
специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве

10. Смирнов, С. И. Открытая система профессионального образования как сис
темообразующий фактор современной организации практикоориентированного обра
зования / С. И. Смирнов, Д. В. Чаплыгин // Проблемы и перспективы СПО. -  2007. -

11. -  12-15.
11. Солдаткин, В. И. Проблемы создания информационно-образовательной сре

ды открытого образования (по материалам выступления) / В. И. Солдаткин // Универ
ситетское управление: практика и анализ. -  2001. -  № 4 (19). -  С. 14-17.

12. Храмова, М. В. Основные этапы и тенденции формирования системы откры
того образования подготовки специалистов / М. В. Храмова // Вестник ТГУ. Гумани
тарные науки. Педагогика и психология. -  2012. -  Вып. 4 (108). -  С. 118-130.

УДК 378.148

С. В. Ветдзштау
Магтёуст тстытут МШстэрства унутраных спрау 

Рэспублт Беларусь

МЕДЫЯАДУКАЦЫЯ 
IМЕДЫЙНАЯ ГРАМАДЗЯНСКАСЦЬ

Артикул прысвечаны аналгзу у  кантэксце медыяадукацъы медыйнай 
грамадзянскасцг як новага типу узаемаадност грамадства i дзяржавы у  
тфармацыйнай сферы, здольнага супрацъстаяцъ тэндэнцыям фapмipaвaння 
«апращванай рэальнасщ” ва умовах глабалЬацыь Устанаул1ваегща сувязъ пам1ж 
медыйнай грамадзянскасцю i медыяграматнасцю, разглядаюцца рэсурсы ix развщщ у  
адукацыйнай просторы.

Media education and media civicism
The article analyzes in the context o f media education media citizenship as a new 

type o f relations between society and the state in the information sphere, capable o f 
resisting the tendency offormation o f «treated reality” in the conditions o f globalization. A 
connections between civic media and media literacy are established, resources in the o f 
their development in an educational environment are considered.

Паняцце грамадзянскасщ з пункту гледжання комплексу грамадска- 
палНычных навук (гл. працы Р.С. Байшязава, П.П. Баранава, А.М. Вял1чю,
B. Ю. Верашчагша, С.Г. Кара-Мурзы, В.С. Малахава, А.В. Мартышына,
C. Б. М1рзоева, Л.А. Марозавай, А.С. Панарына, В.М. Разша, В.М. Сшюкова, 
В.Ю. Шпака i ¡нш.) з’яуляецца адным з базавых пры анашзе узаемаадност 
пам1ж шдывщам i дзяржавай. У найболын агульным выглядзе яго можна 
вызначыць як каштоунаснае усведамленне асобай CBaix грамадзянсюх правоу i
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грамадзянсюх абавязкау на падставе уяуленняу аб сацыяльнай справядл!васщ i 
суверэштэце асобы.

Зараз паняцце грамадзянскасщ, традыцыйна звязанае з катэгорыялй 
пал1тычным1, щэалапчным! i сацыякультурньгш, праходзщь этап 
пераасэнсавання i пашырэння свайго зместу, што звязана з узрастаннем 
патрабаванняу да асобы ва улювах сацыяльнай трансфармацьй. Адным з 
íctothbix кампанентау новага тыпу грамадзянскасщ становщца шфармацыйны, 
яю адлюстроувае сфардправанасць у свядомасщ шдывщау медыйнага вобразу 
сваёй дзяржавы, устойл1васць гэтага вобразу да стыхшных i наумысных 
скажэнняу, а таксама выб1ральнасць ва успрыманш i трактоуцы паведамленняу 
адпаведнай сюраванасщ у сродках масавай шфармацыг Taxi тып 
грамадзянскасщ мы называем медыйным. I кал! асноватворным элементам 
грамадзянсюх паводзшау з’яуляецца актыунасць (пал1тычная, сацыяльная, 
эканам1чная, прафесшная i г. д.), дык у выпадку з медыйнай грамадзянскасцю 
гутарку варта весщ аб актыунасщ i свядомасщ у ажыццяуленш т. зв. 
шфармацыйнага выбару (фшьтрацьп шфармацыйных плыняу у адпаведнасщ з 
суб’ектыуным! перавагам!). Падобны тып паводзшау даследчыкам! нярэдка 
ашсваецца паняццем «медьмакты)шасць».

