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МЕДІАОСВІТА І МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНІ ПОНЯТТЯ

У дослідженні встановлено, що нині відбувається поступове зростання ролі медіаосвіти як важливого фак-
тору соціокультурного розвитку суспільства та підвищення необхідності забезпечення цілеспрямованого форму-
вання медіакомпетентності в сучасної молоді. З’ясовано, що окремі аспекти здійснення медіаосвіти охаракте-
ризовано в публікаціях багатьох учених (М. Коропатник, К. Левківський, Г. Онкович, О. Федоров та ін.). Водночас 
виявлено доцільність продовження наукових розвідок щодо уточнення категоріально-понятійного апарату дослі-
дження. Сформульовано мету статті, що полягає в уточненні авторського розуміння суті понять «медіаосвіта» 
та «медіакомпетентність» як педагогічних понять. Учені тлумачать перше із цих понять як: розвиток особис-
тості за допомогою використання засобів масової комунікації, формування у молоді культури комунікації, уміння 
сприймати, осмислювати й інтерпретувати медійні тексти; процес навчання, в якому його суб’єкти оволодіва-
ють теорією та практичними вміннями, необхідними для опанування матеріалів сучасних масмедіа; здатність 
особи активно використовувати всі типи засобів масової інформації для спілкування та транслювання інформації 
іншим людям. У межах дослідження під медіаосвітою розуміється процес оволодіння людиною вміннями аналізу-
вати, інтерпретувати й оцінювати медійні тексти, що стимулює розвиток її критичного та творчого мислення. 

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що медіакомпетентність є важливим результатом медіаосвіти. У нау-
ковій літературі ця компетентність визначається як: здатність особи активно використовувати всі типи засо-
бів масової інформації для спілкування та транслювання інформації іншим людям; сукупність знань, умінь, зді-
бностей людини, що сприяють відбору, критичному аналізу, оцінці, адекватному використанню й транслюванню 
медіатекстів у різних видах, формах та жанрах. З урахуванням точок зору різних науковців у статті медіакомпе-
тентість визначено як інтегративне утворення людини, що забезпечує її спроможність кваліфіковано й відпові-
дально працювати з медіаресурсами та адекватно використовувати їх матеріали в різних життєвих ситуаціях. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіакомпетентність, медіапедагогіка, медіажурналістика, медіатекст, меді-
аресурс. 

Artem TKACHOV,
orcid.org/0000-0002-4488-1466
Doctor of Pedagogical Sciences,

Associate Professor at the Department of Primary and Professional Education 
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

(Kharkiv, Ukraine) tkachas2016@ukr.net

Valeriia PLIS,
orcid.org/0000-0001-8922-1093

Postgraduate Student at the Department of Primary and Professional Education
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

(Kharkiv, Ukraine) valeriiaplis@karazin.ua

MEDIA EDUCATION AND MEDIA COMPETENCE AS PEDAGOGICAL CONCEPTS

The study found that there is today a gradual growth of media education as an important factor in social and cultural 
development of the society and the necessity to ensure the purposeful formation of media competence of modern youth 
increase. It was found that separate aspects of media education are characterized in the scientific works of many scientists 
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(M. Koropatnyk, K. Levkivskyi, H. Onkovych, O. Fedorov, etc.). At the same time, the expediency of continuing scientific 
research to clarify the categorical and conceptual apparatus of the study was revealed. The purpose of the article is 
formulated, which is to clarify the author’s understanding of the essence of the concepts of “media education” and 
“media competence” as pedagogical concepts.

In particular, scientists interpret the former concepts: the personality development of through the mass media usage, 
the formation of a communication culture among young people, the ability to perceive, comprehend and interpret media 
texts; the learning process in which its subjects master the theory and practical skills which are necessary to master 
the modern mass media materials; a personal ability to actively use all types of media to communicate and broadcast 
information to others. Within the research, media education is understood as the process of mastering a personal ability 
to analyze, interpret and evaluate media texts, which stimulates the development of his critical and creative thinking.

Research has shown that media competence is an important result of media education. In the scientific literature, this 
competence is defined as: the personal ability to actively use all types of media to communicate and broadcast information 
to others; a set of knowledge, skills, abilities that contribute to the selection, critical analysis, evaluation, adequate usage 
and translation of media texts in various types, forms and genres. Taking into account the views of different scholars, the 
article defines media competence as an integrative formation of a person that ensures the ability to work competently and 
responsibly with media resources and adequately use the materials in different life situations.

