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У статті аналізується досвід становлення та особливості функціонування неформальної жур-
налістської освіти у Рівненській області. Автори пропонують свою класифікацію різних видів не-
формальної освітньої роботи у сфері журналістиці.
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Формулювання дослідницької проблеми. Глобалізація та стрімкий розвиток інформаційних тех
нологій призводить до становлення елементів постіндустріального інформаційного суспільства і у 
країнах із «транзитним» соціальноекономічним та політичним устроєм, зокрема, в Україні. Долаючи 
наслідки радянського впливу на світоглядні позиції, українське суспільство поступово змушене при
лаштовуватися до реалій сучасного світу. А реалії ці (особливо після першої хвилі фінансовоеконо
мічної кризи 2008 року, «арабської весни» 2011 року) вказують на те, що сьогодні ніхто і ніде не може 
бути убезпеченим від втрати роботи, від стрімких суспільних змін. Такі новітні виклики зумовлюють 
зростаючу потребу громадян (у тому числі молоді) у здобутті додаткових знань про суспільнополі
тичний розвиток, функціонування інституцій громадянського суспільства. Вітчизняна вища школа не 
може поки що дати адекватну відповідь цим запитам, хоча досить швидкими темпами університети 
опановують дистанційні форми навчання, проведення навчальних семінарів та окремих курсів. Інсти
туція приватних тренерів та навчальних закладів також не настільки розвинена в Україні, щоб забез
печити надання знань у сфері громадянської освіти усім бажаючим. Залишається сподіватися лише на 
«третій сектор». І дійсно, громадські організації, мобілізуючи власні і кооптуючи грантові ресурси, 
проводять тренінгові курси, семінари, організовують конференції та практикуми. Водночас, подібна 
діяльність НДО має реципієнтом насамперед громадських активістів, журналістів, тобто, якоюсь мі
рою, вже підготовлене експертне середовище. Хоча останнім часом спостерігається реалізація громад
ськими організаціями і проектів, до яких намагаються залучити якнайширше коло людей, незважаючи 
на їх первинну професійну підготовку чи певний фаховий стартовий рівень. 

Особливо необхідною складовою громадянської освіти є навчання журналістів – як фахівців, так і 
представників нещодавно народженої «МИжурналістики» (D.Gillmor) або громадянської журналісти
ки. Поки що чи не єдиними доступними носіями знань із журналістики (особливо новітніх її практик і 
платформ) для громадськості є саме НДО. 

Актуальність дослідження. Становленню громадянського суспільства в Україні, функціонуван
ню інституцій громадянського суспільства та розвитку громадянської освіти присвятили свої роботи 
такі вітчизняні вчені як В.Д.Бакуменко, В.М.Бесчастний, М.А.Бойчук, А.В.Дуда, Н.М.Драгомирецька, 
О.М.Руденко та інші. Зокрема, російські дослідники А.А.Левицька [1] та О.В.Федоров [2] зосеред
илися, окрім іншого, на вивченні закордонного досвіду громадянської освіти. Про сутність і форми 
неформальної освіти йдеться у закордонних дослідженнях Р. Дейва, К. Куллена, Д.Лівінгстоуна, П. 
Фордхема та ін.

Дискусію про сучасне і майбутнє журналістської освіти на високому науковому і фаховому рівні про
водили і проводять такі вчені як В.Ф.Іванов, С.М.Квіт, І.М.Лубкович, І.М.Михайлин, А.З.Москаленко, 
В.В.Різун, Ю.Г.Шаповал та інші. 

У той же час особливості і методи впровадження неформальної журналістської освіти в Україні за
лишаються не досить вивченими, а процеси із неформальної освітньої діяльності, які відбуваються на 
регіональному рівні, і взагалі залишаються поза увагою дослідників.

Журналістська освіта в Україні потребує кардинальних змін – це висновок, до якого начебто дійшли 
не лише учасники вітчизняного науковопубліцистичного дискурсу, але й поділяють його офіційні осо
би держави. Зокрема, триває робота зі створення нових вимог до стандартів освіти і на їхній основі – 
нових стандартів професійної підготовки [3]. Крім того, і досі на офіційному рівні підішли до необхід
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ності запровадження громадянської освіти, про що свідчить, зокрема, оприлюднений для громадського 
обговорення проект Концепції громадянської освіти та виховання в Україні [4].

