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Медіаосвіта, як практика цілеспрямованої підготовки дитини до ефективної 

взаємодії з інформаційним простором, має спиратись на чітке розуміння психологічних 

механізмів розвитку дитини та особливостей інформаційного впливу і 

користування/споживання медіа. Актуальність окреслення структурованих знаннєвих 

ресурсів за цим напрямом пошуку зумовлена існуванням відомого інформаційного 

псевдопарадоксу (за висловом академіка НАПН України, фундатора психології творчості 

В.О.Моляко): чим більше інформації, тим більшим є дефіцит інформації, тим складніше 

знайти потрібне. Сьогодні в умовах інформаційного перевантаження і інтернет-буму все 

важче структурувати інформаційний потік. Не рятує навіть користування потужними 

пошуковими серверами, що вже стали першим способом, до якого старшокласники 

вдаються при підготовці до уроків (а потім уже ідуть підручники). Тим важче стає 

учителю, адже саме на нього покладається місія розвитку потенціалу дитини, що буде 

реалізовуватись в умовах нового інформаційного суспільства. Вчителі переважно – 

доінтернетне в своєму дитинстві покоління, мають наздоганяти технологічний розвиток, 

який для сучасних дітей став природним середовищем. Але де взяти стільки часу, щоб 

переробити нові потоки інформації і бути адекватним інноваційним змінам? Такий ресурс 

«згортання» часу може надати чітко структуроване знання. 

У нашій статті ми поставили за мету зробити короткий структурований огляд 

психологічних ризиків впливу медіа на розвиток дітей різного віку для того, щоб 

визначити головні напрями медіаосвітніх зусиль батьків і педагогів відповідно віку 

дитини. 

Грунтовний аналіз вікових особливостей сприймання медіапродукції дітьми різного 

віку покладено в основу сучасної системи регуляції телепростору в багатьох європейських 

країнах. Об’єднаними зусиллями медіавиробників і держави було розроблено і 

впроваджено спеціальні позначки, які повідомляють споживачів про головні ризики і 

імовірні негативні наслідки перегляду саме цієї продукції. Найбільш диференційованою є 

голандська система Kijkwijzer (кіквайзер – телегід, розумний перегляд), розроблена 

NICAM (Нідерландський інститут класифікації аудіовізуальних медіа) [1]. Kijkwijzer  -  це 

назва голландської рейтингової системи, яка використовується з початку 2001 року з 

метою надання інформації про можливий шкідливий вплив фільмів, відео, ДВД та 

телевізійних програм, включаючи музичні відео, на молодь. Метою системи є 

інформування батьків про можливі шкідливі впливи медіа продукції, а також надання 

батькам  допомоги у контролі використання медіа їхніми дітьми. Kijkwijzer має п'ять 

вікових категорій: AL (для будь-якого віку), 6 (не рекомендується для дітей у віці до 6), 9 

(не рекомендується дітям віком до 9), 12 (не рекомендується для дітей у віці до 12 років) і 

16 (не рекомендується для дітей віком до 16). Вибір чотирьох вікових меж, нижче яких 

продукція може бути шкідливою, поребує від батьків, щоб вони на практиці з'ясувати для 

себе, як саме вікові категорії співвідносяться з їхніми дітьми, враховуючи індивідуальні 

особливості та інші умови. 

Характеристика вікових змін, які є важливими для оцінки ризиків медіа впливу на 

дитину, викладаються на основі досвіду розробки і впровадження системи оцінки 

телепродукції. Це в більшій мірі вікові орієнтири, а не характеристика фізичного віку 

дітей. Нижче наводиться психологічний зміст кожного із вікових переходів – меж, що 

визначають вразливість дитини до імовірних шкідливих медіавпливів. Ми зосередимось 

на шкільному віці, хоча ризики впливу медіа на дитину дошкільного віку є надзвичайно 

важливими, цьому присвячено інші наші роботи. 



Далі для структурування тексту ми обрали принцип вікової межі, що дає змогу 

виділити найсуттєвіші особливості вікових змін, які визначають як саме впливає контакт з 

медіа на дитину. Відповідно цим психологічним механізмам і має будуватись медіа 

освітній процес. 

Межа 6-7 років 

Феномен. Розрізнення реальності і фантазії 

Діти починають визнавати анімаційні фільми / мультфільми як нереальні близько 6 

років. До семи років діти зазвичай іще не здатні розрізнити адекватно фантазію та 

реальність у медіа. Адже вони і без медіа впливу живуть у цьому віці ніби у двох світах: 

зовнішньому матеріальному і внутрішньому психологічному світі власних фантазій, межа 

між якими нестійка, пульсує і часом зсувається. Між двома і п’ятьма роками життя у 

дитини розвивається здатність образної уяви і фантазування. Дитина 2,5-3 років робить 

видатне відкриття, що її каляки-маляки, графічні сліди, що залишає пальчик на піску або 

олівець на папері, виявляється можуть означати щось крім того, що вони є самі по собі: 

маму, тата, булку, песика – що дитина сама захоче. Недосконалість форми не має 

особливого значення, дитина отримує нову можливість говорити на образотворчій мові 

про все, що для неї є важливим. Це нова знакова система, за допомогою якої дитина будує 

свою версію картини світу. 

