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У статті розкриваються особливості медіасоціалізації дітей до-
шкільного віку. 
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В статье раскрываются особенности медиасоциализации детей 

дошкольного возраста. 
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The article deals especially mediasotsialzatsiyi preschoolers. 
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Сучасна культурна реальність в Україні характеризується зростан-

ням впливу засобів масової інформації, особливо телебачення, що хоч і є 
проявом поступу модернізаційних процесів, однак супроводжується й по-
ширенням масової культури невисокого і зовсім низького рівня, масовіза-
цією свідомості дітей, поширенням гірших зразків західної культури, що 
веде до зміни соціалізуючого процесу та пониження рівня соціального ста-
новлення дітей дошкільного віку.  

Соціалізація – це процес входження індивіда в соціальне середови-
ще, оволодіння навичками практичної та теоретичної діяльності. Перетво-
рення реально існуючих відносин в якості особистості. Цей процес перед-
бачає як цілеспрямований вплив на особистість у процесі виховання, так і 
стихійний вплив різних умов і обставин життя на формування особистості.  

Психосоціальна система «соціум – особистість» поступово набула 
принципово нової структури і якості. У неї активно включився такий впли-
вовий посередник як мас-медіа, і відтепер діада «соціум – особистість» ви-
глядає як тріада «соціум – мас-медіа – особистість». Отже, процес соціалі-
зації відбувається як медіа соціалізація [5, 6].  

Саме тому останнім часом багато вчених – соціологів, культурологів, 
педагогів, психологів, медичних працівників – цікавляться цією пробле-
мою та аналізують вплив засобів масової інформації на становлення осо-
бистості дитини в дошкільному віці. 

Сьогодні на теоретико-методичному рівні інтенсивно досліджуються 
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проблеми оновлення змісту освіти, створення належних умов для форму-
вання особистості дитини дошкільного віку, її оптимального розвитку й 
виховання. Помітний доробок у галузі аналізу соціально-психологічних та 
педагогічних аспектів цієї проблеми належить таким дослідникам, як 
Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, В. Болгаріна, І. Зверєва, В. Іванов, 
А. Капська, Л. Коваль, О. Кононко, В. Кремень, В. Кузь, Н. Лавриченко, 
В. Оржеховська, І. Печенко, Т. Поніманська, Р. Пріма, О. Савченко, 
І. Фельдштейн.  

Педагоги Т. Дейнегіна, О. Невмержицька, досліджуючи вплив теле-
бачення та комп’ютерних технологій на свідомість, розвиток і здоров’я ди-
тини вказують на те, що існують навіть поради й «посібники», що розгля-
дають правила «пиття горілки». 

Психолого-педагогічна наука б’є на сполох, усвідомлюючи ті жахли-
ві, непередбачувані наслідки у вигляді негативного трансформування сві-
домості, травмування психіки, які може дати така інформація дитині-
дошкільнику, свідомість якої формується. Водночас ніхто поки що не по-
ставив на державному рівні питання про те, у якому віці й на який час до-
цільно вперше підпускати дитину до екрану телевізора [1, 2]. 

Тому мета нашого дослідження зумовлюється потребою в обґрунту-
ванні ролі мезофакторів у процесі соціалізації дітей дошкільного віку зага-
лом та впливу мас-медіа на цей процес зокрема. 

У сучасному світі особистість дитини з раннього дитинства виявля-
ється в оточенні техносфери, істотною частиною якої є засоби масової ін-
формації та комунікації. 

Причому на першому місці стоять електронні засоби, які значно ви-
тіснили писемні. Вони відіграють, передусім, інформаційну роль у розвит-
ку дітей, завдяки чому вони здобувають різноманітні суперечливі, несис-
тематизовані відомості про типи поведінки людей і способи життя в різних 
соціальних стратах, регіонах, країнах, відтак, дитина здобуває інформацію, 
яка істотно відрізняється від навчально-виховної в дошкільному закладі. 

Однією з форм впливу ЗМІ на соціалізацію дітей дошкільного віку є 
трансляція інформації про культуру та її репродукція. Другою – власні 
творчі, продуктивні можливості ЗМІ. І третьою формою впливу ЗМІ є їхня 
естетична функція. Окремі спеціалісти вважають, що принаймні половина 
людства формує свої погляди під впливом медіа впливу.  

Аналіз нових наукових джерел з питань впливу ЗМІ на дітей дошкі-
льного віку, дозволив нам визначити психологічні закономірності та особ-
ливості формування дитячої свідомості: 

– гострий сюжет викликає й підтримує увагу та зацікавленість ді-
тей; 

– підвищена увага до перегляду коротких сюжетних роликів; 
– можливість залучення дитини до участі в процесі перегляду рек-
лами; 
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– захоплення дитини рекламним сюжетом базується на психологіч-
них механізмах; 

– легкість запам’ятовування короткого, цікавого та близького дити-
ні сюжету; 

– можливість формування в дитинстві етичних та моральних норм, 
цінностей за допомогою цікавого та доступного дитині сюжету. 

