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ЕФЕктиВність інФормАційно-комунікАтиВних процЕсіВ  
у сучАсному мЕДійному просторі

Анотація. У статті розглянуто процес конвергенції в медійній галузі як феномену, який спричинив появу 
конвергентних медіа, нових жанрів медіатекстів, уможливив розвиток нових форм комунікацій в медійному 
просторі та способів комунікативної взаємодії. Проаналізовано поняття «конвергенція», «конвергентні ме-
діа». Схарактеризовано нові медіа та окреслено їхні основні ознаки. Зазначено, що ефективність інформацій-
но-комунікативних процесів в медійному просторі залежить від рівня сформованості у користувача медіагра-
мотності, критичного мислення, трансмедійних навичок та комунікативної компетентності. Проаналізовано 
зміст понять «комунікативна компетентність» та «трансмедійні навички» у їхній взаємопов’язаності. Підкрес-
лено, що «трансмедійні навички» є провідником особливої форми наративу для трансмедіа.
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summary. The article deals with the process of media convergence as a phenomenon that has led to the 
emergence of convergent media, new genres of media texts and the development of new forms of commu-
nication in media space. Media convergence is considered as a new stage of the media space development.  
The process of convergence is influenced by technological changes and social trends. The concepts of "conver-
gence", "convergent media" are analysed. The key features of new media (interactivity, convergence, globality, 
hypertextuality, multimedia, accessibility) are outlined. One of the most distinctive features of new media 
is the role and function of the audience. Media audiences are considered as consumers of different types of 
media and active producers of media content. Convergence alters the relationship between new media and 
audiences. It is stressed that the effectiveness of information and communication processes in media space 
depends on the level of media literacy, critical thinking, transmedia skills and communicative competence of 
media users. The necessity of the development and improvement of communicative competence is emphasized.  
The barriers of communication (technical, sociocultural, psychological) are described. The evolution from media 
to transmedia requires individuals to develop transmedia skills. On the basis of the scientific and methodolog-
ical literature analysis (H. Jenkins, J. Hartley, V. Oriekhova) transmedia skills are considered as a component 
of the transmedia competence which includes transmedia navigation skills, technical, evaluative and reflective, 
and communication skills. The definition of transmedia storytelling is given. It is emphasized that transmedia 
storytelling is the technique used to tell stories across multiple platforms and formats using traditional and 
digital platforms. Working on the transmedia projects students gain the experience of media literacy activity, 
develop transmedia skills and communicative competence. The prospects of further research are outlined.
Keywords: new media, convergence, media convergence, media literacy, critical thinking, communicative 
competence, transmedia, transmedia skills.

Постановка проблеми. Сьогодні нові ме-
діа є одним із найефективніших і най-

впливовіших засобів комунікації між державою 
та громадянами, суб'єктами економічної, полі-
тичної, освітньої та культурної діяльності. За-
вдяки новим (конвергентним) медіа, основними 
ознаками яких є діджиталізація, інтерактив-
ність, мультимедійність, мобільність, трансфор-
мувався процес створення та передачі інформа-
ції, характер взаємодії учасників інформаційної 
діяльності, які одночасно стали як виробниками, 
так і споживачами контенту. Аудиторія має мож-
ливість споживати інформацію в режимі реаль-
ного часу, створювати, публікувати та розповсю-
джувати власний контент, використовуючи різні 
медіаплатформи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню конвергенції в медіасфері присвя-
чено праці українських (А. Кавєріна, Д. Процен-

ко, В. Різун, Г. Сарміна, Є. Цимбаленко) та за-
рубіжних вчених (Дж.Д. Болтер, О. Вартанова, 
Р. Гольфельд, Г. Дженкінс, К. Мейєр, А. Юфере-
ва); проблеми медіаграмотності та розвитку кри-
тичного мислення досліджували Г. Дженкінс, 
Н. Лашук, М. Маклюен, Г. Онкович, Г. Почеп-
цов; питанням комунікативної компетентнос-
ті присвячено роботи А. Богуш, С. Дмитрієвої, 
М. Заброцького, Н. Кондратенко, Л. Петровської; 
інформаційно-комунікативна компетентність 
розглядалась А. Гуралюком, Л. Дідух, Т. Папер-
новою, О. Сосніним, О. Спіріним. 