Після цієї революції символізації дитина отримує можливість подвоювати світ, 

перебувати одночасно в світі зовнішньому видимому (тут і тепер) і у світі своїх фантазій 

(там і тоді), який виникає з приводу реальних подій і речей. Більшість звичних і значимих 

речей, які оточують дитину, уявляються в фантазіях героями багатьох подій. У дитини 

наче з’являється свій внутрішній психічний екран, на якому можна викликати будь-який 

образ, який розгортається в інколи драматичні ситуації, та ще й так швидко, як це не буває 

в звичайному плині часу. Фантазі дають дитині відчуття власної сили, що контрастує із 

реальністю фізичного світу, де речі іще не підкоряються волі неумілої дитини. Якщо не 

розвивати контакт дитини із реальним світом у цьому віці, не підтримувати її самооцінку, 

є велика спокуса втекти у світ фантазії, де все легко виходить. 

Феномен. Самоусвідомлення власних переживань 

Оскільки у дитини ще не достатньо розвинене самоусвідомлення їй важко 

розрізнити, що є реальністю, а що – власними переживаннями і фантазіями з приводу 

якогось предмета. Дитина живе удвох світах – реальному світі повсякденності, в якому 

оберігають її дорослі, і накладеному на буденність невидимому іншим людям 

фантазійному світі. От наче стоїть звичайна шафа, а ось – за її дверцятами вже простір 

іншого світу, з якого неочікувано визирає страшна невідомість. Ці перетворення миттєві, 

дитині непідвладні. Дорослі своєю присутністю утримують дитину в матеріальному світі, 

близькість мами здається кращим укриттям, ніж будь-які стіни і замки. Адже навіть 

непомітна пляма на стіні може перетворитись на люк, коли батьки заснули чи 

відлучились, із якого вилізе рука і… (типовий сценарій страшилок із дитячого 

фольклору). 

Якщо дитині до 6-7 років важко розрізняти реальність і свої враження про неї, то 

вона також не може визначити, що є видумкою і що реальністю в медіапродукції. 

Феномен. Висока візуальна чутливість 

Діти у віці до семи років є дуже візуально зорієнтованими їх можуть злякати окремі 

зображення: образи гротескних істот із жанру фентезі чи тварин, які погрозливо 

поводяться, або які міняють форму. Ці персонажі дуже нагадують страшні фантазії, легко 

переміщаються у таємний дитячий «паралельний світ». Здатні сильно вразити малу 

дитину також зображення тварин та дітей, що піддаються фізичній загрозі або насильству. 

Після шести-семи років досвід дитини стає достатнім для того, щоб розрізнити 

реальний світ від фантазій, оволодіти своїми фантазіями, щоб  утримуватись у реальності і 

без присутності дорослого. Саме цим механізмом дитина може користуватись і для 

опанування враженнями з екрана телевізора чи комп’ютера. Проте самостійне визначення 



ступеню реалістичності зображених медіа подій – це завдання, у якому дитина буде 

продовжувати вправлятись і у значно старшому віці. 

Принцип медіаосвіти. Головний напрям медіаосвіти у віці 6-8 років: розвиток 

когнітивних механізмів управління світом власної фантазії, усвідомлення своїх 

переживань, навчання способів і прийомів самозбереження від продукції, що може давати 

надмірні враження. Важливо навчити дитину конструктивно відстоювати свої власні 

медіауподобання в спілкуванні з однолітками, впроваджувати в групі дітей норми поваги 

до індивідуальних медіапрактик. 

Межа 9 років 

Феномен. Штучність медіареальності 

Близько 9 років діти набувають розуміння штучної природи всіх медіа продуктів, 

уміють розрізнити фантастику (вигадку) від реальності, розвести реальність актора і його 

героя, розуміють «несправжність» медіаподій. Проте дистанціюватись від найбільш 

реалістичних вигаданих медіапродуктів дитині буде важко принаймні до 12 років. 

