Тема 5.1. Що таке мас-медіа?

Тема 5.9.

Критичне мислення, або чому необхідно бути
медіаграмотним?

Вивчаючи тему, ви дізнаєтесь, якими є інструменти перевірки інформації,
як критично аналізувати медіаповідомлення. Вивчення наступних термінів полегшить ваше розуміння і комунікацію, а саме: стандарти подання
інформації, джерела інформації, медіаграмотність, медіаосвіта, критичне
мислення.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо, як працювати з джерелами.
Розуміємо, чому необхідно бути медіаграмотним.
Діємо, оцінюючи медіаповідомлення щодо дотримання стандартів.
«Зараз існує проблема фільтрування інформації. Світ переповнений як правдивою,
так і брехливою інформацією; однак багатий (під багатими і бідними автор має
на увазі людей освічених і неосвічених ― Ред.) володіє технікою фільтрування,
принаймні, у тих сферах, він хоч трохи обізнаний. Бідний підхоплює перший
фрагмент інформації, що йому трапляється».
Умберто Еко, історик, письменник, філософ

Ознайомтеся із цитатою Умберто Еко, та проаналізуйте свій день, тиждень у морі інформації різних медіа. До якої культури сприйняття інформації ви би віднесли себе? Зробіть свій вибір.

Модуль 1. 			 Які існують джерела інформації
Мабуть неодноразово ви чули, що зараз світ живе в інформаційному суспільстві. У слово інформація ми вкладаємо дуже різний зміст, зокрема у
техніці, науці, мистецтві і в різних життєвих ситуаціях. «Інформувати» означає — повідомити щось, невідоме раніше. Існує декілька категорій джерел інформації:
Першоджерела (або первинні джерела) ― оригінальні джерела, які не
передбачають інтерпретації інформації. До таких належать: тексти, листи,
фотографії, щоденники, малюнки, дані від науково-дослідних та соціологічних інститутів, органів влади, установ статистики, архівів тощо
Вторинні джерела ― відомості, отримані з першоджерел. Це джерела, які пройшли етап інтерпретації, аналізу, узагальнення та критики.
Вторинні джерела включають науково-популярні публікації, підручники
та інші навчальні матеріали.
Третинні джерела ― це перероблені тексти (компіляції) та інші подібним чином організовані джерела (реферати, довідники, бібліографії,

255

Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність

Досліджуємо
та обговорюємо

енциклопедії, бази даних), які формуються з інформації із першоджерел і
вторинних джерел.
Найдостовірнішими є першоджерела, а найбільше потребують перевірки третинні джерела.
Об’єднайтеся в 4 групи. Кожна група обирає тему, для якої має знайти
першоджерела, вторинні та третинні джерела.
Тема

Першоджерело

Вторинне
джерело

Третинне
джерело

Теорія відносності
Альберта Ейнштейна
Токіо — місто сакури
Іван Мазепа — гетьманмеценат
Права людини в
анексованому Криму

Інструменти для вас
Як перевіряти інформацію щодо достовірності, можна дізнатися з
веб-сторінки ресурсу Stop Fake (укр. Стоп-фейк) — волонтерського Інтернетпроекту, створеного для викриття неправдивої інформації про Україну, а
також інші держави: https://www.stopfake.org/kak-raspoznat-fejk/.

Модуль 2. 			 Медіаграмотність ― musthave сучасного українця
Досліджуємо
та обговорюємо

Громадська організація «Академія української преси», спільно з
Інститутом соціології Національної академії наук України, 2002 р. відстежує діяльність впливових українських медіа саме стосовно відповідності
стандартам. Наприклад, у 2017 р. в програмах новин українських телеканалів, що інформують більшість населення країни, частка повідомлень з
декількома точками зору складала лише 16 %.

