конференц1й.

Вельми показовим прикладом прагнення виховати св1доме, активне став- 
лення споживач1в 1нформац1! до медшних продукт1в е 1н1ц1атива АУП, зор1ен- 
тована на широку молод1жну аудиторпо, а саме конкурс на створення в1русного 
матер1алу мед1апросв1тницько! спрямованост1: «Бери участь у конкурс! -  створи
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в1русний матер1ал на тему «Мед1аграмотшсть -  must have сучасного укра'шця». 
Защкав друз1в приеднатися до кола мед1аграмотних сшвв1тчизниюв, пошир свш 
матер1ал у сощальних мережах та виграй цшш призи вщ Академи укра'шсько! 
преси!» (http://www. medialiteracy.org.ua/index.php/23-kalendar-mediaosvitnikh-
podii/515-konkurs-vid-aup-na-stvorennia-virusnoho-materialu-mediahramotnist- 
must-have-suchasnoho-ukraintsia.html).

Створений у Запор1зькому нацюнальному ушверситета ГЙвденноукра'ш- 
ський центр мед1аграмотноста -  мед1аосв1тнш проект факультету журналютики 
ЗНУ. Центр мае на мета пщнесення р1вня медшно! грамотноста населения За- 
пор1зько1, Дшпропетровсько!, К1ровоградсько! та шших швденних i централь- 
них областей Украши: «В умовах шдвищено! загрози шформацшнш безпещ 
держави ми нацшеш на роботу з найбшьш вразливою аудитор1ею -  шкшьною i 
студентською молоддю. Через освггш заходи (лекцп, семшари, кругсй столи, 
конференци i презентацп), а також шформацшну кампанпо у регюнальних за- 
собах масово'! шформацп, ми просуваемо ще! вщповщального i розумного спо- 
живання мас-медшно! продующ» (http://medialiteracy.zp.ua). Зокрема, в рамках 
реагпзацп проекту студентка Марина Галич шдготувала цикл програм 
«MefliaPRO» на радю «Юшверс» (http://medialiteracy.zp.ua/news/play-
medlitcenter-nporpaMa-Mefliapro/).

На виховання сощально активного громадянства спрямована й навчальна 
дисциплша «Медiакультура», що викладаеться як на факультета журналютики, 
так i на шших факультетах Запор1зького нацюнального ушверситету. Досяг- 
ненню pie'i мети шдпорядковане виконання творчих po6iT -  мед1аосвтнх про- 
ектав студентав (шдготовка сценарпв мед1аосв1тшх програм телебачення та 
радю, газетних матер1ал1в, публшацш в штернет-виданнях, створення блопв 
мед1аосв1тнього спрямування, продуктав сощально! реклами, проведения сту
дентами навчальних лекцш, треншпв, вебшар1в тощо).

Особливий напрям д1яльноста у сфер1 взаемоди мед1аосв1ти i громадянсь- 
кого суспшьства -  освггне волонтерство. Зокрема, цшний позитивний досвщ 
реал1защ1 мед1аосвтнх проектав (Media camp «Чистий простар», «Media-кузня» 
та iHHiHx) мае кафедра видавничо! справи та редагування Юровоградського 
державного педагопчного ушверситету iMeHi Володимира Винниченка. «Як 
наголошують оргашзатори, викладач1 кафедри видавничо1 справи та редагуван
ня КДПУ iMeHi Володимира Винниченка Серпй та 1рина Ткаченки, це 
мед1аосв1тнш проект, який ввдбуваеться у формата табор1вки для особистасного, 
мед1аосв1тнього та еколопчного розвитку, активного ввдпочинку та неформаль
но!' ocBira» [5].