Актуальнасць закранаемай праблематыю звязана з тым, што умовы 
глабал1зацы1 сусветнай пал1тычнай, эканам1чнай i шфармацыйнай прасторы, 
распаусюджванне мультыэтшчнасщ i мультыкультурнасщ, узрастанне рол1 
тэхналопй i шфармацьй робяць як школ! вострай праблему падтрымання 
устойл!васщ дзяржаунай Ыстэмы i захавання у яе межах нацыянальнай 
щэнтычнасщ. 1нфармацыя, якая дастауляецца масавай аудыторьй з дапамогай 
медыя, мае выгляд «апрацаванай рэальнасщ», што не адпавядае арыгшалу; 
замоучванне, фрагментацыя, штучнае канстру1раванне падзей у сусветнай 
шфасферы становяцца нормай. Супярэчнасщ пам1ж «у^^>аным» вобразам 
дзяржавы, яго щэальным !м!джам, заюйканым падтрымл1ваць устойл1васць 
грамадскай сктэмы, i вобразам «зненпйм», яю стыхшна утвараецца або 
наумысна ствараецца CMI шшых дзяржау, ставщь перад шараговым 
спажыуцом масавай шфармацьй заканамернае пытанне: у што верыць i як 
дзейшчаць? Побытавы узровень шфармацыйнай граматнасщ аказваецца 
недастатковым для самастойнага «кздс^уяванш! рэальнасщ», якая 
прадвызначае мадэл1 паводзшау у грамадзянскай супольнасщ. У Ытуацьй, кал! 
у войнах перамагаюць без адзшага стрэлу, кал! супрацьстаянне узброенае 
змяняецца прощборствам шфармацыйным (ужо названым даследчыкам! 
войнам! шостага пакалення), кал! значнасць падзей вызначаецца выключна 
фарматам ix адлюстравання у CMI, а выбар нацыянальнай прыналежнасщ i 
грамадзянскай пазщьй дыктуецца эканам1чным1 выгодам!, фарм!раванне
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медыйнай грамадзянскасщ становщца для дзяржавы стратэпчнай задачай. I, 
мабыць, ад яе рашэння напрамую залежыць пераадоленне вышэйназваных 
супярэчнасцей.

Само паняцце медыйнай грамадзянскасщ у навуковым дыскурсе 
з’яуляецца новым: першапачаткова яно атрымала распаусюджванне у заходняй 
сацыялогп, дзе пытанш грамадзянскасщ цяпер перажываюць новую хвалю 
щкавасщ. Вельм1 паказальнай з’яуляецца адсутнасць яго устойл1вай [ 
паслядоунай дэфшщьп. У рускамоунай прасторы дадзенае паняцце ужываецца 
выключна у кантэксце праблемы фарм1равання новых тыпау адносш 
грамадства I дзяржавы, эшзадычна згадваецца у дысертацыйных даследаваннях, 
але не атрымл1вае дэталёвай распрацоую. На наш погляд, адным з найбольш 
перспектыуных напрамкау даследавання становщца вывучэнне пытання 
фарм1равання медыйнай грамадзянскасщ у кантэксце праблемы развщця 
медыяадукацьп у межах асобна узятай дзяржавы.