Викладення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість наукових робіт, що досліджують 
особливості процесу медіаконвергенції, основні 
типи, моделі та форми її реалізації, вважаємо 
за необхідне більше уваги приділити вивчен-
ню впливу медіаконвергенції на інформаційно-



«Young Scientist» • № 3 (79) • March, 2020

п
е

д
а

го
гі

ч
н

і 
н

а
у

к
и

371
комунікативні процеси у сучасному медійному 
просторі. Зокрема, проаналізувати, які уміння 
та навички потрібні користувачеві, щоб ефектив-
но взаємодіяти із сучасним медіапростором. 

мета статті – проаналізувати інформаційно-
комунікативні процеси у сучасному медійному про-
сторі та виокремити особливості медіаконвергенції, 
що впливають на ефективність цих процесів.

Виклад основного матеріалу. Процеси ді-
джиталізації, мультимедіатизації та конверген-
ції в медійній галузі значно змінили структуру 
сучасної медіаіндустрії. Глобальний медіапрос-
тір постійно змінюється, чим забезпечує унікаль-
ні можливості для задоволення інформаційних, 
освітніх та культурних потреб особистості. 

Безумовно, завдяки можливостям цифрових 
технологій та появі нових медіа з’явилась нова 
форма взаємодії людини з людиною, людини 
з суспільством та людини з медіа тощо. Утворю-
ються діалогові відносини між учасниками ін-
формаційної діяльності, аудиторія уже не є па-
сивним споживачем інформації, а безпосереднім 
учасником комунікації. У таких умовах актуаль-
ним є набуття фахівцями будь-якої спеціальнос-
ті практичних умінь у сфері медіа, які допомо-
жуть їм не лише орієнтуватись в інформаційних 
потоках, адекватно сприймати та інтерпретува-
ти медіапродукцію, а й здійснювати ефективну 
комунікацію як в професійному середовищі так 
і в популяризації в суспільстві, створювати влас-
ний медіаконтент та поширювати його за допо-
могою різних медіаплатформ.

Вважаємо за доцільне звернутися до тлума-
чення понять «конвергенція», «конвергентні 
медіа». Термін «конвергенція» походить від ла-
тинського слова «convergere», що означає «набли-
жуватися», «сходитися» [7, с. 366]. Під поняттям 
«конвергентні медіа» розуміють мас-медіа, які 
поєднують в собі традиційні мас-медіа, інтер-
нет-сервіси, Всесвітню павутину і засоби мобіль-
ної телефонії [14]. На основі однієї технологіч-
ної платформи здійснюється доступ до раніше 
роз’єднаних теле-, радіопрограм, газетних ма-
теріалів та журналів, комп’ютерних ігор, відео- 
та аудіо-матеріалів. Багатофункціональність 
конвергентних носіїв надає можливість спожи-
вачам отримувати всі ЗМІ за допомогою «одного 
екрану» [3, с. 246]. Найважливішим наслідком 
конвергенції медіа є зміна власне інформацій-
ного продукту: текст, графіка, звук, відео інте-
груються в єдиний інформпродукт, який позна-
чають терміном «мультимедіа» [7, с. 366–367]. 
У результаті злиття різних медіаплатформ від-
бувається конвергенція жанрів, з’являються нові 
жанрові форми медіатекстів (наприклад, муль-
тимедійні історії, жанр відеоколонки, інфогра-
фіка, стрічки новин, онлайн-інтерв’ю тощо). На-
томість, дослідник Є. Цимбаленко обстоює думку 
про те, що «конвергенція – це не тільки синтез 
традиційних і нових медіа. Це своєрідний синтез 
культури виробництва і споживання інформації 
в результаті компромісів, зумовлених специфі-
кою комп’ютерно-опосередкованої комунікації 
у мережевому соціумі: споживач шукає нову ін-
формацію і робить зв’язки між дисперсним меді-
аконтентом» [12, с. 85]. 

Аналіз сучасних досліджень [1; 2; 3; 12] пока-
зав, що основними ознаками нових медіа є інтер-

активність, глобальність, гіпертекстуальність, 
мультимедійність, мультиконтентність, опера-
тивність подання й оновлення інформації, її пер-
соналізація (надання користувачу інформації, що 
максимально відповідає його вимогам та інтере-
сам), потоковість споживання контенту й необме-
женість у його обсязі, просторі, формі комунікації.

