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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Медіакомпетентність державного службовця є од-

нією з характеристик його комунікативної компетент-
ності, яка нині набуває все більшого значення. Якщо
перефразувати відомий постулат Е. Сепіра про те, що
суспільство висловлюється не інакше, як через індиві-
да, то можемо стверджувати, що держава спілкується
не інакше, як через державного службовця.

"Медіатизація" усіх сфер суспільного життя зазнає по-
тужної критики, причому деякі науковці впевнено стверд-
жують, що "медіатизація" суспільно-політичних процесів
призводить до занепаду західних моделей демократії, оск-
ільки політичні партії та лідери втрачають звя'зок з електо-
ратом, чиї інтереси у класичному розумінні вони мають пред-
ставляти. "Впевненість, що все сказане політиком, — це
"технологія", перетворює на посьміховсько поняття довіри
і чесності" [1, с. 10]. Наприклад, масові загальнонаціональні
протести в Тунісі, які призвели до відставки президента краї-
ни Зін ель-Абідіна Бен Алі (2010—2011 рр.), та схожа ситу-
ація в Єгипті (2011 р.), яка закінчилась відставкою прези-
дента Хосні Мубарака, самі мас-медіа називали "coup d'etat
mediatique" (путчем ЗМІ) через величезну роль постійних
"живих" трансляцій масових акцій протесту. ЗМК дійсно
стають окремими "акторами" і вирішують, хто отримує до-
ступ до стейкхолдера — аудиторії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Частково функції медіаосвіти у сфері державного
управління перетинаються з аналізом мови політики в
рамках політичної аналітики, зокрема, з контент-аналі-
зом джерел інформації та інтент-аналізом політичного
дискурсу, які переважно спрямовані на реконструюван-
ня уявлень про зовнішній світ, цінності, орієнтації, сте-
реотипи, властиві індивіду, соціальній групі, суспільству
в цілому за допомогою текстів ЗМК (праці С.О. Телешу-
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на, І.В. Рейтеровича). Проблеми медіакультури та медіа-
компетентності стали предметом досліджень зарубіжних
та українських науковців, серед яких: Д. Бекінгем, Ж. Гон-
не, В.П. Конецька, А.А. Левицька, Л. Мастерман, Г.В. Ми-
хальова, Л.А.Найдьонова, Г.В. Онкович, Б.В. Потятиник,
Г.Г. Почепцов, Б. Туфте, О.В. Фьодоров, Е. Харт, Г. Штро-
майєр та інші. Зокрема, львівська школа медіаекології
проф. Б.В. Потятиника, автора праці "Медіа: ключі до
розуміння", приділяє немало уваги впливу медійного на-
силля на молоду аудиторію; київська група медіапеда-
гогів під керівництвом проф. Г.В. Онкович розробляє ме-
діадидактику (сукупність впорядкованих знань, прин-
ципів, умінь, методів, способів і форм організації навчаль-
ного процесу на матеріалі засобів масової комунікації при
інтеграції медіапедагогіки з іншими дисциплінами), од-
нак праць, які були б спрямовані на системний розвиток
медіакомпетентності та медіанавичок дорослих, і особ-
ливо, державних службовців, на нашу думку, досі бра-
кує, що й зумовлює актуальність дослідження.

Невирішені раніше завдання загальної проблеми. При
всій різноманітності досліджень, присвячених комуніка-
тивній компетентності державних службовців, проблема
медіаосвіти державних службовців не була предметом
спеціального дослідження. Водночас, існує помітна супе-
речність між реальними професійними потребами держав-
них службовців у високому рівні медіа-компетентності, з
одного боку, і відсутністю системної медіаосвіти, яка спри-
яла б професійному застосуванню медійних практик та
взаємодії з мас-медіа з максимальною користю для сусп-
ільства і органів державної влади. Таким чином, вивчення
змісту медіаосвіти державних службовців та її технологій,
спрямованих на створення організаційно-педагогічних
умов, які сприяли б розвитку медіанавичок державних
службовців, містить значний науковий потенціал.