Key words: media education, media competence, media pedagogy, media journalism, media text, media resource.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
стрімкого розвитку інформаційних технологій та 
медіатизації суспільства значно зростає роль меді-
аосвіти, що перетворюється на важливий фактор 
його соціокультурного розвитку. У світлі цього 
виникає актуальна потреба у створенні ефектив-
ної системи медіаосвіти, що сприятиме успішній 
підготовці молоді до безпечної й конструктивної 
взаємодії з різними видами масмедійних джерел. 
Причому маються на увазі як традиційні (дру-
ковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і 
новітні медіа, що спираються на цифрові техно-
логії (соціальні мережі, блоги й мережі мікробло-
гів, онлайн-медіаплеєри, інтернет-радіосервіси, 
фотосервіси тощо) (Медіакультура особистості, 
2013; Концепція впровадження медіаосвіти, 2016; 
Онкович, 2008). 

З огляду на важливу роль медіаосвіти в сучас-
ному світі та необхідність формування медіаком-
петентності молоді, ці питання знайшли відо-
браження в багатьох міжнародних нормативних 
документах та методичних матеріалах, зокрема 
таких: Паризька програма-рекомендації з медіа-
освіти ЮНЕСКО (2007), резолюція Європарла-
менту щодо медіаграмотності у світі цифрової 
інформації (2008), Феська декларація ЮНЕСКО з 
медіаінформаційної грамотності (2011), Паризька 
декларація ЮНЕСКО з медіаінформаційної гра-
мотності в цифрову епоху (2014). Сформульовані 
в указаних документах положення були враховані 
під час розробки нової редакції Концепції впро-
вадження медіаосвіти в Україні (Концепція впро-
вадження медіаосвіти, 2016), яку було офіційно 
схвалено постановою Президії НАПН України 
від 21 квітня 2016 р. Як відзначається в цій кон-
цепції, у сучасних умовах медіаосвіта стає дієвим 
засобом забезпечення «інформаційної безпеки 
країни», консолідації громадянського суспільства, 

«формування української ідентичності, виховання 
патріотизму молоді», наближення змісту освіти 
до сучасних суспільних потреб (Концепція впро-
вадження медіаосвіти, 2016: 5). 

Аналіз досліджень. Аналіз наукової літера-
тури засвідчує, що останніми роками питання 
організації медіаосвіти та формування медіаком-
петентності особистості перебувають у центрі 
уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних уче-
них. Так, історичні аспекти розвитку медіаосвіти 
висвітлено в працях М. Коропатника, А. Новико-
вої, І. Челишевої, І. Чемерис та ін. Теоретико-мето-
дологічні засади здійснення медіаосвіти розкрито 
в працях К. Левківського, Г. Майбороди, Л. Най-
дьонової, Г. Онкович, В. Смирнова, О. Федорова 
та ін. Роль засобів масмедіа у формуванні особис-
тості на різних вікових етапах розкрито в публіка-
ціях О. Баришпольця, В. Колісник, О. Самарцева, 
О. Шарикова, Т. Челомбітько, С. Черкашина та ін. 

Як установлено в дослідженні, концептуальні 
основи формування процесу медіакомпетентності 
особистості обґрунтовано в доробках А. Ільченко, 
А. Волошиної, М. Кузьміної, В. Протопопової та 
ін. Суть, структуру та зміст медіакомпетентності, 
шляхи її формування у молоді проаналізовано в 
наукових розвідках таких дослідників, як І. Гурі-
ненко, Н. Духаніна, О. Тимченко, І. Сахневич, 
Г. Онкович, О. Янишин та ін. 

Названі вчені зробили вагомий внесок у 
вивчення проблеми медіаосвіти й формування 
медіакомпетентності. Водночас під час прове-
дення наукового пошуку встановлено, що в нау-
кових джерелах спостерігається певна неузго-
дженість у визначенні понять, які є базовими для 
нашого дослідження. Зокрема, з’ясовано, що в 
науковій педагогічній літературі пропонуються 
різні тлумачення понять «медіаосвіта» та «меді-
акомпетентність». У світлі цього виникає потреба 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 2, 2020326

Педагогiка

щодо чіткого визначення категоріально-понятій-
ного апарату дослідження. 

Мета статті – на основі аналізу наукової літе-
ратури уточнити авторське визначення понять 
«медіаосвіта» і «медіакомпетентність».

Виклад основного матеріалу. У контексті 
порушеної проблеми значний інтерес викликали 
наукові погляди Г. Онкович, яка виокремила три 
основні значення медіаосвіти: 

– власне медіаосвіта, яка може інтегруватися 
з різними навчальними предметами чи бути авто-
номною дисципліною та є складником процесу 
навчання молоді у закладах освіти середньої, 
спеціальної чи вищої освіти, установах додатко-
вої освіти;

– медіапедагогіка, що забезпечує розвиток 
особистості за допомогою використання засобів 
масової комунікації й покликана сформувати в 
молоді культуру комунікації, уміння сприймати, 
осмислювати й інтерпретувати медіатексти з 
метою розширення своїх знань та комунікативних 
і креативних здібностей; 

– медіажурналістика, котра пов’язана із про-
цесом отримання журналістами професійної 
освіти, підготовкою кадрів для медіаіндустрії 
(Онкович, 2008: 11). 