Зазначимо, що зближення традиційних ЗМІ 
з Інтернетом, призвело до зміни мономедій-
ного середовища на мультимедійне, цифрове, 
виникнення нової форми комунікації – інтер-
активності, нових інтегрованих жанрів, виник-
нення «журналістики для всіх», просьюмери (від 
англ.“producer” – виробник та “consumer” – спо-
живач) беруть активну участь у споживанні, ство-
рені та розповсюдженні медіаконтенту. У цьому 
контексті важливо зазначити, що посилюється 
роль медіаосвіти, яка «спрямована на формуван-
ня вмінь, навичок, готовності до опанування ме-
діапростору, до розробки власних освітніх й ін-
формаційних стратегій на рівні медіаобізнаності, 
медіаповедінки та медіаактивності, до застосу-
вання технологій і стратегій критичного мислен-
ня в професійній і особистій діяльності» [4, с. 129]. 

Результатом медіаосвіти є розвиток медіагра-
мотності, критичного мислення, які допомага-
ють особистості швидко орієнтуватися у стрімко 
зростаючому потоці інформації, інтерпретувати 
та критично оцінювати її зміст, визначати її цін-
ність для задоволення потреб особистості. 

Американський медіадослідник Г. Дженкінс 
(H. Jenkins) виділяє такі основні уміння медіагра-
мотності: гра як здатність експериментувати з ото-
ченням, як один із способів вирішення проблем; 
імпровізація; симуляція як здатність до інтерпре-
тації та створення динамічних моделей реально 
існуючих процесів; апропріація як здатність мо-
дифікувати медіаконтент; багатозадачність як 
вміння концентруватись на основних деталях; 
колективний розум як здатність працювати в ко-
манді; критика як вміння оцінювати надійність 
і достовірність різних інформаційних джерел; 
трансмедійна навігація як вміння слідкувати за 
потоком інформації за допомогою використання 
різних медіаплатформ; нетворкінг як здатність 
до налагодження зв'язків для пошуку, створення 
і поширення інформації; взаємодія / узгодження 
як вміння рухатися серед різних спільнот, дослі-
джуючи й поважаючи різні думки [13]. 

Медіапедагоги у книзі «Медіаосвіта та медіа-
грамотність» зазначають, що критичне мислення 
(бачення, оцінювання) – це психологічний меха-
нізм медіаграмотності, що поєднує в собі різні 
вміння щодо сприймання, розуміння, оцінюван-
ня, аналізу повідомлення, здатність розуміти 
нюанси в поданні інформації та відмінність від 
форми подання інших повідомлень на цю тему, 
здатність зробити висновки про сильні та слаб-
кі сторони повідомлення [5, с. 426]. Критичному 
мисленню притаманні такі риси та ознаки як 
допитливість, аналітичність, логічність, припу-
щення різних трактувань інформації, обґрунто-
вана класифікація фактів та явищ, здібність роз-
робляти нові, підкріплені аргументи, приймати 
незалежні зважені рішення, уміння контролюва-
ти емоції тощо. 

 Найбільш ефективними для розвитку кри-
тичного мислення студентів є методи проблем-
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ного і дослідницького навчання, інтерактивні 
технології навчання. Студенти опановують вмін-
ня критичного мислення у процесі роботи з на-
вчальними медіатекстами: студентам пропону-
ється на прикладі конкретного тексту виділити 
головне в інформаційному повідомленні, вио-
кремити факти, ключові фрази, цитати, що під-
креслюють основний задум твору; проаналізу-
вати текст, співвіднести його з дійсністю, своїми 
знаннями, уявленнями, досвідом, асоціаціями 
та декодувати прихований зміст твору; зістави-
ти інформацію, що подана за допомогою різних 
медіаплатформ на одну й ту саму подію, виявити 
схожі та відмінні риси тощо.

Зазначимо, що процеси конвергенції та муль-
тимедіатизації змінили способи подання інфор-
мації, які вимагають від користувачів трансмедій-
них навичок та вмінь для отримання інформації 
з різнорідних джерел і її розповсюдження. 

