
ДОРОЖНЯ КАРТА З МЕДІАОСВІТИ І МЕДІАГРАМОТНОСТІ УКРАЇНИ 

Дорожня карта з медіаосвіти і медіаграмотності – результат напрацювань експертної 

групи Академії української преси, громадської організації, яка є одним з лідерів 

упровадження медіаосвіти та медіаграмотності (МО та МГ). Це лише матриця необхідних 

дій, яка відкрита для подальшого доопрацювання, деталізації та кореляції з боку інших 

експертних груп, освітян, працівників бібліотек, словом, зацікавленого громадянського 

суспільства. 

Вступ 

Приватне, професійне і громадське життя сьогодні невідривно пов’язане з медійною та 

інформаційною компетенцією. Традиційна грамотність, яка розумілася як вміння читати і 

писати, вже з першої половини ХХ століття отримала розширене значення: дослідники 

визначили, що аудіовізуальні медіа стають новою мовою людства і, так же, як свого часу, 

вивчали традиційну абетку нині необхідно вміти «читати» мову кіно і телебачення. Нові медіа 

своєю чергою стали джерелами медійних повідомлень, які мали зовсім іншу формальну 

природу і, відповідно, формували нову мову спілкування. Сьогодні ключовим для розуміння 

концепції медіаграмотності є поняття «медіатексту», під яким ми розуміємо не лише написане 

чи зображене, а будь-який предмет діяльності культури, який поширюється на масові 

аудиторії.  

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа 

наполегливо вимагає цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного 

користування ними, вміння відрізняти інформацію від маніпуляції і пропаганди. Значна частка 

вільного і робочого часу громадян припадає на взаємодію з різними медіа-каналами (преса, 

радіо, кіно, телебачення, інтернет), чим обумовлений значний вплив останніх на всі верстви 

населення, перш за все, на дітей і молодь. Даний документ містить аналіз стану і пропозиції 

розвитку медіаосвіти і медіаграмотності в Україні з урахуванням міжнародної політики і 

європейського досвіду її реалізації. 

У документах ЮНЕСКО пропонується об'єднувати поняття медійної та інформаційної 

грамотності в одне: «медіа-інформаційна грамотність» означає володіння компетенціями 

(знаннями, вміннями і ціннісними установками), що дозволяють громадянам ефективно 

взаємодіяти з медіа та іншими інформаційними службами, розвивати критичне мислення і 

навички навчання протягом усього життя для спілкування і реалізації активної громадянської 

позиції [5, с. 6-10 ]. 

Медіаграмотність – це активне чи пасивне сприйняття і використання матеріалів медіа, 

включаючи їх критичне сприйняття і усвідомлену оцінку, розуміння методів, які 

використовують медіа і їх вплив. Термін означає здатність читати, аналізувати, оцінювати і 

здійснювати комунікацію з використанням різних форм медіа (наприклад, телебачення, преси, 

радіо тощо.). Поряд побутує й інше розуміння цього терміна: здатність розшифровувати, 

аналізувати, оцінювати і здійснювати комунікацію в різноманітних формах. Медіаграмотність – 

сукупність компетенцій, які дозволяють людям отримувати доступ, аналізувати, оцінювати і 

створювати повідомлення в різних видах медіа, жанрах і формах для особистого 

самовираження і реалізації своїх цивільних прав та, тим самим, забезпечення фундаментальних 

свобод суспільства. Тоталітарні режими гальмують розвиток медіаосвіти або спотворюють її 

цілі. 

Сьогодні очевидно, що необхідна всеохопна система навчання медійній та інформаційній 

грамотності, яка має бути введена в школах, університетах, центрах життя громади та 

бібліотеках. 



Міжнародні стандарти медіаосвіти і медіаграмотності 

З 60-х років ХХ століття в педагогічній практиці провідних країн світу сформувався напрям 

«медіаосвіта», покликаний допомогти школярам краще адаптуватися в інформаційному світі, 

засвоювати медіа, навчитися аналізувати медіатексти. Медіаосвіта стає інноваційним 

складником педагогіки і методики навчання, і відображенням сучасних процесів розвитку 

інформаційного суспільства в усіх розвинених країнах світу. 

