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Сучасну освіту важко уявити без використання інформаційних 

технологій і засобів масової комунікації. Причина актуальності медіаосвіти 

полягає в тому, що інформаційна революція та глобалізація зробили наше 

сприйняття світу значною мірою залежним від того, як його подають медіа. 

Діяльність понад 70% дорослого населення світу, так чи інакше, пов'язана зі 

створенням, переробкою і передачею медіаінформації. Понад 90% людства є 

активними споживачами масової інформації. Але сьогодні багато хто 

фактично не готовий до повноцінного життя в інформаційному суспільстві.  

На думку медіаексперта В. Ф. Іванова підростаючому поколінню не дістає 

відповідних знань і умінь у сфері медіа, тому вони схильні до наслідування 

привабливих образів, не можуть протистояти медійним маніпуляціям [2, с. 3]. 
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Вивченню проблемам медіаосвіти та медіаграмотності присвячена 

значна увага в сучасній педагогічній науці. У цій галузі широко відомі 

роботи Л. Баженової, О. Баранова, О. Волошенюк, Н. Габор, Л. Зазнобіної, В. 

Іванова, Л. Мастермана, В. Монастирського, Н. Найдьонової, С. Пензіна, 

Г.Поличко, О.Спічкіна, Ю. Усова, О. Федорова, Н. Хилько, І. Челишева, О. 

Шарикова, які визначають медіаосвіту як один із головних чинників 

забезпечення відкритості освіти щодо сучасних швидко змінюваних знань і 

наближення змісту освіти до потреб повсякденного життя людини . 

Актуальним напрямом в педагогіці виступає медіаосвіта, що орієнтує 

на вивчення закономірностей масової комунікації. Причина актуальності 

медіаосвіти полягає в тому, що інформаційна революція та глобалізація 

зробили наше сприйняття світу значною мірою залежним від того, як його 

подають медіа [3, c. 33]. 

Метою статті є розкрити актуальність медіаосвіти майбутніх магістрів 

освіти в сучасному інформаційному просторі. 

Медіаосвіта пов’язана з вивченням усіх медіакомунікацій та охоплює 

друковане слово, графіку, звук й рухомі зображення, що доставляються за 

допомогою будь-яких технологій. Вона дає людям змогу зрозуміти способи 

роботи мас-медіа, застосовувані в суспільстві, та опанувати навички з 

використання цих медіа у спілкуванні з іншими [2, с. 9]. 

У багатьох країнах медіаосвіта функціонує як система, що стала 

невід’ємною частиною, з одного боку, загальноосвітньої підготовки молоді, з 

другого – масових інформаційних процесів. Вона включена до 

глобалізаційних перетворень і є складовою гарантування 

конкурентоспроможності економіки, нерозривно пов’язана з розвитком 

демократії в умовах інформаційного суспільства.  

На думку багатьох вчених одним з головних завдань, медіаосвіти 

полягає в розвитку медіаграмотності студентів. По-перше, з метою захисту 

від шкідливого медіавпливу необхідно озброїти їх знаннями та навичками 

для критичного сприйняття й аналізу медіаповідомлень. По-друге, для 
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залучення молодого покоління до життя громадянського суспільства та 

творчої самореалізації учнів потрібно навчити створювати власну 

медіапродукцію [2, с. 11]. 

Медіаграмотний студент має бути здатний критично й усвідомлено 

оцінювати медіатексти, підтримувати критичну дистанцію щодо популярної 

культури та чинити спротив маніпуляціям. 

Оволодіння майбутніми магістрами освіти прийомами захисту від 

телевізійної маніпуляції здійснюється у процесі аналізу телеінформації: 

студенти мають вчитися відбирати телеінформацію (аналізувати факти, 

аргументовано виділяти правдиве та неправдиве, наводити контраргументи, 

«очищувати» телеінформацію від «ярликів»), критично аналізувати цілі, 

інтересі автора телеінформації; ухилятися, ігнорувати телеінформацію 

дестабілізуючого характеру; виробляти установки недостовірності 

побаченого на екрані тощо. Основними методами формування 

телеінформаційної культури та соціальної мотивації магістрів освіти можуть 

бути: лекції, бесіди, дискусії, метод творчих завдань, обговорення соціально 

важливих проблем, спрямованих на стимулювання професійної, моральної, 

культурної та політичної мотивації.  

Критичний аналіз медіаконтенту слугує основою для прийняття 

зважених рішень, сприяє формуванню соціально значущих якостей, 

установок, цінностей майбутніх магістрів освіти [4].  

Отже, у сучасній соціокультурній ситуації медіаосвіта відіграє важливу 

роль в житті людини, зокрема майбутніх магістрів освіти. Медіаосвіта є 

сучасною потребою інформаційного суспільства, адже зараз головною 

цінністю стала інформація. Контенту стало так багато, що споживачі не 

встигають його аналізувати. Серед великої кількості відомостей часто 

трапляються неправдиві новини, маніпуляції та пропаганда. Медіаосвіта 

покликана до того, щоб навчити їх відрізняти. Медіаосвіта майбутніх 

магістрів освіти дозволяє вивчити особливості функціонування сучасного 

медіапростору, виробити уміння аналізувати інформацію, оцінювати, 
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виробляти свою точку зору, переробляти, відкидати зайве, обирати 

найкорисніше. 
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