Медыяадукацыя выступае сродкам фарм1равання медыйнай граматнасщ 
грамадзян, якая у шфармацыйным грамадстве становщца таюм жа базавым 1 
неабходным элементам агульнай культзфы, як у XX стагоддз1 -  традыцыйная 
п1сьменнасць (умение чытаць I п1саць на роднай мове). Як адзначае 
А.В. Фёдарау, «медыяадукацыя у сучасным свеце разглядаецца як працэс 
разв1цця асобы з дапамогай { на матэрыяле сродкау масавай камун1кацы1 
(медыя) з мэтай фарм1равання культуры знос1н з медыя, творчых, 
камун1катыуных здольнасцей, крытычнага мыслення, уменняу паунавартаснага 
успрымання, 1нтэрпрэтацы1, анал1зу { ацэню медыятэкстау, навучання розным 
формам самавыяулення пры дапамозе медыятэхшю” (пераклад наш -  С.В.) 
[5, с. 96]. Щпер як ак^эдьна гучыць фраза М. Маклюэна: «Каб быць па-
сапрауднаму п1сьменным, трэба быць шсьменным у свеце медыя...”. 
М1жнародныя арган1зацьй (ЮНЕСКА, Савет Еуропы I шш.) усё часцей 
падн1маюць праблему разв1цця -  у п е р ^ ^  ^ згу , у моладз1 -  разумения 
дзейнасщ СМ1 як неабходнага элементу грамадскага жыцця. Напрыклад, у 
Рэкамендацьн Восьмага моладзевага форуму ЮНЕСКА (29-31.10.2013, Парыж) 
сцвярджаецца, што «у парадку дня на перыяд пасля 2015 г. варта надаваць 
прыярытэтную увагу павышэнню якасц1 с1стэм фармальнай адукацьп, асабл1ва з 
пункту гледжання вымяраемых вын1кау. У навучальныя праграмы варта 
уключыць медыйную 11нфармацыйную граматнасщ” (пераклад наш -  С.В.) [2]. 
Намаганш м1жнародных адукацыйных арган1зацый у цяперашш час нак1раваны 
на паглыбленне разумения медыйнай 1 шфармацыйнай граматнасц1 на аснове 
разгляду функцый медыя 1 шфармацьп, 1х рол1 у дэмакратычным дыскурсе 1 
удзелу у грамадсюм жыцц1, на аснове раскрыцця паняццяу медыйнай 1
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шфармацыйнай этыю, навучання метадам пошуку, аргашзацьп [ ацэню 
шфармацьп.

1.М. Дзелашынсю звяртае увагу на тое, што медыяадукацыя як 
канцэптуальная мадэль паустала у крашах з дамшуючай л1беральнай щэалопяй, 
для яюх характэрным з’яуляецца бурнае развщцё СМ1, што ствараюць 
вел1зарную колькасць шфармацыйнага шуму, а паралельна з гэтым наз1раецца 
зшжэнне грамадзянскай актыунасщ, якое выяуляецца у няухшьным змяншэнш 
колькасщ людзей, што прымаюць удзел у выбарчых кампашях I шитых формах 
грамадзянсюх паводзшау [3].

Фокус спецыяльных даследаванняу тэхшчных, прыродазнаучых \ 
гумаштарных навук звернуты як на шфраструктуру стварэння, захоування, 
перапрацоую I распаусюджвання шфармацьп, так I на праблему рэфармавання 
шстытутау адукацьй (ад школы да ушверсггэта) [ шшых сацыяльных 
шстытутау адукацыйнага характару (сям’я, СМ1, палпычнае асяроддзе 1 шш.), 
яюя здольны падрыхтаваць шдывща да эфектыунага выкарыстання 
шфармацыйных рэсурсау. Задача фарм1равання шфармацыйных кампетэнцый 
следам за ЗША, Канадай I крашам1 Заходняй Еуропы паспяхова вырашаецца у 
Рас!!: праграмы медыяадукацьп укаРаняюВДа У вышэйшых навучальных 
установах, з’яуляюцца навукова-метадычныя распрацоук1, адаптаваныя да 
сштэмы дашкольнай { сярэдняй адукацьп. Па некаторых дадзеных, 
медыяадукацыя ахошпвае каля 15 % расшсюх школ у гарадах з насельн1цтвам 
больш за 500 тыс. чалавек [6]. У Рэспублщы Беларусь дадзеная праблема 
з’яуляецца адносна новай, практычнаму укараненню медыяадукацыйных 
праграм папярэдшчае 1х абмеркаванне навуковай супольнасцю, канкрэтныя 
крою робяцца пакуль выключна на узроуш спецыяльных дысцыпл1н 
вышэйшых навучальных устаноу, як1я рыхтуюць прафес1яналау для працы у 
шфармацыйнай сферы.

