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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНТЕРНЕТ-АУДИТОРІЇ 
Розглянуто значення медіакомпетентності, виділено та проаналізовано 

показники рівнів її розвитку. 
Визначено специфіку роботи інтернет-аудиторії з медіатекстами. 
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Synorub Halyna. The specific features of formation of media 

competency of Internet audience. 
In the article it is researched the meaning of mediaсompetenсе as well as it is 

selected and analyzed the indexes of levels of its development. The specific 
features of work of internet audience with media texts are defined. 
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Сьогодні мережа Інтернет є чи не найважливішим засобом збільшення 

можливості й  швидкості здійснення комунікацій, що вирішують головну 
проблему суспільства — генерацію, обробку, передачу постійного потоку й 
великої кількості інформації, яка стає головним суспільним ресурсом. 

Однак сучасна соціокультурна ситуація вимагає медіакомпетентності, 
тобто розгляду способів взаємодії з медіапродукцією, суть яких полягає в 
активній поведінковій моделі, виробленні критичного ставлення до 
бездоказовості й двозначності медіатекстів. Проблематику 
медіакомпетентності досліджують такі учені, як: І. Артамонова, Ю. Бабаєва, 
Н. Больц, М. Височинська, О. Вознесенська, А. Войскунський, О. Голубєва, 
Д. Залагаєв, С. Квіт, А. Москаленко, Л. Найдьонова, М. Никончук, А. 
Онкович, Б. Потятиник, Дж. Стайнер, К. Талащук, О. Федоров, І. Фатєєва та 
ін. 

На жаль, цілісних наукових досліджень, присвячених формуванню 
медійної компетентності інтернет-аудиторії недостатньо. Тому метою статті 
є спроба виявити показники рівнів розвитку медіакомпетентності 
інтернетаудиторії та її специфічні ознаки. 

Об’єктом наукової розвідки є медійна компетентність, а предметом — 
особливості формування медіакомпетентності інтернет-споживачів.  



Компетентність — це здатність актуалізувати наявні знання в 
потрібний момент, прийняти рішення, організувати роботу й проявити 
креатив у вирішенні проблеми. У наукових колах точаться дискусії щодо 
відмінності понять «компетентність» та «компетенція». Отож варто 
розрізняти: компетентність — інтегральний показник якостей особистості, 
компетенція — галузь знань, де людина може проявити компетентність [1, 
104]. 
 
Ви можете ознайомитися з текстом статті за посиланням 
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&
IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2013_51_36.pdf  
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