Мета статті — обгрунтувати значення медіаосвіти для
державних службовців, запропонувати дефініцію медіа-
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компетентності державних службовців та її параметри,
виявити способи інтеграції технологій розвитку медіаком-
петентності державних службовців не лише на рівні інтер-
претавних умінь, а на рівні мотиваційних та творчих.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Більшість країн Європи демонструють цілком допусти-

мий ступінь "медіатизації" політики, коли медійні і політичні
системи взаємодіють у спосіб, що запобігає надмірно нега-
тивному впливу одних на інші: існування безсумнівно впли-
вових ЗМК збалансоване за допомогою не менш (а іноді —
і більш) впливових політичних партій та інших політичних
інститутів [2]. Немає сумніву в тому, що "реальна політика"
досі існує поза зоною охоплення ЗМК, за "зачиненими две-
рима". Водночас, слушно зауважують Дж. Маззолені та В.
Шульц, рано чи пізно вона має пройти через "чистилище"
публічної фази, що означає широке використання ЗМК, на-
приклад, у разі необхідності переконати у правильності ух-
валеного рішення або отримати підтримку населення чи
еліти. Зрозуміло, що при виборі інструменту комунікації слід
брати до уваги його специфіку. П. Бурдьє у праці "Про те-
лебачення і журналістику" цитує Е. Гуссерля, який називав
усіх, хто хоче донести до всіх результати своєї праці, "чи-
новниками людства". Оскільки телебачення, як ми вже вка-
зували, збирає зараз в Україні найбільшу аудиторію, то існує
навіть необхідність для представників органів державної
влади по ньому виступати. "Звідси випливає ціла низка по-
передніх питань: що з того, що я хочу сказати, може стосу-
ватись всіх? Чи готовий я надати своєму виступу форму,
доступну всім? Чи варта вона того, щоб бути почутою усі-
ма? Можна навіть піти далі й запитати: чи має виступ бути
зрозумілим для всіх?" [3, с. 26]. Отже, підхід, який тлума-
чить будь-яку публічну особу як певний "текст", який "чита-
ють" ті, кому він адресований, цілком має право на життя.
Це стосується всього, що продукує публічна особа:
зовнішній вигляд, міміка, жести, промови тощо.

Медіаосвіта (media education) у сучасному світі роз-
глядається як процес розвитку особистості за допомо-
гою і на матеріалі ЗМК (медіа) з метою формування
культури спілкування з медіа, творчих, комунікативних
здібностей, критичного мислення, умінь повноцінного
сприйняття, інтерпретації, аналізу і оцінки медіатекстів
тощо; навички, отримані в результаті медіаосвіти, на-
зиваються медіаграмотністю (media literacy). "Медіаг-
рамотна/медіакомпетентна людина має розвинуту
здатність до сприйняття, аналізу, оцінки і створення
текстів, до розуміння соціокультурного і політичного
контексту функціонування медіа у сучасному світі, ко-
дових і репрезентаційних систем, що їх використовують
медіа; життя такої людини у суспільстві та світі пов'яза-
не з громадянською відповідальністю" [4, с. 9494].

 Медіаосвіта інтегрована у навчальні програми у сучас-
них школах Канади, Австралії, Великобританії та інших
країн. З 2012 р. Вчена Рада будь-якого вищого навчально-
го закладу Росії може самостійно ухвалити рішення про
запровадження медіаосвіти як варіантивного навчання май-
же за усіма педагогічними напрямами та профілями бака-
лаврату і магістратури [5, с.19]. У грудні 2008 р. було ухва-
лено "Резолюцію Європейського Парламенту з медіагра-
мотності у світі цифрових технологій", в якій чітко визначе-
но шлях до обов'язкового статусу медіаосвіти у свіх краї-
нах ЄС. Зокрема, медіаосвіту рекомендовано включити як

базову компетентність в європейську програму освіти для
людей будь-якого віку — і дітей, і дорослих. Також медіаос-
віта є частиною основних прав кожного громадянина будь-
якої країни світу на свободу самовираження і права на
інформацію, "є інструментом підтримки демократії" [6].