Водночас самим громадянським суспільством також шукається вихід із ситуації. Адже проблема 
постає не лише у фаховій підготовці журналістів, а в поширенні серед якнайширшого кола громадян 
знань про складні комунікаційні процеси, можливості і небезпеки впливу масмедіа, вмінь викорис
товувати наявні у вільному доступі онлайнові інструменти тощо. А для цього НДО планують і реалі
зують різноманітні проекти освітнього характеру, які у своїй сукупності формують нестійку поки що 
систему неформальної журналістської освіти.

Тож, метою даною статті є визначення особливостей становлення та функціонування неформальної 
журналістської освіти у Рівненській області. Досягнення дослідницької мети передбачає виконання 
наступних завдань: з’ясувати зміст і дати визначення дефініції «неформальна журналістська освіта», 
виявити її місце і роль в контексті поняття «громадянська освіта»; описати процеси і заходи, які від
буваються в сфері неформальної журналістської освіти на Рівненщині впродовж останніх п’яти років.

Джерельною базою даного дослідження слугують наукові праці дослідників громадянської освіти 
та соціальних комунікацій, публікації у періодичні й пресі та Інтернетпорталах, матеріали заходів, у 
яких брали участь автори статті.

виклад основного матеріалу. Сьогодні у суспільстві існує значний запит на неформальну освіту 
як на сегмент повноцінної ефективної освіти. Така форма освітньої практики у широкому значенні має 
за свою мету стимулювання позитивних соціальних змін, що збігається із завданнями громадянської 
освіти. До того ж, неформальна освіта дозволяє отримати знання із журналістики (доступ до ресурсів 
створення контенту забезпечується з розвитком інформаційних технологій) широкому колу людей, не 
пов’язаних за своїм основним заняттям із професійною журналістикою. Про активну, діяльнісну роль 
громадянської журналістики сказано вже чимало. Так, аналізуючи розвиток американської наукової 
думки щодо громадянської журналістики, російська дослідниця Н.В.Хлєбнікова приходить до висно
вку, що сьогодні в мережі Інтернет ідуть експерименти зі створення нової моделі відносин за напря
мом «медіа – суспільство», заснованим на принципі журналістики як суспільного блага. У суспільній 
реальності «це обов’язково призводить до того, що читачі стають партнерами журналістів і журналісти 
втягуються у вирішення проблем, про які вони пишуть» [5]. Феномен «Мижурналістики» дозволяє 
стати активними учасниками суспільної дискусії широкої аудиторії, яка до цього була приречена лише 
на пасивне сприйняття інформації і лише за рідкими винятками могла впливати на медіа. Як відзначає 
американський дослідник Д.Гілмор, «завдяки сучасним технологіям стало можливим для мільйонів 
говорити вільно і бути почутим, причому для багатьох – вперше» [28, 142]. З висновками американ
ського науковця погоджується і білоруський вчений В.Степанов, який стверджує, що «громадянська 
журналістика – це активна участь у медіа процесах людей, які не пов’язані із медіа професійно» [6, 
347]. Водночас, і білоруським, і українським ЗМІ ще довго йти шляхом пошуку партнерства із грома
дянською журналістикою – до цієї тези наштовхує актуальне повідомлення про конкурс «The Pritzker 
Fellowships», який дозволяє відібраним претендентам отримати річне стажування на радіо та стипен
дію від «Chicago Public Media». При цьому одна з умов до претендентів – не мати журналістської освіти 
чи наукового ступеня в цій галузі [29].

Однією із важливих особливостей неформальної журналістської освіти є те, що при працевлашту
ванні у ЗМІ роботодавці шукають претендента з досвідом роботи в медіа сфері. Такі журналістські 
проекти як неформальна освіта дають її учасникам практичний досвід, можливість публікувати свої 
матеріали, дозволяють зав’язати корисні контакти та знайти потенційні джерела. 