У резолюціях ЮНЕСКО неодноразово підкреслювалася важливість і підтримка масової 

медіаосвіти (конференції ЮНЕСКО в Грюнвальді, 1982 р.; в Тулузі, 1990 р.; в Парижі, 1997 р.; у 

Відні, 1999 р.; в Севільї, 2002 р.; в Парижі, 2007 р. та ін.) У рекомендаціях ЮНЕСКО 2002 р. 

наголошується, що медіаосвіта пов'язана з усіма видами медіа (друкованими, графічними, 

звуковими, екранними тощо) і різними технологіями; вона дає можливість людям зрозуміти як 

масова комунікація використовується в їх соціумі, оволодіти здібностями використовувати 

медіа в комунікації з іншими людьми. Медіаосвіта – частина основних прав кожного 

громадянина будь-якої країни на свободу вираження поглядів та отримання інформації, вона 

сприяє становленню демократії. Визнаючи відмінності в підходах і розвитку медіаосвіти в 

різних країнах, рекомендовано, щоб вона була введена всюди, де можливо, в межах 

національних навчальних планів, у додатковій, неформальній освіті та самоосвіті людини [6, с. 

7-9]. 

Важливим етапом стала публікація ЮНЕСКО «Педагогічні аспекти формування медійної та 

інформаційної грамотності», найважливішого практичного документа для держав-членів, 

покликаного сприяти досягненню цілей медійної та інформаційної грамотності. Програма 

опирається на сучасні тенденції конвергенції радіо, телебачення, інтернету, газет, книг, 

електронних архівів і бібліотек на одну загальну платформу і створена з урахуванням потреб 

педагогів для інтеграції в офіційну систему освіти [5]. 

У Рекомендаціях Європарламенту і Ради Європи про ключові компетенції навчання протягом 

життя сформульовані 8 груп базових компетенцій, серед яких є й інформаційна, яка включає 

свідоме і критичне користування технологіями інформаційного суспільства для роботи, 

дозвілля, спілкування; комунікацію і участь в корпоративних мережах через інтернет. 

В останнє десятиліття ХХ століття у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Норвегії, Данії 

прийняті державні стандарти медіаосвіти. Остання переважно є частиною шкільних програм, 

окремим предметом або інтегрується в предмети, що передбачають вивчення рідної мови і 

культури, громадських наук.  

У Польщі, як і в інших посткомуністичних країнах, велику роль в медіаосвіті грають освітні 

громадські організації. Наприклад, громадська організація Fundacja Nowoczesna Polska 

створила «Каталог медійних та інформаційних компетенцій», який перекладений іншими 

мовами. Каталог містить список медіаінформаційних компетенцій для будь-якого віку – від 

дошкільного до навчання протягом усього життя. Він охоплює широкий спектр тем, таких як 

мова медіа, здатність використовувати інформацію, етика і цінності при користуванні медіа, 

свобода слова і самовираження. 

На особливу увагу заслуговує досвід Швеції, де медіаосвіта офіційно інтегрована в 

національний навчальний план з 2000 року. Шведські педагоги давно переорієнтувалися з 

«протекціоністської» (захист від шкідливого впливу медіа) медіаосвітньої концепції на 

культурологічну, в яку входить розвиток критичного мислення аудиторії. 

Створений за ініціативи Асоціації газетних видавців Швеції національний портал 

«Медіакомпас» займається питаннями медіаосвіти громадян. Особлива увага приділяється 



вчителям і учням. Раз в тиждень в 11 тисяч шкіл Швеції приходить розсилка з методичними 

рекомендаціями до організації уроків і позакласних заходів. Зазвичай пропонують 2 

відеосюжети і кілька актуальних подій, що обговорюються в країні. Є рубрика «Медіа в світі», 

яка стосується актуальних міжнародних подій, розроблені сценарії занять для різних класів. 

Основи журналістики учні осягають в процесі виготовлення медіапродукту. Крім того, для 

вчителів і учнів газети проводять спеціальні дні відкритих дверей, екскурсії, проводять 

заняття в редакції. І все для того, щоб свідомі педагоги і учні уважно і критично ставилися до 

опублікованої в різних медіа інформації. «Медіакомпас» – приклад добре розробленого 

методичного інструменту для підвищення рівня медіаграмотності вчителів і учнів. До моменту 

закінчення школи всі випускники шведських установ освіти повинні опанувати, крім іншого, 

знання про медіа та їх роль в суспільстві, навички і вміння використовувати сучасні 

інформаційні технології для пошуку інформації. 