За час д1яльноста мepeжi oceiTHix KeMniB «Чистий простар» протягом 
2010-2016 роюв було проведено HiicTb Ta6opiBOK мед1апросв1тницького харак
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специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве

теру (чотири л т н  мед1а-кемпи «Чистий npocTip», осшнш «Project Camp» 
(2015), зимовий «Book Camp Read and Travel» (2016)). Учасниками заход1в ста
ли в1дом1 мед1атренери, журнал1сти, студентська молодь не лише з Клровограда, 
але й з 1нших мют Украши. Проект мае неабияке значения й в аспект! еднання 
украшських MicT, зац!кавленого д1алогу теоретиюв та практиюв, старшого та 
молодого поколшь.

Отже, активна мед!аосв1тня та мед!апросвггницька д!яльн!сть, спрямована 
на залучення широких верств населения до обговорення проблем розвитку 
медшно! сфери, виховання свщомих споживач!в медшно! продукци, формуван- 
ня сощально! в!дпов!дальност! за майбутне спшьноти, мюта, крайни, -  сприяе 
змщненню фундаменту громадянського сусп!льства, прирощенню «сощального 
кашталу».

Соц!альний каттал -  один з атрибулв громадянського сусп!льства, озна- 
ка його зршост! та ефективность Саме соц!альний каштал забезпечуе вплив 
громадянського суспшьства на imni сфери суспшьного життя. И д  цим понят- 
тям П’ер Бурдье розум1в сощальш зв’язки, яю можуть виступати ресурсом для 
отримання вигод. Зпдно з трактуванням Джеймса Коулмена, це потенщал 
взаемно!' дов1ри та взаемодопомоги, представлений у таких елементах суспшь- 
Hoi' opraHi3au;ii, як copianbHi мереж!, сощальш норми i дов1ра, яю створюють 
умови для координацп та коопераци заради взаемно! вигоди. Компонентами 
сощального кашталу виступають мережа горизонтальних зв’язюв м1ж р1вними 
та вшьними шдивщами, сощальна згуртован1сть i взаемодопомога, сощальна 
активн1сть громадян i навички колективних дш, в!дчуття причетност! до сп1ль- 
них справ, обов’язку та вщповщальност! перед ¿ншими людьми.

Соц!альний каттал -  продукт залучення людини до сощально! структури. 
У вим1рюваннях сощального кашталу беруть до уваги, зокрема, таю показники 
(шдикатори), як дов1ра та повага до оточення, готовшсть допомагати, толе- 
рантн!сть, членство в асощащях та об’еднаннях, доброчинн!сть, волонтерство, 
розвиток некомерцшних орган!зац1й. L(i форми вт1лення соц!ального кап!талу 
дають можливють розв’язувати сусп1льно значущ! завдання, забезпечувати 
сощальш блага.

Розгортання мед1аосв!тнього руху за участ1 молод!, журнал!ст!в i ре- 
KiiaMicTiB, шюльних учител!в i б!бл!отекар!в, науковц!в i викладач!в ушверси- 
тепв -  важливий чинник формування та зм!цнення громадянського сусп!льства 
в Укра’пн, розвитку потенц!алу взаемно! дов!ри i взаемодопомоги -  а отже, й 
накопичення соц!ального кап!талу. Мед!апросвгга серед широких верств насе
ления сприяе шднесенню р!вня соц!ально! активност! громадян, консол!даци 
громадянського суспшьства навколо важливо! мети -  розбудови спшьного iH- 
формац!йного середовища на засадах дотримання профес!йних журнал!стських
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стандартов, захисту моральних норм i принцишв, вщстоювання сощальних цш- 
ностей.

Результат мед!аосвгги -  мед1акультура аудиторй' -  слугуватиме чинником 
штеграцп громадянського суспшьства, спроможного вщстоювати базов1 
сощальш цшностп права i свободи людини, демократа, економ1чний та 
полНичний плюрал1зм, публ1чшсть i загальну пошформовашсть, справед- 
ливють i неухильне дотримання закошв. У пщсумку вся мед!аосвггня д!яльшсть 
спрямована на змщнення сощального капггалу, на усвщомлення та захист 
спшьних цшностей, формування здатност1 до суспшьно1 взаемодп та ефектив- 
них солщарних дш.
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