Як в Україні, так закордоном, до терміну "медіаком-
петентність" вживають багато синонімів, таких як "медіаг-
рамотність", "медіакультура", "інформаційна освіченість",
"інформаційна компетентність", "аудіовізуальна компе-
тентність" тощо. Однак хочемо наголосити, що всі ці по-
няття не є синонімами у строгому термінологічному зна-
ченні. На нашу думку, найповніше це поняття роз'яснено у
визначенні російського дослідника О.В. Фьодорова: "Ме-
діакомпетентність особистості — це сукупність її мотивів,
знань, умінь, навичок (показники: мотиваційний, контакт-
ний, інформаційний, перцептивний, інтерпретаційний/оц-
іночний, практико-операційний/діяльнісний, креативний),
які сприяють відбору, використанню, критичному аналі-
зу, оцінці і створенню і передачі медіатекстів у різномані-
тних видах, формах і жанрах, аналізу складних процесів
функціонування медіа в соціумі" [7, с. 6].

Якщо для України медіакомпетентність є досить
новою дисципліною, то у США, Канаді, Великобританії
та інших країнах Європи виросло вже ціле покоління,
які сприймають аудіовізуальну інформацію не лише як
споживачі, але й як її виробники.

Одна з найстаріших шкіл медіа педагогіки, британсь-
ка, сповідує принципи "раціоналізму, особистісної авто-
номії та інформування демократії" [8, с. 222]. Вона виник-
ла у 30-х рр. ХХ ст. як напрямок критичного аналізу нега-
тивного впливу медіа; із 70-х рр. ХХ ст. дисципліну "Меді-
акультура" ввели у національний навчальний план. Зага-
лом, завдання медіаосвіти можна звести до таких пунктів:
1) розвиток здатності до сприйняття, декодування, оцінки
і аналізу медіатекстів; 2) збільшення обсягу знань політич-
них, соціальних, культурних підтекстів у медіатекстах; 3)
розвиток навичок самовираження за допомогою різних
видів медіа; 4) розвиток комунікативних навичок; 5) роз-
виток навичок інтерпретації медіатекстів та створення ме-
діапродукції. Медіаосвіта для державних службовців
більшою мірою має зосередитись на декодуванні, оцінці і
аналізі медіа текстів та розвитку медіанавичок для робо-
ти з різним видами мас-медіа (друкованими, аудіовізуаль-
ними, електронними) та у різних жанрах. Застосовуючи
універсальне висловлювання О. Конта: "Знати, щоб перед-
бачити, передбачити, щоб могти".

Американський дослідник Дж. Заллер у праці "Теорія
медіаполітики. Як інтереси політиків, журналістів і грома-
дян формують новини" писав: "Розумні політики знайдуть
способи поєднати професійні інтереси журналістів і власну
вигоду" [9]. Найпростіший спосіб, на його думку, полягає в
наданні журналістам ексклюзивного інтерв'ю. Дж. Заллер
виокремлює у співпраці з мас-медіа два постулати:

1) дотримання правила "очікування/значимості" —
журналісти мають служить інтересам аудиторії і політи-
ки/державні службовці "повинні дотримуватись того,
що в сенсі журналістів гідне висвітлення в пресі";

2) дотримання правила "заміни продукту" — журна-
лістам цікаві слова і образи, які відповідають медійному
формату. Якщо подія/образ цьому не відповідає: "про-
фесіонали, які ненавидять "прес-релізи" (у широкому
тлумаченні), будуть "відбиватися" заміною інформації".
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Високий же рівень негативної інформації у ЗМК він
пояснює реакцією на все агресивніші спроби як органів
державної влади, так і фінансово-промислових груп кон-
тролювати ЗМК. Цілком згодні з цією позицією, і пере-
конані, що певна боротьба між журналістами і органами
державної влади за контроль над змістом інформації є
цілком природною ("Новини — це те, чого дехто не хоче,
щоб воно було опубліковане; все інше — реклама", —
іронізував відомий американський видавець В. Херст).

