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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ МЕДІАОСВІТИ 

Вступ. У сучасному світі неможливо уникнути  впливу медаіконтенту 

на людину. Широке використання медіаінформації та відсутність контролю 

за змістом інформації ставить  споживачів у залежність від думки автора, без 

урахування справжніх фактів. В цих умовах медіаосвіта дає можливість 

захисту від негативного впливу та розвитку критичного мислення. 

В умовах реформування Нової української школи, надшвидкого потоку 

і об’єму інформації, актуальним стає здатність майбутніх вчителів 

аналізувати медіатексти та протистояти негативному впливу медіа, а також 

використовувати можливості медіа у професійно-педагогічній діяльності. В 

наслідок цього медіаосвіта проголошена ЮНЕСКО одним із пріоритетних 

напрямів у педагогіці ХХІ століття. 

Теорії медіаосвіти є складовими освітнього процесу Нової української 

школи. Вони відображають напрямок розвитку медіаосвіти.  

Формування мети статті. Метою статті є аналіз сучасних теорій 

медіаосвіти. 

Виклад основного матеріалу статті. В сучасному світі існує багато 

визначень терміну «медіаосвіта». О.В. Федоров пропонує розуміти 

медіаосвіту як формування медіаграмотності на матеріалах та за допомогою 

засобів масової інформації, кінцева мета якої критичне сприйняття медіа 

повідомлень [5, с. 22]. 
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Медаіосвіта навчає людину  аналізувати, критично осмислювати і 

створювати медіатексти; визначати джерела медіатекстів, їх політичні, 

соціальні, комерційні, культурні інтереси, їх контекст; інтерпретувати 

медіатексти і цінності, що розповсюджують медіа;  обирати відповідні медіа 

для створення та розповсюдження власних медіатекстів та набуття 

зацікавленої в них аудиторії;  уможливлювати вільний доступ до медіа і до 

для сприйняття медіаінформації. 

Український дослідник В. Іванов визначає теорію медіаосвіти як 

комплекс поглядів, уявлень, ідей, які тлумачать сутність, цілі й завдання 

навчання аудиторії на матеріалі та за допомогою мас-медіа [3, с. 34]. 

Аналіз теорії і практики медіаосвіти в різних країнах дозволяє зробити 

висновок, що у світі не існує єдиної теоретичної концепції медіаосвіти. 

Натомість існує багато теорій медіаосвіти. Серед них виділяють вісім 

основних: ін’єктивна теорія медіаосвіти; теорія задоволення потреб 

аудиторії; практична; естетична; культурологічна; теорія формування 

критичного мислення; семіотична, екологічна [5, с. 43-44]. 

Ін’єктивна теорія медіаосвіти (протекціоністська, запобіжна від 

шкідливих впливів медіа, теорія культурних цінностей, цивільного захисту) 

передбачає, що медіа здійснюють сильний, переважно негативний вплив на 

аудиторію. Метою цієї теорії є пом’якшення шкідливого впливу, зменшення 

надмірного захоплення медіа, навчання різниці між медіаінформацією та 

реальністю. Для реалізації мети медіаосвіти учасникам навчання наводяться 

приклади шкідливого впливу медіа. 

Теорія медіаосвіти як джерело задоволення потреб аудиторії 

передбачає, що студенти можуть обмежити, обрати й оцінити 

медіаінформацію відповідно своїх потреб. Основним завданням є допомога 

студентам отримати максимальну ефективність від медіа відповідно до своїх 

потреб. Дана теорія повністю протилежна ін’єктивній теорії. 

Практична теорія медіаосвіти пов’язана з практичним вмінням 

працювати з медіаапаратурою. Теорія передбачає вивчення технічних 
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пристроїв медіа, формування практичних навичок, умінь використання та 

створення медіатекстів. Також за цією теорією вважається, що вплив  медіа 

на студентів обмежений. Практична теорія спрямована переважно на 

навчання школярів та студентів. 