Феномен. Розуміння мотивів дій і наслідків 

Здатність співчувати іншим людям є суттєвим моментом, який змінює результати 

впливу медіа на дитину. До дев'яти років (приблизно), діти менше здатні поставити себе 

на місце іншого. Це значно утруднює розуміння мотиву, який лежить в основі дії актора – 

чому він вчинив саме так у тій чи іншій ситуації. Діти молодші 9 років не можуть також 

без сторонньої допомоги визначити наслідки поведінки, зображеної в медіа. Саме тому 

дев’ятирічні можуть позитивно оцінювати поведінку, яку бачать у медіапродукції, навіть 

якщо вона не є такою. 

Феномен. Самоконтроль спокуси наслідування 

Діти віком до дев'яти років також часто мають менш розвинений самоконтроль, ніж 

діти старшого віку. Це означає, що вони можуть легше піддаватися спокусі наслідувати 

поведінку, яку бачать у медіа продукції.  

У багатьох дослідженнях було показано, що діти у віці від дев'яти років і старше, 

значно критичніші до реклами, фільмів з насиллям та іншої медіа продукції, ніж діти 

віком 8 років та менше. З десятирічного віку, дітям переважно починає подобатися 

дивитись медіапродукти, призначені для дорослих. 

Принцип медіаосвіти. Вік 9-12 років є сенситивним для форування волі і 

організованості як рис характеру. Це пов’язано з дозріванням лобних долей головного 

мозку, в яких локалізуються ці вищі психічні функції. Якщо не формувати механізм 

вольової звички в цей період, людина може потім все життя формувати і формувати свою 

волю. Тому головним напрямом медіаосвіти в цей віковий період є поступова передача 

самоорганізації і контролю за споживанням медіа із рук батьків до самої дитини, 

формування віри в свою здатність і бажання долати спокуси, регулювати своє життя.  

Межа 12 років 

Феномен. Соціальний інтелект 

У віці між десятьма та  дванадцятьма роками діти починають бачити світ по-іншому. 

Діти в цьому віці починають розуміти, що люди належать до певних соціальних груп і що 

ці групи відрізняються одна від одної. Вони також стають здатні зрозуміти поведінку 

інших людей з точки зору їхнього соціального походження. З цього віку, діти все частіше 

використовують фільми і телевізійні програми, щоб розширити соціальний досвід, 

дізнатися про нові можливості, подивитися, як герої  вирішують ті ж самі проблеми, які 

мають вони. Адекватно і раціонально сформувати свою думку про більш абстрактні 

соціальні загрози, такі, як загроза війни в далеких країнах, або інші, здавалося б, дуже 

реалістичні небезпеки, діти стають здатні лише приблизно на межі 12-річного віку. 

Феномен. Розуміння гумору і абстрактне мислення 

З десятирічного віку здатність дітей абстрактно мислити швидко збільшується, і 

вони зможуть оцінити більш абстрактні типи гумору, такі як пародія, іронія, сатира.  



Діти у віці від дев'яти до приблизно дванадцяти років також здатні візуальну 

картину того, що вони бачать, зв'язати із абстрактним значенням побаченого і загальним 

(але поки що обмеженим) знанням про світ навколо себе. Діти цього віку мають більше 

можливостей для виявлення основної ідеї фільму та встановлення зв'язків між ранніми та 

пізнішими сценами у медіа продуктах. 

Феномен. Емоційний розвиток 

Діти цього віку вже не лякаються, стикнувшись із зображеними у медіа загрозами, а 

використовують власні засоби зменшення страху. Вони стали вправнішими і здатні 

управляти своїми внутрішніми станами швидше, ніж молодші діти. Тому вони в змозі 

зрозуміти свій страх та оцінити ризик, пов'язаний з удаваною загрозою або її імітацією 

(якщо є достатнє підтвердження того, що загроза не справжня) здатні подумки «відійти в 

сторону» і дати об'єктивну оцінку. 

Це тільки з віку приблизно дванадцяти років діти стають у змозі адекватно 

відрізняти співчуття до інших від своїх власних почуттів, і співвідносити ці почуття із 

загальними рамками морального розуміння. 

Діти також стають критичнішими до того, що вони бачать і чують завдяки розвитку 

їхніх емоційних здібностей. Вони починають очікувати переконливішої дії, шукають 

героїв з психологічною подібністю до себе і частіше потребують «соціальних уроків» для 

свого соціального та емоційного розвитку. 

Феномен. Відсутність досвіду (орієнтирів для розуміння) щодо деяких тем  

Вживання психоактивних речовин, дискримінаційна поведінка і споглядання 

статевих актів можуть також, як і раніше, призвести до небажаних наслідків і почуттів у 

дітей у віці дванадцяти років, бо вони все ще не мають адекватної системи відліку. Якщо 

власного досвіду недостатньо – є ризик викривлення під впливом медіа орієнтирів 

картини світу, коли вони будуть невідповідні дійсності, а відтак, негативно впливатимуть 

на ставлення, стосунки і поведінку дитини. 

