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Все більше уваги в педагогічних колах приділяється проблемі впливу 

сучасного медіасередовища на розвиток та виховання дитини, а також на 

формування медіакомпетентності у дошкільників.  

Негативна статистика говорить, що більше 60% батьків жодним 

чином не обмежують час, який діти проводять в  Інтернеті, і  не 

контролюють сторінки, які вони відвідують. Діти спостерігають і  

копіюють спосіб життя батьків, у  тому числі медіа-«всеїдність», медіа-

залежність тощо, а легко доступність  медіа ресурсів створює сприятливі 

умови для надмірного захоплення ними [3, 43]. Відсутність контролю за 

часом, призводить до проблем з фізичним та психічним здоров’ям, 

розладів сну, агресивності, проблем з концентрацією уваги, розладів 

поведінки тощо.  

Американська Педіатрична Академія (AAP) зазначають, що діти у 

віці до двох років не повинні долучатися до перегляду будь-яких медіа 

ресурсів, тому що хаотичні зображення екранних медіа негативно  

впливають розвиток  мозку дитини раннього віку.  

У той же час, AAP зазначає, що високоякісні інтерактивні 

медіаресурси можуть позитивно впливати на розвиток дітей старше 

дворічного віку, зокрема, для поліпшення їхніх мовних та соціальних 

навичок, готовності до школи [2]. 

Сучасні медіа-канали та телеканали пропонують батькам широкий 

спектр навчально-виховних програм для малюків. Але не всі так звані 

«освітні шоу» дійсно є корисними для дітей, далеко не всі шоу, орієнтовані 

на дитячу аудиторію, виправдовують сподівання батьків [1].  

Отже, при формуванні медіасередовища дітей дошкільного віку 

важливо враховувати такі фактори, як: 

 дитяча зорієнтованість  медіа ресурсів; 

 дидактична  наповненість медіа ресурсів; 

 час перебування дитини у медіасередовищі. 

Тому, багато сучасних компаній, що пропонують споживачу 

різноманітні аудіовізуальні товари, включають до спектру послуг 

батьківський контроль.  

Наприклад, американська публічна транснаціональна корпорація 

Google, що має безліч дочірніх сервісів, котрими користуються діти по 

всьому світу, у 2015 році випустила дитячу версію додатка YouTube -  

YouTube Kids, який містить в собі виключно орієнтовані на дитячу 

аудиторію відеоматеріали. Крім того, доданок має гнучкі налаштування 

батьківського контролю (таймер, фільтр звукових та візуальних ефектів, 
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автоматичні офф-лайн відбірки матеріалів до перегляду тощо). Також, крім  

контролю аудіовізуального потоку на YouTube, Google також пропонує 

встановити батьківський контроль за обліковим записом дитини у магазині 

додатків Google Play Маркет. Зі свого облікового запису батьки можуть 

визначити, які саме ігри та додатки,  музику та відеоматеріали будуть 

завантажувати їх діти [4]. 

Іншим прикладом є послуга «Батьківський контроль», яку пропонує  

та надає безкоштовно  компанія «Київстар», метою якої є  зробити 

безпечним Інтернет для юних клієнтів,  захистити їх від перегляду з 

мобільного телефону сайтів, що пропагують насилля, жорстокість, 

порнографію і негативно впливають на дитячу психіку. Дана послуга дає 

доступ із мобільного телефону лише до низки безпечних і корисних 

інтернет-ресурсів, рекомендованих дітям експертами Інституту психології 

ім. Г.С. Костюка НАПН України [5].  

Отже, медіа середивище, а саме, такі ресурси як мультфільми, 

розважальні шоу, спеціалізовані відеоролики та ігри для дітей  можуть 

позитивно впливати на дітей дошкільного віку, виконувати універсальні 

дидактичні завдання (розвиток мовлення, емоційно-вольової сфери тощо). 

Але це можливо лише при компетентному та відповідальному відношенні 

батьків, в тому числі через такий ІКТ-інструмент як батьківський 

контроль. 
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