Що ж стосується визначення концепту «неформальна освіта», то у цьому питанні ще не існує уста
леної вітчизняної традиції. Можемо звернутися хіба що до традиції європейської, яка, за визначенням 
Європейської Асоціації з Освіти Дорослих (EAEA) вказує, що сегмент «освіта дорослих» у європей
ській практиці охоплює формальну, неформальну та спонтанну форми навчання дорослих людей» [7]. 
При цьому під неформальною освітою розуміється «навчальний процес, який переважно відбувається 
поза навчальними закладами, яка не приводить до присвоєння певної кваліфікації, але має визначені 
часові обмеження, цілі навчання» [7].

Створення критеріїв та механізмів визнання й утвердження неформальних видів освіти в навчаль
ній та професійній діяльності знаходиться в переліку рекомендацій, розроблених (на основі аналізу 
європейського досвіду «освіти дорослих») для уряду фахівцями Національного інституту стратегічних 
досліджень [8].

Зрештою, вітчизняні дослідники цього неоднозначного (і незвичного поки що для нас) явища схо
дяться на протиставленні формальної освіти і неформальної, тобто «неформальна освіта – це освітня 
діяльність поза межами формальної» [9, 160]. 

Точніше і повніше визначення використовує у своїх дослідженнях канадський фахівець у галузі 
безперервної освіти Д.Лівінгстоун (D.W. Livingstone). Він, зокрема, використовує визначення Статис
тичного департаменту Канади: «Неформальна освіта – це тривалий у часі процес, за допомогою якого 
людина впродовж свого життя набуває відносини, цінності, навички і знання з повсякденного досві
ду, виховних впливів та інших чинників її середовища» [30, 30]. Як вказує В.Давидова, неформальна 
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освіта дорослих у Швеції – фолкбілднінг (folkbildning) – набула неабиякого поширення і впливу, коли 
майже третина дорослого населення країни продовжує свою освіту впродовж життя [10]. Європейська 
практика безперервної освіти стає одним із повноправних атрибутів цивілізованого світу. Можемо спо
діватися, що і Україна невдовзі долучиться до переліку цих країн. Принаймні, деякі особливості розви
тку неформальної освіти, дають певні підстави для оптимізму. 

Що ж до оцінки загального стану якісної освіти в Україні, то вони викликають занепокоєння. І нові 
виклики, які постали перед усією українською освітньою системою, не можуть оминути й журналіс
тику. Багато вищих навчальних закладів не мають достатньо висококваліфікованих фахівців та відпо
відної матеріальнотехнічної бази, щоб надавати якісну журналістську освіту. Нерідко там викладають 
колишні журналісти, які отримували освіту ще в радянські часи і мають недостатнє уявлення про нові 
медіа, нові технології й світові тенденції медіа ринку, а інколи, як це не прикро, і про журналістські 
стандарти [11]. Проблеми сучасної журналістської освіти, з одного боку, зумовлені тісними взаємовп
ливами усієї вітчизняної системи вищої освіти, а з другого – особливостями власне масмедійної галузі. 

Проте, «сучасна українська журналістська освіта переживає й найкращі часи в тому розумінні, що 
йде активний пошук істини, що освіта не залишається консервативною, а перебуває на шляху тих же 
пошуків, що й сама журналістика та наука про неї» [12]. Прикладом таких пошуків, на нашу думку, є, 
якоюсь мірою, неформальна журналістська освіта на Рівненщині. 