Культурологічна теорія освіти стверджує, що мас-медіа пропонують 

своє бачення медіатекстів, а не нав’язують їх. Аудиторія самостійно аналізує 

медіатексти та вкладає в них різні значення. Л. Мастерман, А. Шариков 

висувають основну мету культурологічної теорії – допомогти аудиторії 

зрозуміти як медіа можуть збагатити сприйняття, знання та мислення 

аудиторії [2, с. 44]. Тому робота зі студентами направлена на здобуття 

навичок оцінки та критичного самостійного аналізу медіатекстів. 

Головною метою естетичної теорії медіаосвіти є допомога аудиторії 

зрозуміти механізм функціонування медіа, чиї інтереси вони захищають, як 

зміст медіатекстів співвідноситься з реальністю, як сприймається аудиторією. 

Також дана теорія розвиває естетичний смак, здібності до кваліфікованого 

художнього аналізу медіатекстів. 

Екологічна теорія медіаосвіти базується на роботах екологів та 

філософів В. Вернадського, Л. Гумільова та ін. Вони вважають, що потрібен 

розвиток екології медійного сприйняття як складової частини 

медіаграмотності людини, який передбачає помірність у переглядах, 

контроль та обмеження, критичний аналіз медіатекстів, використання 

екологічної стратегії протидії насильству [3, с. 26]. 

Семіотична теорія медіаосвіти стверджує, що медіа приховують 

багатозначну сутність. Семіотичний аналіз – це аналіз мови знаків і символів. 

Тому основними цілями стає розпізнання  кодів, символів та декодування  

інформації, навчання аудиторії повноцінно розуміти медіатексти [1, с. 286]. 

В теорії медіаосвіти як розвитку критичного мислення вважається, що 

мас-медіа поширює моделі поведінки та соціальні цінності серед споживачів. 

Ця теорія вивчає вплив медіа на аудиторію та навчає студентів  аналізувати і 

виявляти маніпуляції, орієнтуватися у сучасному суспільстві. Метою теорії 
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розвитку критичного мислення є надання орієнтирів в умовах 

інформаційного навантаження, уявлення про способи та наслідки впливу на 

аудиторію. В основі теорії стоїть людина, яка може протистояти 

маніпулятивним впливам. 

Теорії медіаосвіти можна умовно поділити на захисні (ін’єктивна, 

ідеологічна, екологічна, естетична, джерело задоволення потреб аудиторії)  

та аналітичні (критичного мислення, семіотична, культурологічна, 

практична). Захисні теорії базуються на убезпеченні аудиторії від 

негативного впливу медіа. Аналітичні теорії базуються на критичному аналізі 

медіа.  

Аналіз сучасних теорій медіаосвіти дає можливість визначити 

позитивне у кожній з них, виокремити найбільш життєздатні позиції, що 

можуть стати теоретичними засадами для формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя.  

Висновки. На підставі вивчених джерел можна стверджувати, що 

медіаосвіта необхідна для розуміння впливу інформації на людину та набуття 

вмінь захисту її від маніпуляцій та неправдивої інформації у медіа. Розвиток 

медіаосвіти обумовлений потребами певного рівня здібності до вибору, 

використання, створення, аналізу медіатекстів у різних формах та видах. 

Теорії медіаосвіти призначені навчити аудиторію застосовувати критерії та 

методи оцінки медіатекстів. Формування вмінь працювати з медіа забезпечує 

захист від маніпуляцій, здатність відрізняти суб’єктивні думки автора від 

реальних фактів. 

В сучасних теоріях медіаосвіти перевага надається креативним 

підходам до використання медіа. Однак, жодна окрема теорія не має повного 

відображення справжніх медіатекстів та здатності аудиторії сприймати 

тексти правильно, тому слід застосовувати інтегративний підхід до 

використання теорій медіаосвіти.  
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Вступ. Розвиток системи вищої педагогічної освіти у контексті 

підготовки компетентного вчителя інформатики щільно пов’язаний зі 

змінами, що відбуваються в суспільстві, новою парадигмою системи вищої 

освіти, що відбито в нормативних документах – Державній  національній  

програмі  «Освіта.  Україна  XXI століття»,  Законах України  «Про  загальну   

середню   освіту»,   «Про   вищу   освіту»,   Постанові  Кабінету  Міністрів  

України  від  17 березня 2004 р.  №326  «Про  затвердження  Положення  про  
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