Разам з тым, фарм1раванне медыйнай граматнасщ не здымае з парадку 
дня задачу станаулення медыйнай грамадзянскасцп Пам1ж гэтым! канцэптам! 
нельга ставщь знак роунасщ: кал1 першы адаптуе традыцыйную граматнасць да 
1нфармацыйных рэалш сучаснага свету, то друп закранае таксама пал1тыка- 
щэалапчны аспект функцыянавання шфармацыйнай сферы. Таму 
медыяадукацыя, адарваная ад палггычнай сферы 1 пазбауленая щэалапчнага 
баз1су, не можа разглядацца у якасц1 паунавартаснага рэсурсу медыйнай 
грамадзянскасцп У гэтай сувяз1 дарэчная пастаноука пытання аб правамернасщ 
1снавання разам з нацыянальным1 адукацыйным1 мадэлям1 нацыянальных 
медыяадукацыйных с1стэм, яюя найбольш поуна адлюстроуваюць патрэбы 
канкрэтнай дзяржавы у глабальным медыядыскурсе 1 здольныя супрацьстаяць 
знешшм 1нфармацыйным пагрозам. Распрацоука таюх Ыстэм з’яуляецца
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задачай, хутчэй, палггычнай, чым адукацыйнай, [ уваходзщь у кампетэнцыю 
структур дзяржаунай улады. Даследчыю звяртаюць увагу на тое, што 
«мед^адукацыя / медыяграматнасць павшны прывесщ да пераразмеркавання 
пал1тычнай { сацыяльнай улады. Творчы [ крытычны дыялог, роздум, удзел I 
дзеянне уключаны у працэс вывучэння \ практыю, што павшна даць ушм 
супольнасцям \ шдывщам у грамадстве права на самавыяуленне, развщцё \ 
свабоду, незалежна ад узросту, полу, сацыяльна-эканам1чных умоу, культуры, 
мовы [ рэлшн» (пераклад наш -  С.В.) [7, с. 25]. Дж. Гербнер разглядае 
медыяадукацыю як сродак фарм1равання «каалщьн для пашырэння свабоды { 
разнастайнасщ камушкацьи, для развщця крытычнага разумения медыя як 
новага падыходу да л1беральнай адукацьи» (пераклад наш -С.В.) [8].

3 нашага пункту гледжання, у Рэспублщы Беларусь шнуюць аб’ектыуныя 
перашкоды для развщця медыйнай грамадзянскасщ, заснаванай на высокай 
медыякамушкатыунай кампетэнтнасщ:

1) пазщыя сродкау масавай шфармацьн, для яюх тыповая неапрауданая 
щэалапзацыя паведамленняу («каш сувязь пам1ж тым, што хвалюе людзей, 1 
тым, як тэта асвятляецца у прэсе, губляецца, людз1 перастаюць щкавщца 
навшамщ (пераклад наш -  С.В.) [4, с. 28]);

* ___  V/ ___ • и  *

2)
дзесящгоддзям1 па меры таго, як няудалы вопыт грамадзянскасщ 
крыштатнзоувауся у нормы палпычных паводзшау;

О  \  «-» * %л • *3)
структур;

4) нежаданне грамадзян браць на сябе адказнасць за тое, што адбываецца 
у краше альбо у рэпёне;

5) перакананасць ва уласным бяссшн уплываць на прыняцце значных 
рашэнняу або прапаноуваць да грамадскага абмеркавання тыя щ шиты я 
праблемы;

6) страх грамадзян перад грамадсюм жыццём як перад адной з формау 
публ1чнага самавыяулення;

* * О и и и7)
вдэнтыфжацьп шдыввдау, што перашкаджае ажыццяуленню групавых дзеянняу 
[1,с. 39-40].

Пытанне аб рэсурсах фарм1равання медыйнай грамадзянскасщ, здольных 
часткова нейтрал1заваць названыя супярэчнасщ, таксама з’яуляецца 
дыскусшным. Мы да таюх адноЫм:

1) адукацыйнае асяроддзе, у яшм прадугледжана наяунасць курсау 
медыяграматнасщ (на розных ступенях навучання), падрыхтаваных з улжам 
нацыянальнай шфармацыйнай мадэл11 палпычнай дактрыны;
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2) медыясферу, якая уключае у сябе кантэнт уах вщау сродкау масавай 
шфармацьп (як айчынных, так 1 замежных, даступных для масавага 
успрымання) [ якая ажыццяуляе стыхшнае уздзеянне на грамадзянскасць 
аудыторыц

3) сацыяльнае асяроддзе шдывща, што фарм1руе суб’ектыв1заванае 
асяроддзе распаусюджвання медыяпаведамленняу, схшьнае да ненаумыснага 
скажэння [ непадкантрольнае пал1тычнаму рэгуляванню;