Під кінець ХХ ст. види і можливості ЗМІ значно розширилися. До 
сфери мас-медіа належать тепер усі види телебачення разом з такими його 
новими технологіями, як супутникове і кабельне, радіомовлення, всі різно-
види звукозапису та його розповсюдження. А комп’ютери та їхнє програ-
мне забезпечення, відео, кіно, друковані видання надали людству величез-
ні можливості для отримання різнобічної інформації в найкоротші строки. 
Винахід комп’ютера знаменував собою перехід людства від моделювання і 
посилення фізичних можливостей і функцій людини до моделювання і по-
силення її інтелектуальних можливостей [2, 290].  

Створена телебаченням та Інтернетом віртуальна реальність (медіа 
реальність) є цілком конкурентоспроможною альтернативною дійсності, і 
разом вона утворює середовище існування сучасної дитини (медіасередо-
вище). Сучасний медіа простір став не лише середовищем інформаційного 
обміну, а й середовищем, де здійснюється соціальна комунікація, обмін 
поглядами й почуттями тощо [5, 6].  

У сучасних наукових джерелах широко висвітлюються переваги по-
ширення телевізійних і комп’ютерних технологій – віртуальна освіта, мо-
більні телефони-радіоприймачі, Інтернет-аукціони, нові субкультури, що 
виникли в Мережі Інтернет. Водночас широко обговорюються й негативні 
наслідки розвитку Мережі Інтернет: 

– страхи перед інформаційною війною, втрата державного сувере-
нітету, засилля порнографії та її згубна дія на розум і почуття юних відві-
дувачів Мережі Інтернет; 

– страшні історії про захоплення найбільших банків, всебічну поін-
формованість терористів у справах своїх майбутніх жертв [3, 10 ]. 

На сьогоднішній день вітчизняні засоби масової інформації стали не 
тільки головою рушійною силою прогресу, засобом спілкування світового 
масштабу, а й потенційним джерелом насилля та агресії. Жорстока і агре-
сивна поведінка – це одна із найактуальніших проблем, що пов’язана із 
взаємодією дітей дошкільного віку та телебачення. ЗМІ, в свою чергу, ду-
же активно пропонують все нові і нові можливості для підкріплення такого 
стану занепокоєння. Телевізійне насилля: бойовики, трилери, фільми жа-
хів, жорстокі мультфільми – зараховуються зазвичай до окремої групи і 
кваліфікуються як «соціально небезпечні», бо саме вони пропагують культ 
насилля, жорстокості, розпусти, істотно деформують дитячу психіку. 

З цього приводу С.Лемсон висловив таку переконливу думку: «діти 
привчаються до думки, що страхи та насилля – це норма, побоюються ста-
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ти жертвою злочинця і найменше спроможні допомогти жертві злочину. 
Вони зростають більш агресивними і жорстокими» [7, 25]. 

Слушною з цього приводу є думка А. Федорова, який погоджується з 
думкою С. Лемсона, що: «багатообразні медіа показують дітям велику кі-
лькість лякливих і викликаючих страх образів, більшість з яких вони, ймо-
вірно, ніколи б не побачили в реальному житті» [6, 47].  

Соціалізаційні можливості мас-медіа полягають передусім в їхній 
здатності до поширення знань, формування способів їхнього сприйняття та 
оцінювання, утвердження того чи іншого ставлення до подій. Тобто фак-
тично вони конструюють суб’єктивну реальність і «занурюють» у неї мо-
лоде покоління [4, 166].  

Сьогодні утверджується думка про те, що кожна дитина дошкільного 
віку, незалежно від статі, має право на розкриття власного таланту і здіб-
ностей, використання їх для саморозвитку й загального поступу. Реклама 
відіграє одну із важливих ролей у цьому процесі. Як у всьому світі, так і в 
Україні, будь-яка реклама є провідником, медіатором позитивного і нега-
тивного, вона виносить на зовні, робить публічними думки, погляди, обра-
зи і поведінкові моделі; вона є «вчителем» актуальної культури, формує і 
транслює нові суспільні зв’язки, даючи власні «уроки життя» і, що важли-
во, має потужній інформаційний вплив на соціалізацію дітей дошкільного 
віку. 

Сучасним дошкільникам необхідна не лише ґрунтовна інформаційна 
підготовка. Не менш важливою є естетична готовність сприйняти, відчути 
соціально-психологічну атмосферу епохи, оцінити її здобутки. У цьому 
вбачається розуміння необхідності створення належного базису, 
пов’язаного з удосконаленням культури почуттів, взаємин, потреб, без 
яких не можна соціалізувати особистість, здатну усвідомити цінності люд-
ського буття, красу природи, мистецтва, суспільних відносин, нарешті са-
мої людини. Будучи специфічним видом ЗМІ та культури, радіоефір на-
ближає до дитячої аудиторії художні цінності, сприяє розширенню галузі 
активного середовища, що впливає на виховання. 

