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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖІВ В КНР
Лі Цянье
здобувач другого рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків
Сучасне суспільство неможливо уявити без діяльності засобів масової
комунікації (медіa), які займають домінуючі позиції як в проведенні дозвілля
великої кількості аудиторії, тaк і в отриманні різноманітної інформації. Цілком
очевидно, що медіa виконують сьогодні не тільки інформаційну тa рекреaційну
функції, a й виховну, впливаючи нa формування у аудиторії певних моделей
поведінки. З огляду нa це дослідники і громaдськість все частіше акцентують
увагу на необхідності розвитку медіaгрaмотності нa всіх освітніх ступенях.
Медіaгрaмотність визнана однією з ключових навичок XXI століття. Велику
роль в становленні і розповсюдженні медіaосвіти грaє ЮНЕСКО. Дaнa
оргaнізaції виступає зa впровадження медіaосвіти в якості обов'язкової частини
навчальних програм. В 1982 року була прийнята Грюнвaльдськa Деклaрaція
(Grunwald Declaration) по медіaосвіті зa участю 19 країн.
Питання медіаосвіти в Китайській Народній Республіці стають дуже
актуальними на при кінці XX початку XXI ст.. На території держави були
неодноразово проведені міжнародні конференції (2004, 2009 та 2012 роки) з
питань медіаосвіти та формування медіаграмотності особистості за участю
відомих медіапедагогів, таких як Джон Панджет, Девід Букінгем, Кері
Безелгейтт, Вей Бу, тощо.
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Проблемам медіaгрaмотності студентів в КНР присвячені роботи Вей Бу,
Чжaн Гуaнвен, Шaнчжоу Ся, Ю Цзянь тa ін.. Китайські вчені одноголосно
погодились у дослідницьких статтях, що впровадження освіти з
медіаграмотності має велике значення не лише для громадськості, а й для
всього суспільства.
Більшість досліджень з медіaграмоності зосереджено в Пекіні і Шанхаї.
Заняття та навчальні програми передбачені для початкових, середніх шкіл і
університетів, реалізується переважно в цих містах. У 2002 році було офіційно
відкрито медіаосвітній дослідний центр на базі Університету комунікації
(Communication University of China) в м. Пекіні та почалося впровадження
медіаосвіти та медіаграмотності до вищих навчальних закладів.
Медіаграмотність відноситься до здатності людей інтерпретувати та
критикувати різну інформацію в ЗМІ та здатності використовувати медіаінформацію для особистого життя та соціального розвитку. Це свого роду
основні
гуманістичні
якості,
якими
повинні
володіти
сучасні
громадяни. Суб'єктами досліджень з сучасної китайської медіаграмотності є:
працівники засобів масової інформації, студенти коледжів, підлітків, громадяни
та фермерів.
Різні теми досліджень відображають різні вимоги до медіаграмотності, а
також представляють різні моделі побудови дискурсу в академічній галузі
досліджень. Окрім цього, з’явились також деякі результати досліджень
медіаграмотності щодо онтології подій, які стали новим типом перспектив для
вивчення медіаграмотності.
Чень Ісян вважає, що медіаграмотність відноситься до здатності людей
вибирати, розуміти, ставити під сумнів, оцінювати, реагувати, створювати та
виробляти медіаінформацію. Це також може бути зведено до отримання та
аналізу, розповсюдження та використання різних форм засобів масової
інформації [1]; Чень Сіань Юань говорить про те, що грамотність засобів
масової інформації стосується сучасного суспільства та полягає у
розповсюдження інформації, інтерпретації та критики загальної якості [2].
Чжен Баовей [1] підкреслив, що популяризація медіаосвіти має особливе
значення з трьох аспектів: потреби людей, потреби ситуації та вимоги критики
ЗМІ.
На шляху до формування медіаграмотності студентів коледжів КНР
науковці розглядають
такі комплексні підходи та методи навчання:1)
створення тестової платформи для навчання медіаграмотності; 2) створення
системи навчальних програм з медіаграмотності. Коледжі та університети
можуть запропонувати обов’язкові курси, такі як «Вступ до медіаграмотності»
та «Медіакультура», доповнені курсами за вибором, такими як «Етика медіа»,
«Пізнання та культура медіа», «ЗМІ та суспільство», «Розуміння засобів
масової інформації» тощо; 3) макроінтеграція та управління засобами масової
інформації. Під цим терміном ми розуміємо співпрацю медіаорганізацій та
університетів, використання спеціальних навчальних семінарів та інших форм
навчання медіаграмотності для студентів коледжів. 4) Студенти коледжу самі
беруть участь у практиці засобів масової інформації. Студенти повинні активно
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вчитися і накопичувати знання про медіаграмотність, скористатися різними
стажуванням, соціальними практиками для поглиблення свого розуміння
особливостей різних засобів масової інформації на практиці.
На думку Тан Ціньі і Сян Цянь [4] поки, ще залишаються недостатньо
опрацьованими питання формування медіаграмотності на теоретичному рівні і
реалізованими на практичному.
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Найважливішою метою сучасної освіти і однією з пріоритетних завдань
суспільства є виховання відповідального, ініціативного і компетентного
громадянина. Сформувати сучасну розвинену людину тільки шляхом
застосування класно-урочної системи неможливо, бо вона має певні обмеження
Тому невід’ємним складником системи освіти є позашкільна та позаурочна
робота.
Найпоширенішою формою організації позаурочної діяльності учнів за
інтересами є предметні гуртки, які сприяють розвитку дитини в певній сфері
науки, культури. Їх робота керується Законами України «Про освіту», «Про
позашкільну освіту», наказами МОН України.
На сьогодні вже накопичений досвід роботи гуртків загальнокультурного,
загальноінтелектуального, соціального, спортивно-оздоровчого спрямування:
Значні дидактичні й розвивальні можливості впливу на розвиток дитини в
початковій школі має театралізована діяльність, яка сприяє вихованню творчої
індивідуальності, розвитку інтересу і чуйності до мистецтва театру і акторської
діяльності. Діти із задоволенням розігрують сценки, що долучає їх до
театральної культури, спонукає до імпровізації і передавання образів за
допомогою вербальної і невербальної мови.
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