Огляд державної політики та громадської активності в Україні: 2010 – 2016  

Державна політика 

Освітня система України ще не зазнала справжньої посткомуністичної реформи. Школа, не 

зважаючи на поступ реформ, продовжує виховувати людей слухняних, а не тих, хто може 

критично мислити і самостійно орієнтуватися в медіапросторі. При свободі інтернету обмежені 

мовні компетенції українців не дозволяють їм отримувати альтернативну інформацію з 

авторитетних міжнародних джерел. 

На сьогодні існує «Концепція впровадження медіаосвіти (нова редакція)» підготовлена 

Інститутом соціальної та політичної психології (ІСПП) і затверджена Президією Національної 

академії педагогічних наук 21.04.2016. Концепція визначає, що «...традиційні завдання 

медіаосвіти, які полягають у запобіганні вразливості людини до медіа-маніпуляцій, 

медіанасильства, втечі від реальності, у профілактиці поширення медіазалежностей» [3, с. 6]. 

Цей документ пропонує упровадження медіаосвіти [3, 15] що, на нашу думку, не враховує 

сучасних міжнародних підходів та попиту на медіаграмотність в Україні, яка позиціонується 

населенням як запорука протистояння в інформаційній війні. З нашої точки зору, подібний 

підхід обмежує завдання медіаосвіти лише запобіжними, віддаляє від світової практики 

медіаграмотності як розширеної грамотності, якою має володіти людина у світі, де фактично 

вся інформація є медіатизованою, тобто потрапляє до нас через медіа. 

Практичним втіленням Концепції стало проведення експериментального етапу в 2010-2016 рр. 

в загальноосвітніх шкільних закладах (близько 200). Наукове керівництво здійснювалося ІСПП. 

Викладання предмету «Медіакультура» розпочалося в 10 класі, що неодноразово оцінювалося 

самими викладачами як запізнілий старт для формування медіаосвітніх компетенцій. 

З 2011 р. в Україні зусиллями педагогів-ентузіастів започатковуються регіональні 

експерименти з упровадження медіаосвіти, що свідчить про затребуваність медіаосвітніх 

практик освітньою спільнотою. 

Лідери громадського медіаосвітнього руху 

Академія української преси (АУП) – неприбуткова, неурядова та незалежна організація, 

розташована в Києві та представлена у регіонах. АУП була створена у 2001 році та 

підтримується європейськими та американськими інституціями.  

З 2010 року АУП визначила одним з провідних напрямків діяльності розвиток та впровадження 

медіаосвіти в Україні. У 2010-16 рр. АУП вбачає свою роль в упровадженні медіаосвіти: 



  через формування та підтримку групи лідерів-медіапедагогів для початкової, середньої 

та вищої освіти; 

 підготовку навчальних посібників для різних аудиторій; 

 залучення світового досвіду з впровадження медіаосвіти; 

 створення можливостей для пожиттєвої медіаосвіти в партнерстві з бібліотеками та 

громадським сектором. Відбулося більше 90 навчальних заходів з медіаосвіти, а також вісім 

літніх та одна зимова школи медіаосвіти і медіаграмотності – єдині навчальні інтенсивні курси 

з МО і МГ в країні. 84 % вчителів, які викладають МО І МГ, навчалися на навчальних заходах 

АУП [1, с. 25]  

Випускниками Першої і Другої літньої школи медіаосвіти стали викладачі ОІППО, які у свою 

чергу започаткували курси з медіаосвіти і медіаграмотності для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації у вишах (від 2-4 год. лекцій до 28 год.) [1, с. 11]. В 2015/16 рр. базові знання з МО і 

МГ отримали 35 826 слухачів регіональних ОІППО (директори, заступники з НВР, вчителі всіх 

категорій, бібліотекарі, методисти) [1 ,с. 11].  