Принцип медіаосвіти. Медіаосвіта для дітей 12-15 років - морально-світоглядна 

практика. Головне спрямування – допомогти усвідомити себе і своє місце в світі, що 

можливе лише в спілкуванні. Саме на цей віковий період припадає пік експериментування 

з ідентичністю в соціальних мережах. Медіа дають прецеденти для позиціювання себе. Ал 

знайти себе без зворотного зв’язку від інших у цьому віці неможливо. Яка форма між 

особистої взаємодії переважає в цьому віці – головне питання. Сутнісним механізмом є 

вчинок, особливо спільний вчинок, відчуття справжності справи. Важливо впровадити 

ідею власної відповідальності за баланс віртуальних і реальних практик через такий 

психологічний інструмент, як бюджет часу. 

Межа 16 

Феномен. Ідеалізація кумира 

Підлітки схильні ідентифікувати себе з реалістичними героями. Пізній дитячий та 

підлітковий вік є періодами, коли діти часто ідеалізують психологічні та соціальні 

характеристики медіагероїв або зображуваних у медіа діячів, формують своїх кумирів. 

Феномен. Моральний розвиток 

Діти старшого віку також краще, ніж діти віком 12-15 років співвідносять дорослі 

поняття добра і зла при перегляді різноманітного медіаконтенту. Проте, це не означає, що 

ця здатність опановувати медіаконтент дає гарантію розуміння будь-якої медіапродукції.  

Медіа пропонують дітям численні приклади кримінальної поведінки, і добре відомо, 

що молодь, особливо хлопчики, можуть ідентифікувати себе з кримінальними 

медіагероями. Дослідження свідчать, що кримінальна поведінка серед молоді сягає піку 

протягом років дорослішання, а потім іде на спад, це стосується таких злочинів та 

порушень правопорядку, як: вандалізм, крадіжки у магазинах, бійки. Ризикована 

хуліганська поведінка має ореол привабливості для молоді, адже юнаки часто відчувають, 

що їм майже немає, що втрачати, на відміну від дорослих.  



Молоді юнаки та дівчата знаходяться в пошуку нової ідентичності і спеціально 

шукають у медіа інформацію та ідеї, які можна для цього використати. 

Феномен. Перевірка обмежень через вплив груп 

Молодь перевіряє свої обмеження, прагне ризикової, захоплюючої поведінки. 

Перегляд фільмів з насильством дає їм можливість умовно задовольнити свої потреби у 

гострих відчуттях, пережити збудження, відчути «адреналін». На цю потребу 

накладається вплив груп ровесників, який теж сягає свого піку в цьому віці. Молоді люди 

часто мають певне відчуття конкуренції в групі при перегляді фільмів з насильством, яке 

підштовхує до продовження переглядів. Проте, підлітки схильні переоцінювати себе при 

перевірці власних меж, і часто лишаються переляканими після перегляду особливо 

вражаючих фільмів жахів, які важко переварити навіть дорослим. Передбачається, що 

старшим підліткам та дорослим, які не люблять фільми такого роду, повинна бути надана 

можливість взятивідповідальність за рішення дивитися чи не дивитися їх. Саме для цього і 

використовуються відповідні позначки. 

Феномен. Стосунки і сексуальність 

Від часу статевого дозрівання, молоді люди часто використовують медіа для 

отримання інформації в області сексуальності і формування відносин. Телевізійні 

програми і фільми, однак, не завжди дають точні враження про те, яким є життя 

насправді. Оскільки молоді люди ще повинні накопичити життєвий досвід для розуміння 

цього, деякі презентації сексуальності для молоді у віці до 16 років можуть дати неточні 

враження щодо належної сексуальної поведінки або відповідного ставлення до чоловіків і 

жінок. 

 Принцип медіаосвіти. Головний напрям – інтеграція досвіду і нарощування 

ресурсного ставлення до медіа. В цьому віці до старшокласників медіаосвіта звертається 

як до майбутніх батьків, здатних взяти на себе відповідальність не лише за своє життя, але 

і за нове життя в не такому  далекому майбутньому.  

При систематичній медіаосвітній роботі в кожному віці дитини формуються 

відповідні медіа компетентності, на які спирається подальша робота в старшому віці. На 

перших порах впровадження медіаосвіти ситуація гетерохронності медіакопетентностних 

новоутворень буде повсюдною: в одних дітей сім’я більше сприяла формуванню, у інших 

менше. Тому головний напрям – створення взаємнозбагачувальної комунікації дітей. Для 

цього медіапедагог має набути ґрунтовної соціально-психологічної компетентності, 

опанувати навичками фасилітації і соціально-психологічного тренінгу.  
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