4) палпычную рэальнасць, якая прадвызначае стауленне грамадзян да 
шфармацьн у СМ1 { -  з другога боку -  адчувае наступствы шфармацыйнага 
выбару аудыторыц

5) шстытуты грамадзянскай супольнасщ, жыццяздольнасць яюх шмат у 
чым залежыць ад устойл1васщ шфармацыйнай сферы \ яюя, у сваю чаргу, 
прадвызначаюць тып грамадзянсюх паводзшау, дам1нуючы у каньфэтным 
грамадстве;

6) щэалапчны юнмат у соцыуме, яю дазваляе казаць аб таюх катэгорыях, 
як патрыятызм, грамадзянскасць, прававая I грамадзянская культура, як аб 
зауважных феноменах грамадскага жыцця, а не штучных канструктах.

Як бачым, сярод рэсурсау медыйнай грамадзянскасщ выразна 
вылучаюцца тры катэгорыг Да першай адносяцца рэсурсы, яюя удзельшчаюць 
у генерацьй шфармацыйных плыняу (медыясфера), да другой -  яюя рэгулююць 
шфармацыю { ствараюць у ёй скажэнш (палпычная сфера, грамадзянская 
супольнасць), да трэцяй -  яюя надаюць упарадкаванасць медыяландшафту { 
канструююць шфармацыйную рэальнасць (адукацыйная Ыстэма, щэалапчная 
сфера). 1х дзейнасць можа быць канструктыунай толью пры умове адзшства 
прыярытэтау ушх акторау пал1тычнай сферы. Таксама неабходна ул1чваць 
значную ролю у фарм1раванш медыйнай грамадзянскасщ (як 1 шшых яе тыпау) 
стыхшных фактарау (уласнага досведу аудыторыц уплыву сацыяльнага 
асяроддзя, фрагментаванасщ [ дыскрэтнасщ паведамленняу, рытуал1зацьн 
падзей у СМ1 \ шш.). 1х уплыу зваротна прапарцыянальны узроуню развщця у 
соцыуме грамадзянскай культуры, што утварае базю для медыйнай 
грамадзянскасць Адзначым таксама, што адукацыйныя праекты на буйных 
тэлеканалах, у друкаваных СМ1 [ штэрнэт-рэсурсах задачу фарм1равання 
медыйных кампетэнцый аудыторьп вырашаць не могуць у сшу таго, што 
знаходзяцца па шшы бок «шфармадыйнай барыкады»: часта не защкауленыя у 
развщщ крытычнага мыслення аудыторыц арыентуюцца на занадта шырок1я 
аудыторныя групы, дзейшчаюць з аглядкай на камерцыйную мэтазгоднасць \ 
без належнай каардынацьи з акадэм1чным асяроддзем.

Анал1з заходняга вопыту паказвае, што пры наяунасщ свабоднага 
шфармацыйнага абмену у грамадстве медыяадукацыя становщца сродкам
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актыв1зацьп дыялогу пашж дзяржавай i грамадзянаш, рэсурсам пераадолення 
камушкацыйных 6ap’epaÿ i фарм1равання медыйнай грамадзянскасщ. Развщцё 
ÿ адукацыйным асяроддз1 HaBbiKaÿ першаснага анал1зу мэдьмкантэнту з 
адначасовай aктyaлiзaцыяй паняцця медыякрытыю, а таксама ÿicapaHeHHe ÿ 
сацыяльную практыку свядомага, акты^шага спажывання прадукцьй CMI 
спрыяе развщцю грамадзянскай i прававой культуры, што з ,яÿляeццa 
неабходнай умовай для аптьпшзацьл iнфapмaцыйнa-кaмyнiкaтыÿнaй сютэмы 
грамадства. Таюм чынам, паняцце медыйнай грамадзянскасщ набывае 
асабл1вую актуальнасць пры анал1зе новага тыпу адносш пам1ж грамадствам i 
дзяржавай у шфармацыйнай сферы, прадвызначае эфекть^насць гэтых адносш 
з пазщьп палпычных патрэб, а таксама паказвае nepcneKTbiÿHbi напрамак для 
рэфармавання i развщця адукацыйнага асяроддзя ÿ XXI стагоддзг
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