Видано 4 підручники, 4 посібники, 2 навчальних модулі та 1 онлайн-видання. З них два 

рекомендованих МОН України. Підготовлено та видано 6 навчальних програм для 

загальноосвітньої школи та вищих навчальних педагогічних закладів (рекомендовано МОН 

України).  

З 2012 р. діє портал «Медіаосвіта та медіаграмотність» (http://www.medialiteracy.org.ua/). 

Переважна більшість викладачів МО і МГ користуються матеріалами порталу АУП «Медіаосвіта 

і медіаграмотність», особливою популярністю користуються моделі уроків [1, с. 28]. 

Адаптовано до українських реалій першу українську медіаосвітню онлайн-гру «Медіазнайко». 

Саме завдяки зусиллям АУП у 2013 році МОН України поширило рекомендаційний лист щодо 

запровадження курсу «Основи медіаграмотності» у варіативну частину програми середніх 

шкіл, вибіркову частину програм вишів і на курсах підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. 

Особливістю медіаосвітньої діяльності 2015/16 рр. стала «успішна інтеграція медіаосвіти в 

різні предмети, … поширення медіаграмотності на різні вікові категорії – від старшої до 

молодшої школи» [1, с. 7].  

В 2015/16 рр. Академія розпочала роботу з новими аудиторіями: співпробітниками публічних 

бібліотек та громадянами. Практично зорієнтований проект «Програма медіаграмотності для 

громадян» (в партнерстві з IREX і StopFake) дозволив 15 010 особам отримати навички з основ 

медіаграмотності. Були створені перші в Україні методичні посібники для тренерів з МГ і 

інтерактивні ігри для медіаспоживачів, що дозволяє позиціонувати Програму як найбільш 

системний і модельний проект з медіаосвіти дорослих на сьогодні. 

Академію української преси і ГО «Детектор медіа» (екс - ГО «Телекритика») об’єднує розуміння 

необхідності формування поінформованого та критичного сприйняття медіа українським 

суспільством, позаяк медіаосвіта один з усталених і апробованих способів формування попиту 

на якісний медійний контент. 

З 2010 року працює портал Mediasapiens, мета якого сприяти становленню демократичних, 

вільних та професійних медіа в Україні і формуванню критичного мислячого та обізнаного 

медіаспоживача (http://osvita.mediasapiens.ua/).  



У березні 2016 р. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування на замовлення 

«Детектора медіа». На запитання: «Чи вважаєте ви, що потрібно запровадити навчання з 

медіаграмотності?» 45% громадян відповіли, що курс має бути запроваджений у школах, 40% 

вважають, що він необхідний у вишах, 27,8% відповіли, що потрібні широкі просвітницькі 

кампанії з медіаграмотності для дорослих, 12,1% не вважає, що потрібне навчання з 

медіаграмотності» [8].  

Одним з чільних результатів партнерства громадського сектору з МОН України стало те, що до 

десяти ключових компетентностей в рамках освітньої реформи ввійшла інформаційно-

цифрова компетентність, яка «… передбачає впевнене, а водночас критичне застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну 

інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні» та навички з 

інформаційної й медіа-грамотності" [4, с.13].  

Основні вектори викладання/упровадження медіаосвіти і медіаграмотності 

Продовжуються теоретичні дискусії щодо визначення МО та її складників, але більшість 

теоретиків і практиків сходяться на трьох складових: 

- Аналіз медійних текстів; 

- Розвиток навичок критичного мислення; 

- Створення власних медіапродуктів (медіатекстів). 

В Україні в середній загальноосвітній школі сьогодні МО і МГ викладаються як у формі окремих 

предметів («Основи медіаграмотності», «Сходинки до медіаграмоти», «Медіакультура», 

«Медіаосвіта» тощо), так і інтегровано. З 2014 р. все більше викладачів схиляються до 

інтегрованого викладання МО і МГ. В 2015/16 рр. особливих успіхів досягла інтеграція МО у 

викладання суспільних дисциплін, що обумовлено, як підготовкою методичного забезпечення, 

так і тим, що саме ці предмети знаходяться найближче до трактування сучасної історії.  

МО і МГ як окремий предмет викладається в близько 300 школах. Облікувати викладачів, які 

впроваджують інтегровано без спеціального дослідження складно. Але безумовними лідерами 

є природничі та гуманітарні дисципліни [1, с. 13]. 