Трансмедіа є новим способом подання інфор-
мації/розповіді за допомогою різних медіаплат-
форм. Г. Дженкінс зазначає, що в ідеальному 
прояві трансмедійного сторітеллінга кожне медіа 
виконує ту задачу, для якої підходить краще за 
інших. До основних рис трансмедійного продукту 
дослідник відносить: швидке розповсюдження ін-
формації; розширення й занурення в інформацій-
не середовище через гіперпосилання; серійність 
і тривалість; суб'єктивність сприйняття, яка дося-
гається за допомогою багатовимірності, гіперпоси-
лань; імерсивність, створення ефекту присутності 
за допомогою тексту, аудіо-, відеоінформації, а та-
кож новітніх технологій; взаємозв’язок автора (ав-
торів) трансмедійного продукту з аудиторією [15].

Успішне сприйняття та реалізація трансме-
дійної розповіді потребує від аудиторії володіння 
необхідними знаннями, уміннями та навичками. 
До основних трансмедійних навичок відносять:

1. Навички трансмедійної орієнтації/навігації – 
вміння слідкувати за потоком інформації за допо-
могою використання різних медіаплатформ [13]. 

2. Технічні навички, необхідні для роботи з ме-
дійним контентом (навички створення, редагуван-
ня й розповсюдження контенту; навички роботи 
з текстом, аудіо, відеоматеріалами, зображеннями, 
графіками, таблицями тощо; адаптування контен-
ту для різних медіасередовищ; навички створення 
мультимедійного продукту; володіння необхідним 
програмовим забезпеченням). 

3. Оцінно-рефлексивні навички (дотриман-
ня загальноприйнятих естетичних вимог щодо 
якості цифрового контенту, використання куль-
турних цінностей та вирішення етичних питань; 
усвідомлення користувачем ступеню сформо-
ваності «трансмедійних навичок», пов’язаних із 
виробництвом цифрового інтерактивного медіа, 
та можливих залежностей від медіа).

4. Комунікативні навички (навички коректно-
го спілкування, інтерпретації історій, побудови 
трансмедійної розповіді, створення мікроісторії, 
групова робота) [9, с. 65–66]. 

Для розвитку трансмедійних навичок необхід-
но залучати студентів до створення трансмедійно-
го сторітелінгу, який являє собою особливий вид 
наративу, що передбачає поширення історії через 
різні медіаплатформи, кожна з яких, відповідно 
до своєї специфіки, доповнює історію. Таким чи-
ном, всі задіяні медіа, що логічно пов'язані між со-

бою, створюють єдину розповідь. Студенти можуть 
створювати контент трансмедійного наративу 
(відкритого або закритого типу), де студенти пра-
цюють окремою групою або залучають аудиторію 
до співтворчості. Робота у такому проекті розвиває 
розумові й творчі здібності студентів, уміння ро-
боти з інформацією, критичне мислення, уміння, 
що пов’язані із плануванням, створенням та по-
ширенням трансмедійного наративу. Важливими 
складовими даного типу роботи є аналіз потреб 
аудиторії, вибір теми/ідеї трансмедійної історії, 
вибір медіаплатформ, послідовність подання кон-
тенту на медіаплатформах, публікація та поши-
рення історії, її обговорення.

Аналіз сучасних досліджень проблем медіа-
конвергенції дає нам можливість говорити про 
необхідність розвитку комунікативної компе-
тентності, яку пов’язують із володінням знання-
ми, уміннями та навичками, необхідними для 
ефективного спілкування. 

Проблема розвитку комунікативної компе-
тентності в медіапросторі тісно пов’язана із дослі-
дженням питань: особливості спілкування елек-
тронної комунікації; функціональні особливості 
медіаплатформ як майданчиків для активності 
користувачів; віртуальна комунікація та її фор-
ми, дискурс, жанровий формат; взаємозв’язок 
усної та письмової комунікації; трансформація 
орфографічних та пунктуаційних норм; нетикет, 
комунікативна культура користувача. Дані на-
прями розробляються вітчизняними (О.М. Кали-
та, О.С. Кущенко, С.А. Матвєєва, І. Шилінська) 
та іноземними (О.В. Красноярова, І.О. Якоба) на-
уковцями упродовж останніх років. 