Процеси сьогоднішнього суспільного життя відкрили широкий до-
ступ до надбань світової художньої культури, але, водночас, посилили й 
сферу впливу псевдомистецтва на дітей дошкільного віку. Це особливо ви-
являється в естрадній музиці, де не лише виникають нові стилі, спряму-
вання, жанри, а й під тенетами шоу-бізнесу ефір заповнюють зразки низь-
копробної музики.  

Будь-яка інформація, що транслюється теле-, радіо-, відео-, аудіо ка-
налами тощо, так чи інше несе заряд естетичного або антиестетичного 
впливу, оскільки спрямована на максимальне збудження почуттів, емоцій.  

Для багатьох дітей перегляд телебачення, прослуховування музич-
них записів, робота з комп’ютером, а для когось і читання є своєрідною 
компенсацією дефіциту міжособистісних стосунків, засобом відволікання 
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від проблем. Велику роль в розвитку дитини відіграють ЗМІ, хоча це спір-
на проблема.  

Американські вчені (Шрам, Лайл і Паркер) прийшли до висновку, що 
перегляд телепрограм прискорює розвиток дитини на рік, особливо до того 
часу, коли вона має йти до школи. Сутність їхньої теорії полягає в тому, 
що молоде покоління на «телевізійних» зразках навчається міркувати, 
отримує знання, розширює кругозір. Робота з комп’ютером, з однієї сторо-
ни, призводить до розширення контактів, можливості обміну соціокульту-
рними цінностями, набуття символічного досвіду, розвитку процесів наві-
ювання. Але з іншого, вона може призвести до «синдрому залежності» від 
комп’ютерних мереж, який сприяє звуженню інтересів, відлученню від ре-
альності, залежності від комп’ютерних ігор, соціальній ізольованості, 
ослабленню емоційних реакцій та може призвести до багатьох негативних 
наслідків. Оскільки «Я – концепція» зароджується і формується під впли-
вом багатьох інституцій і головною інституцією для нашого дослідження є 
ЗМІ, які в наш час займають провідне місце серед багатьох інституцій.  

Дослідники медіапростору стверджують, що найбільш артикульова-
ними проблемами, перебуванням у ньому дітей, є «згорання» пізнавальних 
інтересів, зниження тонусу і якості інтелектуальної діяльності, «лінивість» 
психіки (уваги, пам’яті, уяви); наслідування дітьми асоціальної поведінки 
віртуальних героїв; «віртуалізація» життєвого світу дітей (руйнування со-
ціальних зв’язків, відволікання від дитячих обов’язків у межах своєї роди-
ни, і як найважчий вияв цього – Інтернет-залежність); захоплення іграми з 
медіанасильством («ігроманія»); порушення соматичного і психічного здо-
ров’я [5, 6].  

Саме засоби масової інформації (телебачення, комп’ютер, реклама, 
друк, кінематограф, радіо) генерують соціальну пам’ять, надають соціаль-
ного змісту подіям, що відбуваються. Справді, небезпека інформації поля-
гає в тому, що вона впливає на соціалізацію дітей дошкільного віку безпо-
середньо, укорінюючись в ній як органічний елемент, здатний доповнити і 
навіть замінити функції відчуттів, сприйняття, уяви тощо. Тобто безконт-
рольний інформаційний потік може як завгодно глибоко проникати в суть 
дитини і деформувати її свідомість.  

Отже, як бачимо, особистість дитини-дошкільника знаходиться в си-
стемі суспільних відносин, бере участь в їхньому творенні, тобто є уособ-
ленням суспільних відносин у окремо взятого індивіда, завдяки яким від-
бувається його соціалізація. Тому, з усією впевненістю ми можемо сказати, 
що соціальна поведінка і спілкування особистості мають бути інформацій-
но забезпечені. Отже, на нашу думку, інформування (ЗМІ) є фактором со-
ціалізації особистості оскільки: 

– соціалізація є результатом орієнтаційних проявів в реаліях сього-
дення, який задовольняється за рахунок засвоєння різнобічної інформації 
про неї; 
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– інформування (ЗМІ) є організованою формою отримання 
інформації від суспільства до особистості дитини; 

– інформування (ЗМІ) є необхідністю в розвитку, існуванні, 
самовираженні особистості, оскільки здійснює змістовно-діяльнісний 
зв’язок між суспільством і особистістю дитини. Інформаційна достатність 
дозволяє особистості не тільки засвоювати попередній досвід, але і розви-
вати, коригувати; 

– інформування (ЗМІ) стає фактором соціалізації, якщо він 
усвідомлюється дітьми дошкільного віку, як необхідність. 

Отже, у статті розкриваються особливості медіасоціалізації дітей 
дошкільного віку, проаналізовано сучасні погляди науковців на специфіку 
сприйняття дітьми екранних образів, трансформацію дитячої картини сві-
ту, що призвело до необхідності вивчення особливостей впливу засобів 
масової інформації на особистість дитини з метою запобігання їх негатив-
ного впливу на дитячу аудиторію.  

При подальшому дослідженні окресленої проблеми планується роз-
робити й експериментально перевірити методику формування соціальної 
компетентності засобами масової інформації.  
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