І. Карпік і К. Шворак під медіаосвітою розу-
міють процес навчання, в якому його суб’єкти 
оволодівають теорією та практичними вміннями, 
необхідними для опанування матеріалів сучасних 
масмедіа (Карпік, Шворак, 2018: 11). Погоджую-
чись з думкою авторів щодо необхідності оволо-
діння особою вказаними знаннями й уміннями як 
одного із важливих результатів зазначеної освіти, 
вважаємо за необхідне відзначити, що, на наш 
погляд, наведене вище тлумачення дещо звужує 
розуміння наведеного поняття. Адже медіаосвіта 
не зводиться тільки до готовності особи працю-
вати з медійними матеріалами. 

Аналогічні погляди висловлюють О. Федоров 
та Л. Новикова, які підкреслюють, що медіаосвіту 
не можна ототожнювати з навчанням за допомогою 
медіа. Перше з цих понять передбачає пізнання 
людиною того, як створюються і поширюються 
медіатексти, а також розвиток її аналітичних зді-
бностей та критичного мислення, необхідних для 
здійснення інтелектуальних дій зі змістом цих 
джерел. Тоді як інше вказане поняття пов’язане із 
практичною роботою особи щодо створення меді-
атекстів (Федоров, Новикова, 2005: 23).

Вищевказані науковці також зазначають, 
що медіаосвіта часто розглядається в сучасній 
науковій думці як процес розвитку особистості 
шляхом використання засобів медіа, тобто масо-

вої комунікації. У світлі цього грамотно органі-
зована медіаосвіта сприяє формуванню в осо-
бистості культури спілкування з масмедійними 
джерелами, розвитку вмінь повноцінно сприй-
мати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати їх 
тексти, комунікативних умінь, творчих здібнос-
тей та критичного мислення, а також забезпечує 
навчання людини різних форм творчого самови-
раження за допомогою застосування медіатех-
ніки (Федоров, Новикова, 2005: 6). 

У контексті сучасної модернізації освіти на 
засадах компетентнісного підходу одним із най-
важливіших результатів медіаосвіти визначено 
медіакомпетентність. Наукові розвідки засвід-
чують, що дослідники тлумачать поняття «меді-
компетентність» теж неоднозначно. Так, німець-
кий дослідник Д. Бааке розуміє під цим поняттям 
здатність особи активно використовувати всі типи 
засобів масової інформації для спілкування та 
транслювання інформації іншим людям (Baacke, 
1996: 118]. Автор також зазначає, що важливою 
ознакою вказаної компетентності є спромож-
ність особистості «виразити себе засобами СМІ» 
(Baacke, 1996: 116). 

І. Карпік та К. Шворак трактують це поняття 
як розуміння людиною соціокультурного контек-
сту медіа, а також її спроможність бути носієм 
та транслятором медіакультурних стандартів і 
смаків, здатність ефективно взаємодіяти з меді-
апростором (сприймати, аналізувати, інтерпре-
тувати, оцінювати та створювати медіатексти, 
здійснювати медіадіалог між виробниками та 
споживачами медійної інформації, створювати 
нові складники медіакультури суспільства (Кар-
пік, Шворак, 2018: 11). 

За поглядами І. Наумук, медіакомпетентність 
являє собою сукупність мотивів, знань, умінь, зді-
бностей людини, що сприяють відбору, критич-
ному аналізу, оцінці, адекватному використанню 
та транслюванню медіатекстів у різних видах, 
формах та жанрах людини, що забезпечує її здат-
ність вибирати, використовувати, критично ана-
лізувати, аргументовано оцінювати, створювати 
й передавати медіатексти в різних видах, формах 
і жанрах (Наумук, 2015). Н. Приходькіна ствер-
джує, що медіакомпетентність забезпечує здат-
ність особи активно використовувати всі типи 
засобів масової інформації для спілкування та 
транслювання інформації іншим людям, аналізу-
вати складні процеси функціонування медіа (При-
ходькіна, 2017: 87). 

Висновки. На підставі вищевикладеного зро-
блено висновок про те, що в межах дослідження 
під медіаосвітою розуміється процес оволодіння 
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людиною вміннями аналізувати, інтерпретувати 
й оцінювати медійні тексти, який стимулює роз-
виток її критичного та творчого мислення. У про-
цесі наукового пошуку з’ясовано, що медіакомпе-
тентність особистості є одним із найважливіших 
результатів медіаосвіти. Також уточнимо, що з 

урахуванням точок зору різних науковців у статті 
медіакомпетентість визначено як інтегративне 
утворення людини, яке забезпечує її спромож-
ність кваліфіковано й відповідально працювати з 
медіаресурсами та адекватно використовувати їх 
матеріали в різних життєвих ситуаціях.
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