Інші очікування ЗМК від ньюзмейкера можна звес-
ти до наступного: 1) знання предмета (компетентності);
2) правдивості; 3) доброї волі (good will), тобто здат-
ності розуміти думки і почуття цільової аудиторії , співпе-
реживати і виявляти турботу про їхні потреби. Всі ці нор-
ми і правила реалізуються через комунікатора (держав-
ного службовця), до якого висуваються високі вимоги
як щодо компетентності, так і щодо формальних показ-
ників комунікативної майстерності (зокрема, він пови-
нен мати чітку артикуляцію, добре володіти інтонуван-
ням, невербальними комунікативними засобами, які пе-
редають тональність повідомлення й експресію тощо).

Основною медіанавичок для державних службовців
є вміння формулювати "саундбайти" (soundbites — англ.
дослівно "шматок звукозапису") або "синхрони" — про-
фесійний журналістський термін, який позначає відібра-
ний за звуком і відеорядом уривок "прямої мови" ньюз-
мейкера, який містить закінчену думку з певного питан-
ня. Практика свідчить, що тривалі аргументовані промо-
ви майже повністю витіснили яскраві помітні фрази на
4—5 речень з високим потенціалом цитованості у мас-
медіа. "Політики, рідко і лише за необхідністю більш чи
менш умілі оратори, стурбовані не повним текстом свого
виступу, а лише трьома чи чотирма сильними фразами,
які гарантуватимуть їх висвітлення в мас-медіа" [10]. Од-
нак, з точки зору відповідності медійному формату — це
цілком правильна стурбованість: середній "саундбайт" в
інформаційній програмі має тривалість 20—30 секунд (це
4—5 речень, вимовлених у середньому темпі). Ми впев-
нені, що йдеться не лише про можливість бути процито-
ваним у заголовку: стисло і чітко сформульована фраза
запобігає її спотворенню або перекручуванню.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи, можемо стверджувати, що: медіаком-

петентність державного службовця є однією з характери-
стик його комунікативної компетентності, яка нині набу-
ває все більшого значення. "Медіатизація" як становлен-
ня особливого типу соціального простору останнім часом
зазнає потужної критики як така, що не лише стає на за-
ваді етичній комунікації у суспільстві, а й призводить до
занепаду демократії. ЗМК дійсно стають самостійними
"акторами", які — на макрорівні — виробляють, естети-
зують і транслюють соціокультурні коди, на макрорівні —
вирішують, хто саме отримає доступ до аудиторії, тобто
до стейкхолдера. Однак, говорячи про медіакомпе-
тентність у сфері державного управління, на наш погляд,
слід передусім говорити не про аналіз спотворення фактів
чи містифікації, а про системну медіаосвіту, яка сприяє про-
фесійному застосуванню медійних практик та взаємодії з
мас-медіа з максимальною користю для суспільства; мед-
іакомпетентний державний службовець має володіти здат-
ністю до сприйняття, аналізу, оцінки і створення медіа-

текстів, до розуміння соціокультурного і політичного кон-
тексту функціонування медіа у сучасному світі, кодових і
репрезентаційних систем, що їх використовують медіа; ба-
зовим підходом медіакомпетентності є те, що аудиторія
ЗМК скорочує і викривлює медіа-реальність, користую-
чись наданою мас-медіа інформацією, формуючи її зміст
самостійно. До параметрів медіакомпетентності держав-
ного службовця ми відносимо не лише інтерпретативні (ко-
ристувацькі) уміння, а й мотиваційні (мотиви, за якими
здійснюється контакт державного службовця з медіапро-
дукцією) та творчі (навички до створення медіатекстів
згідно зі специфікою та закономірностями певного засо-
бу мас-медіа), які ми пропонуємо розвивати шляхом ак-
тивних технологій навчання. Перспективи подальших дос-
ліджень полягають у пошуку найбільш оптимальних тех-
нологій розвитку медіа-навичок державних службовців та
подальшому науково-методологічному обгрунтуванні їх
актуальності. Досить перспективним є детальний опис й
аналіз упровадження у навчальний процес для державних
службовців відповідних різноманітних професійних
тренінгів та рольових ігор.
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