Найбільш необхідними практичними навичками сьогодні, які можуть надаватися на заняттях з 

МО і МГ, на думку викладачів, є усвідомлення, що інформацією можна маніпулювати і звідси 

розвиток навичок з декодування маніпуляцій [1, с. 12]. Розвивається позакласна (гурткова) 

робота в сфері МО і МГ, де найпопулярніший вид діяльності – це створення шкільних медіа 

(приміром, однією з найзапитуваніших програм АУП була серія семінарів та навчальний 

модуль «Як створити сучасну шкільну газету»). Збільшується попит на медіапросвіту батьків 

[1, с. 44-45]. Освітяни все більше трактують медіакомпетентність педагога як одну з основних 

педагогічних компетентностей. 

Перешкоди упровадження медіаосвіти в освітню систему: 

1. Недостатність системної підтримки упровадження медіаосвіти в варіативну/вибіркову 

частину навчально-освітніх програм з боку МОН України, особливо в контексті реформування 

освіти. 

2. Недостатня кількість та інструменталізація навчально-методичних посібників 

(спочатку готувалися загальні посібники та моделі уроків, а зараз існує необхідність 

підготовки посібника для кожної вікової категорії + інтегрованого викладання з кожного 

предмету). 



3. Недостатня кількість і рівень підготовки фахівців. Вирішення: через подальше 

упровадження МО і МГ в програми педагогічних вишів і курси підвищення кваліфікації 

педагогів. Підготовка спеціалізованих курсів для різних категорій. 

4. Відсутність медіа для школярів. Школярі споживають медіповідомлення, орієнтовані на 

категорії дорослих. Комерційні медіа не мають «маленьких братів та сестер», як це 

практикується в розвинутих демократичних суспільствах. Громадсько-політичні видання 

(газетна та медійна індустрія), на відміну від розвинутих країн (приклади Швеції та 

Німеччини) не дбають про виховання/залучення молодого читача. 

5. Відсутність легальної медіатеки (ресурсів). Зразком тут може послугувати польський 

проект «Шкільна фільмотека», де підготовлено пакет з більше, аніж 100 художніх, 

документальних та анімаційних фільмів та методичних рекомендацій (лекцій) для 

використання під час навчання в школі. Це і класика польського кінематографу, і сучасні 

кінотвори. В основному навчальному плані загальної освіти Польщі було передбачено 

можливості для активного упровадження кіноосвіти (www.filmotekaszkolna.pl). 

Медіаосвітня діяльність зустрічає розуміння з боку керівників бібліотек і бібліотекарів. Ґрунт, 

підготовлений діяльністю програми «Бібліоміст», яка підштовхнула публічні бібліотеки до 

переосмислення їх функцій в інформаційному суспільстві. 

Чільні донори в сфері МО  і МГ 

Програма У-Медіа Інтерньюз-Нетворк 

Міжнародний фонд «Відродження» 

Польський Інститут в Києві 

Програма Матра Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів 

Фонд Східна Європа 

Посольство Чеської Республіки в Україні (Міністерство закордонних справ Чеської Республіки)  
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Державні інституції, дотичні до упровадження МО і МГ 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство культури України 

Міністерство молоді та спорту України 

Рекомендації 

Найуспішніші міжнародні приклади упровадження медіаосвіти і медіаграмотності ґрунтуються 

на синергії і поєднанні зусиль різних організацій та гравців на загальнонаціональному та 

регіональному рівні, коли різні зацікавлені сторони взаємопосилюються через створення 

нових партнерських мереж. 

Системне включення медіаосвіти в усі рівні системи освіти неможливе без відповідної 

загальнонаціональної політики партнерства державного та громадського секторів. Політика в 

області медійної та інформаційної грамотності повинна бути взаємопов'язана з реально 



діючими конституційними гарантіями прав і свобод особистості, відповідними законами про 

свободу інформації, з безумовним дотриманням міжнародних актів в питаннях свобод і прав 

людини. 