У контексті досліджуваної проблеми вважає-
мо за потрібне розглянути поняття «комунікатив-
ної компетентності» та «інформаційно-комуніка-
тивної компетентності». Український дослідник 
О. Соснін, зазначає, що «інформаційно-коміну-
кативна компетентність особистості всюди ви-
ступає як можливість людини, з одного боку, 
орієнтуватися в динамічному соціокультурному 
середовищі і просторі різних культур, а з друго-
го – нарощувати обсяги інформації і знань, ви-
будовувати власний стиль комунікацій, що ви-
різняється підвищеною особистісною активністю, 
новими принципами взаємодії в умовах сучас-
них соціокультурних трансформацій» [10, с. 23].

Нам імпонує думка Т. Недашківської, яка 
розглядає комунікативну компетентність як 
здатність особистості орієнтуватися в інформа-
ційному просторі, яка може бути представлена 
у такому форматі:

– уміння приймати, здобувати, аналізувати, 
класифікувати корисну інформацію, що надхо-
дить різними каналами у різній формі, та фор-
мувати банки інформації;

– уміння обирати доцільні методи та способи 
обміну інформацією;

– навички застосування інформаційних та ко-
мунікаційних технологій;

– здатність до групової діяльності та співро-
бітництва із застосуванням сучасних технологій;

– здатність до здійснення інтерактивного діа-
логу в єдиному інформаційному просторі;

– володіння прийомами активного слухання, 
впливу на співрозмовника в ході ділового спілку-
вання, зняття напруги у конфліктних ситуаціях;
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– уміння обирати стиль спілкування залежно 

від статусу співрозмовника та відповідно до влас-
ного статусу [6, с. 3].

На нашу думку, важливими є уміння безпеч-
ного використання медіа (забезпечення недотор-
канності приватного життя, анонімності, безпеки 
спілкування, запобігання залежності від медіа) 
та дотримання правил нетикету.

У процесі електронної комунікації можуть ви-
никати комунікативні бар’єри, до яких відносять: 
технічні (шуми, перешкоди, фільтри), соціально-
культурні (соціальні, політичні, релігійні, про-
фесійні), психологічні (бар'єри техніки і навичок 
спілкування, бар'єри відносин) та бар'єри розумін-
ня (фонетичні, семантичні, стилістичні, логічні, 
міжмовні) [11]. На нашу думку, до незадовільної 
комунікації також приводять інформаційне пере-
вантаження, незадовільний зворотний зв'язок, 
конфліктні та емоційні бар’єри, низький рівень 
комунікативної культури тощо. Для подолання 
комунікативних бар'єрів важливу роль відіграють 
індивідуальні зусилля кожного учасника комуні-
кативного процесу, їх прагнення до здійснення 
діалогу (інтерактивна взаємодія), уміння слухати, 
підтримувати увагу, бажання зрозуміти співроз-
мовника, створення і утримання комфортної пси-
хологічної атмосфери.

Висновок. Із огляду на вищеокреслене, за-
уважимо, що інформаційно-комунікативні про-
цеси у сучасному медійному просторі є різно-

плановими. Конвергенція як один із рушійних 
трансформаційних процесів в медійній сфері 
ставить нові вимоги до користувача, впливає 
на його взаємодію із медіапростором. Зважаючи 
на трансформації у інформаційному полі, ви-
окремлено особливості медіаконвергенції (злит-
тя традиційних форм медіа з Інтернетом; зміна 
мономедійного середовища на мультимедійне, 
діалогові відносини між учасниками інформа-
ційної діяльності; трансмедійність медіаконтен-
ту; швидкість розповсюдження; інтерактивність 
тощо), що впливають на ефективність інформа-
ційно-комунікативних процесів.

Узагальнивши наявні теоретичні підходи 
з проблеми дослідження, можна зробити висновок, 
що ефективність інформаційно-комунікативних 
процесів в медійному просторі (аналітико-синте-
тична переробка інформації, створення мульти-
медійного чи трансмедійного контенту, його пу-
блікація та поширення в мережі, комунікація із 
використанням різних медіаплатформ) залежить 
від рівня сформованості у користувача медіагра-
мотності, критичного мислення, трансмедійних 
навичок та комунікативної компетентності.

Подальших досліджень потребують питан-
ня розроблення систем вправ та їхнього теоре-
тичного обґрунтування, методичного супрово-
ду, що сприятимуть формуванню та розвитку 
трансмедійних навичок та комунікативної ком-
петентності.
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