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Людство постійно розвивається. До того ж темп змін невпинно
пришвидшується. І для людини, і для країни стає дедалі важливіше вміти
реагувати на ці зміни, щоб не залишитися осторонь прогресу.
Нашу добу не даремно називають інформаційною. І справа тут не тільки в
тому, що значна частка національного багатства сучасних країн створюється в
сфері інформаційних технологій. Сучасна людина для успішної
життєдіяльності не може бути осторонь інформаційних потоків. Але головна
складність нині не в тому, щоб отримати певну інформацію, а в тому, щоб
визначити, яка інформація потрібна. Особливе значення має грамотна робота
з інформацією, коли йдеться про молодь.
Причина актуальності медіаосвіти полягає в тому, що інформаційна
революція та глобалізація зробили наше сприйняття світу значною мірою
залежним від того, як його подають медіа.
Результатом медіаосвіти має бути підвищення рівня медіакомпетенції,
або її ще називають медіаграмотністю, яка полягає в сукупності мотивів,
знань, умінь і можливостей, що сприяють добиранню, використанню,
критичному аналізові, оцінюванню, створюванню та передаванню
медіатекстів різних форм, жанрів, а також аналізові складних процесів
функціонування медіа в суспільстві.
Важливу роль у становленні та розвитку медіаосвіти відіграло
ЮНЕСКО. Вважається, що вперше термін «медіаосвіта» вжито 1973 року на
спільному засіданні сектору інформації ЮНЕСКО та Міжнародної ради з
кіно, телебачення та аудіовізуальної комунікації. На думку фахівців
ЮНЕСКО, медіаосвіта — частина основних прав кожного громадянина будьякої країни світу на свободу самовираження і права на інформацію та
інструмент підтримки демократії. При цьому медіаосвіту вони рекомендують
усім державам запровадити в свої національні навчальні плани, в систему
додаткової, неформальної та «пожиттєвої» освіти.
В Україні розпочато застосування «Концепції впровадження медіаосвіти
в Україні», що була погоджена постановою президії Національної академії
педагогічних наук України в травні 2010 року. Головна ідея концепції полягає
в сприянні становленню ефективної системи медіаосвіти в Україні для
забезпечення загальної підготовки дітей та молоді до безпечної та ефективної
взаємодії з сучасною медіасистемою. Три етапи реалізації концепції
охоплюють експериментальний етап (2010 — 2013), поступове вкорінення

медіаосвіти та стандартизацію вимог до неї (2014 — 2016) і подальший
розвиток медіаосвіти та завершення масового запровадження (2017 — 2020).
Згідно з цією Концепцією, медіаосвіта — частина освітнього процесу,
спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку
особистості до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною системою
масмедіа, як традиційними (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і
новітніми (комп’ютерне опосередковане спілкування, інтернет, мобільна
телефонія) медіа, з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій.
У даному посібнику відображено книги, брошури та статті з періодичних
видань з цієї теми. У випадках, коли назва не розкриває змісту публікації,
подано стислі довідкові та уточнюючі анотації. Загальна кількість
бібліографічних записів становить 48 позицій. Відбір літератури закінчено 31
серпня 2020 року.
Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання», слова та
словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис
скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та
правила».
Структурно видання складається з передмови та трьох тематичних
розділів. В середині розділів література розташована наступним чином:
офіційні документи, книги за алфавітом прізвищ авторів або назв, статті з
періодичних видань за зворотною хронологією.
Бібліографічний посібник стане у пригоді дослідникам, краєзнавцям,
освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек.
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