1. Державна політика 

Медіаосвітня діяльність має: 

Рівень формальної освіти 

 Має бути визначена, як одна зі стратегічних цілей Міністерства освіти і науки України, 

яке має здійснювати координацію ресурсів, забезпечити законодавчу базу для 

упровадження МО і МГ; 

 МОН України має стимулювати організацію семінарів, курсів, гуртків медіаосвіти, 

творчих студій для дітей і молоді, дитячих та молодіжних фестивалів медіатворчості за 

участю дітей різного віку, батьків, громадських об'єднань, медіавиробників, педагогів; 

заохочувати вчителів і допомагати їм у використанні інструментів медіаосвіти на уроці і 

поза ним; один з таких інструментів є інтеграція у викладання предмета актуальних 

новин, з тим, щоб на цьому матеріалі формувати навички критичного мислення, вчити 

орієнтуватися в потоці інформації; 

 Включення медіаінформаційної грамотності до стандартів освіти; 

 Забезпечити інтеграцію медіаосвіти і медіаграмотності до всіх рівнів обов’язкової 

освіти, з фокусом на першочерговості саме початкової школи. Для цього, відповідно до 

Концепції нової української школи, в навчальному плані початкової школи, де не 

повинні бути одногодинні курси чи предмети, рекомендуємо інтегрувати медіаосвіту в 

зміст споріднених навчальних предметів у вигляді модулів. 

 Інтеграцію медіаосвіти треба здійснювати в усі предмети шкільної програми, 

пропонуючи учням проектну діяльність і застосовуючи технології критичного 

мислення. 

Рівень неформальної, пожиттєвої освіти 

 Міністерству культури України рекомендовано підготувати інформаційно-методичного 

забезпечення для неперервної освіти дорослих в межах бібліотек. 

 У навчанні дорослих (світовий досвід показує, що тут віковий розподіл не є 

визначальним), зазвичай, виділяються три рівні: 

- мінімальний (участь в інформаційному потоці обмежується використанням мас-медіа 

(здебільшого, традиційних); 

- середній (поряд з медіаспоживанням здатний створювати медіапродукти, орієнтуватися в 

медіасередовищі); 

- здатність впливати на соціальні зміни шляхом створенням медіапродукту, комунікувати з 

іншими через медіа, консультувати інших медіаспоживачів. 

 Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством культури України можуть 

підготувати проекти медіатек, які міститимуть культурні здобутки України 

(кіномистецтво тощо) з методичними рекомендаціями для використання в формальній 

і неформальній освіті. 



2. Підготовка аналітичного звіту «Медіаосвіта і медіаграмотність в Україні», який має 

включати наступні компоненти: 

Загальний огляд проектів з медіаосвіти: 

 Впровадження МО і МГ в навчально-виховний процес школи: проблеми і виклики (2010-

2016 рр.) 

 Впровадження МО і МГ в бібліотечну діяльність  

 МО і МГ: громадські ініціативи 

 Погляди цільових груп (упроваджувачів) на розвиток МО і МГ в Україні: аналіз інтерв’ю 

3. Каталог навичок медійної та інформаційної грамотності 

(http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf) 

Здійснити адаптацію каталогу навичок медійної та інформаційної грамотності – 

інструментарію, який дає змогу створити набір різноманітних навчальних матеріалів для 

різних етапів навчання медійної та інформаційної грамотності [9, с. 5].  

Рівні обов’язкової освіти (відповідають формальному поділу системи освіти) 

 дошкільна освіта 

 початкова освіта 

 середня школа 

 старша школа 

 університет – введення медіакомпетентності в професійні стандарти підготовки 

майбутніх педагогів та бібліотекарів 

 післядипломна освіта – введення медіакомпетентності в професійні стандарти 

діяльності педагогів через розробку і упровадження спеціальних навчальних курсів з 

формування 

 вища освіта 

Рівень неформальної освіти. 

 

4. Проведення дослідження рівня медіаінформаційної компетентності населення 

На сьогодні, завдяки ініціативі Програми У-Медіа Інтерньюз-Нетворк, проведено дослідження 

впровадження МО і МГ в загальноосвітніх школах України та ОІППО, але ми не володіємо 

жодними даними про власне рівень медіаінформаційної компетентності як молоді, так і 

суспільства загалом. Дослідження рівня медіаінформаційної компетентності населення 

дозволить зрозуміти, насамперед, пріоритети у сфері неформальної пожиттєвої освіти. 
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