Медіаграмотність ― це
розуміння способів, за допомогою яких медіа створюють
різні типи повідомлень, того,
як вони подають інформацію
і які методи використовують для організації матеріалу. Це критичний погляд на
медіаконтент.
Медіаосвіта ― формування
медіаграмотності
на матеріалах та з допомогою мас-медіа, що має на
меті критичне сприйняття
медіаповідомлень

(Джерело: http://www.aup.com.ua/monitoring/rezultaty-doslidgennja/)
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Як ви вважаєте, чи такий рівень дотримання стандартів інформування є достатнім для того, щоб довіряти зазначеним медіа? Наведіть
аргументи.

Розглядаємо
і обговорюємо

Традиційна грамотність, яка сприймалася як вміння читати і писати,
вже з першої половини ХХ ст. розширила своє значення: мова медіа стала
новою мовою людства, яка прийшла на зміну традиційній абетці. Нові медіа, своєю чергою, стали джерелами медійних повідомлень, які мали зовсім
іншу природу і, відповідно, сформували нову мову спілкування.


Перегляньте три різні відео на тему медіаграмотності.
Перечисліть, якомога більше аргументів на користь медіаграмотності.

Сформулюйте одним реченням ваше послання (меседж), що таке
медіаграмотність.
Чому МГ важлива? (фільм № 3 і фільм № 2):
https://www.youtube.com/watch?v=2VtBjM_ycYM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GIn4GXkqKps
Джерело: ГО «Інформаційно-аналітичний центр «Дайджести та
Аналітика» https://www.youtube.com/watch?v=vtaTeWzy6tQ)


Порівнюємо
і обмінюємося
думками

З рекомендацій Представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ країнам-учасницям
(2015 р.)
«Державам учасницям рекомендується підвищувати рівень медіаграмотності в регіоні ОБСЄ, сприяючи більш усвідомленому вибору громадянами джерел інформації».

Перед вами п’ять ключових принципів медіаграмотності. Прочитайте
їх уважно:
Обговоріть, які цінності просувають медіа, якими Ви активно
користуєтеся.

Модуль 4. 			 Техніки критичного мислення
Щодня нас «атакують» сотні медіаповідомлень. Кожне з них має функцію ― розважати, повідомляти, розчаровувати, залучати, переконувати,
продавати щось. Будь-яке повідомлення є лише версією реальності, а не
достовірною реальністю. Це продукт, який підготований людьми з метою
впливу.
Чому важливо бути медіаграмотним сьогодні:
zz Вся інформація, окрім особистого досвіду, є медійною.
zz Медіа створюють потужні ціннісні та поведінкові моделі.
zz Медіа впливають на нас без нашого усвідомлення цього.
zz Медіа визначають політичне й культурне життя країни та світу.
zz Ваш аргумент.
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Критичне мислення ―
це комплекс усвідомлених
дій і навичок, які ми застосовуємо, коли оцінюємо інформацію, перевіряючи її
на достовірність і наявність
маніпуляцій.

Досліджуємо
і обговорюємо

Критичне мислення, погляд (бачення, оцінювання) ― одна з ключових
технологій медіаграмотності. Це психологічний механізм медіаграмотності, здатність до сприймання повідомлень й подальшого оцінювання у відповідному середовищі та контексті.
Дослідники медіаграмотності розробили наочну схему, яка дозволяє
критично проаналізувати ті медіаповідомлення, які ми споживаємо.
Прочитайте «Ключові питання» і відзначте:
Питання, над якими ви вже задумувалися
Питання, над якими ви не задумувалися.

•

(Джерело: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/klyuchovi_pitannya_dlya_
analizu_mediamesedzhiv_vizualizatsiy)
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Застосуйте набуті знання і досвід
Ознайомтеся з моделлю компетентностей з медіграмотності, яку,
на основі опитувань експертів, запропонувала нідерландська організація
"Mediawijzer.net", що спеціалізується на медіаграмотності. Поміркуйте,
якими компетентностями ви володієте, аргументуйте це.
До якої категорії медіакористувачів ви належите?
zz я пасивно розумію медіа;
zz я активно використовую медіа;
zz я взаємодію з іншими через медіа;
zz я ефективно використовую медіа.
Обґрунтуйте свій вибір.

(Джерело:

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/buti_mediagramotnim_

desyat_neobkhidnikh_kompetentnostey/)
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