Спробуємо надати класифікацію різним формам освітньої роботи у сфері журналістиці, які за остан
ні роки практикувалися на теренах Рівненщини. Поперше, це проекти тривалої дії, які мають ознаки 
систематичності поданого матеріалу та характеризуються конкурсним відбором при формуванні ауди
торії. До таких проектів віднесемо, насамперед, досвід Школи універсального журналіста [13] – спіль
ного проекту ВД «ОГО» та телерадіокомпанії «Рівне 1» (характеризується медійною підтримкою спон
сорів та самофінансуванням, існує з 2006го року, передбачає десяти– та триденні сесії із практикою 
в газетах та на телеканалі, керівник – головний редактор ВД «ОГО» Віталій Голубєв). Варто згадати у 
цьому контексті і проект «Лабораторія громадських медіа» (керівник – Антон Шинкарук), реалізова
ний у 20102011 роках РОГО «Рівненський медіаклуб» [14]. Особливістю цього проекту тривалістю 
12 сесій було те, що він, окрім своєї основної аудиторії (журналістів районних ЗМІ) дозволяв навчати
ся основам новітніх інтернеттехнологій і непрофесійним журналістам – блогерам, працівникам прес
служб, громадським активістам. Проект «Школа журналістики «Молодь – ДІЄ» [15] – упродовж 2012
2013 років провів дві дводенні сесії, на які були запрошені київські та рівненські журналісти. Проект 
фінансується за допомогою грантових програм, організаторами виступили громадська ініціатива «Мо
лодьДІЄ» та РММГО «Фундація регіональних ініціатив» (координатор – Віталій Примак). Задума
ний як одноденний захід, семінартренінг ‘Громадська журналістика та відповідальні соціальні медіа’ 
(організатор – ГО «ЗЕОН», м. Здолбунів, керівник – Микола Орлов) отримав після свого проведення 
у жовтні 2012 року хороші відгуки від учасників і вже за допомоги іноземних грантодавців (перший 
захід профінансували місцеві меценати) переріс у 2013 році у проект «Розвиток громадської журналіс
тики у малих сусідніх громадах». Цей проект [16] передбачав три сесії занять (одна з них – дводенна), а 
також міжсесійні завдання. Проект зібрав різновікову аудиторію з різних областей України і є поки що 
першим успішним на Рівненщині прикладом неформальної освіти саме представників громадянської 
журналістики. Проект також є експериментальним, у ньому застосовують новітні західні методики 
журналістського навчання і створюють умови для його розвитку в Україні.

Подруге, це проекти освітніх закладів, які намагаються розширити діапазон наданих освітніх по
слуг. До таких проектів відноситься група журналістики (керівник – Андрій Матвіїв) гуманітарної 
школи Палацу дітей та молоді (ПДМ) Рівного, що була заснована у 90их роках минулого століття 
журналісткою Валентиною Шумик, із 2002го року група журналістики ПДМ видає газету «Без се
кретів» [17]. Нещодавно при ПДМі створено і групу тележурналістики. Заняття проходять для стар
шокласників у позаурочний час. Схожими принципами позашкільної освіти керуються організатори 
міської міжшкільної секції «Журналістика» на базі Рівненської ЗОШ № 8. Також подібні проекти у 
якості сертифікатних програм реалізують вищі навчальні заклади. Так, у співпраці із Рівненською не
залежною медіапрофспілкою у 20062007 роках та із Комісією із журналістської етики у 20112012 
роках сертифікатні програми із журналістики та медіаграмотності булі реалізовані у Національному 
університеті «Острозька академія».

Потретє, це секції, студії і групи, які функціонують безпосередньо при університетах, але залу
чають студентів на добровільній основі за часовими межами основного навчального процесу. Так, у 
МЕГУ – це Студентське інформаційне агентство [18] та газета «Сьомий поверх» [19], в НУ «Острозька 
академія» – газета «Острозька академія» [20], канал Youtube [21] Острадіо – [22] та центр зв’язків з 
громадськістю.

Почетверте, це проекти, які за своїм охопленням і тематичною наповненістю набагато ширші, ніж 
тільки неформальна журналістська освіта, але своїми елементами мають стосунок і до журналістики. 
Як приклад – проект «Форум молодих лідерів Рівненщини» (координатор – Тарас Комаренко), під час 
якого 20 – 21 квітня 20013 року у Рівному активна молодь змогла познайомитися з презентаціями гро
мадських діячів, політиків та бізнесменів, а також і журналістів – Отара Довженка, Віталія Голубєва та 
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Сергія Штурхецького [23]. Сьогодні спостерігається зацікавлення молоді таким неформальним рухом 
як «вуличні університети». У Рівному свій «Вуличний університет» розпочався 27 квітня 2013 року 
(координатор – Андрій Логащук), символічно, адже перша сесія проекту була присвячена виступам 
журналістів Олександри Корчевської та Юліани Тет (Тетяни Юрчук) [24].

Наступне, це міжнародні програми, які реалізуються українськими організаціями (університетами, 
НДО, місцевими органами влади тощо) та закордонними партнерами. Студенти «Острозької академії» 
– майбутні журналісти – у липні 2012 року взяли участь у Міжнародному семінарі з онлайнової жур
налістики «Żurnaliściaktywiści» («Журналістиактивісти»), який відбувся у Варшаві. Польська фунда
ція «Нові медіа» організувала цей семінар для активістів молодіжних редакцій. Україну представляли 
студенти Національного університету «Острозька академія», Білорусь – редакція «Третій сектор» із 
м. Гродно та редакція «Прасвєт» із Мінська, а Польщу – молодіжна редакція «ElektroWstrzas» з м. 
Радомсько. Проект триває і нині – 67 лютого 2013 року в м. Острог відбувся в рамках цього проекту 
українськопольський науковопрактичний семінар на тему «Онлайнова журналістика: специфіка, за
вдання, аудиторія», за результатами якого було видано збірник наукових доповідей [25]. Прикметно, 
що авторами цих наукових доповідей були як викладачі, так і студенти з Польщі та України.

Пошосте, це разові семінари для журналістів, які проводяться зазвичай «профільними» професійно 
орієнтованими організаціями і мають чітко визначену цільову аудиторію (фахівці ЗМІ). Прикладом 
спільного (НМПУ та НСЖУ) проведення в Рівному подібного заходу – є семінар 30 вересня 2011 року 
на тему «Захист прав журналістів – справа самих журналістів». Захід зібрав журналістів із Рівненської 
та Волинської областей і мав на меті обговорення результатів моніторингу порушення прав журналіс
тів в Україні, пропагування юридичної грамотності серед журналістів та працівників медіа, надання 
журналістам практичних порад щодо захисту своїх прав [26].

Великі і тривалі міжнародні проекти, які на певних своїх етапах реалізації передбачають або мають 
одним із своїх елементів або журналістську освіту або додаткові знання для журналістів. Такі проекти 
за своїм впливом дуже близькі до спонтанної освіти, коли люди, займаючись своєю звичною діяльніс
тю, здобувають новий досвід. Так, зокрема, проект Ради Європи «Сприяння Європейським стандар
там в українському недійному середовищі» (20092012) передбачав, крім всього іншого, під час своєї 
реалізації в Рівному і проведення спільних діалогових груп, до яких входили журналісти, громадські 
активісти, представники міської влади та експерти. А оскільки темою проекту в Рівному 12 березня 
2009 року було обрано «Якість надання комунальних послуг, їх тарифікація» [27, 7], то під час роботи 
таких діалогових груп журналісти отримували необхідні знання у комунальній галузі, спільно із про
фільними фахівцями напрацьовували проекти рішень, шукали вирішення проблем тощо.

висновки. За останні п’ять років спостерігається значне збільшення кількості різноманітних за
ходів на Рівненщині, які можна класифікувати як елементи неформальної журналістської освіти. Ви
явлені особливості різних форм освітньої роботи у сфері журналістиці, які за період 2009 – 2013 років 
практикувалися та практикуються на теренах Рівненщини, дозволяють зробити висновок про мож
ливість їх класифікації (за систематичністю поданого матеріалу, тривалістю, організаторами, фінан
суванням, загальною спрямованістю тощо) принаймні на сім видів. Останнім часом спостерігається 
активне залучення університетів до проектів неформальної освіти, а за кількістю проведених освітніх 
заходів та охоплених учасників різнопрофільні НДО наздоганяють, якщо не випереджають професійні 
журналістські організації. Імовірно, що стрімкий розвиток громадянської журналістики, інтерактивних 
платформ, соціальних медіа призводитиме до збільшення проектів та заходів у сфері неформальної 
журналістської освіти.
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