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Страхи дітей, які дорослішають
в умовах медіасуспільства
Зміни у суспільному житті та довкіллі зачіпають насамперед не
дорослих, а юних представників суспільства – молодь, підлітків і дітей. Це
пов’язано з тим, що змінюється найближче оточення дитини, у першу
чергу домашнє середовище. У домі ж зміни йдуть у бік придбання сім’єю
все більшої кількості техніки, яка полегшує побут, а також розширює
можливості для проведення дозвілля, у тому числі аудіо- та відеотехніки,
комп’ютерів, ігрових приставок тощо. Будинок, де живе дитина (або діти),
поступово стає так званим smart домом (тобто все “розумнішими” стають у
ньому технічні пристрої, які полегшують господарям життя). Як
змінюється життя дітей у такому будинку? Як вони взаємодіють зі своїм
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Рис. 6. Розподіл учасників експерименту за ставленням до колективу
Можливі такі поєднання відносин: повністю позитивне; позитивне;
повністю негативне; негативне; суперечливе, невизначене. У першому
випадку психологічний клімат колективу трактується як вельми
сприятливий – так вважали тільки 0,7 % школярів; 11,6 % школярів
вважали клімат в колективі у цілому сприятливим, тобто тільки 12,3 %
школярів 10-11 років вважали клімат колективу, в який вони попали,
сприятливим. У третьому випадку психологічний клімат колективу
вважався абсолютно незадовільним і такої думки притримувалися 35,6 %
респондентів; 18,5 % школярів вважали клімат у колективі в цілому
незадовільним; значна частина учасників експерименту (33,6 %) не могла
визначитися зі своїм ставленням до колективу.
Отже, з урахуванням того, що психологічний клімат у досліджуваній
групі далекий від позитивного, він визначається поведінковою тенденцією
більшості групи до неприйняття боротьби, уникання її та міжособистісних
стосунків, що виключають підкорення одного іншим.
Взаємодіючи з оточуючими в процесі різних видів діяльності, під час
ігор, спортивних занять, входячи в неформальні контакти з однолітками,
старшими і молодшими, викладачами й іншими людьми, школярі
одержують різноманітні знання як про наявний світ, так і про світ ідей і
стосунків, досягають домовленості про спільну працю й відпочинок;
встановлюють єдність ідей, настроїв, поглядів; досягають спільності
думок, переживань, настанов стосовно різних подій, інших людей, самих
себе. Під час спілкування передаються манери, звичаї, стиль поведінки,
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Як видно з рис. 5, 44,5 % школярів досліджуваної групи не можуть
успішно розв’язати конфліктну ситуацію, майже така ж частка (41,1 %)
успішно виходять з таких ситуацій.
Особливу увагу слід звернути на учнів, які можуть як створювати
конфліктні ситуації, так і уникати їх. Вони можуть переходити в
конфліктну форму взаємодії в ситуації натиску, а також у форму співпраці
в ситуації не зачіпання їхніх приватних інтересів. У вирішенні конфліктних
ситуацій бажано орієнтувати учнів на психологію співробітництва, так як
саме в цьому випадку конфлікти вирішуються за допомогою об’єднання
інтересів учнів, а не їх розходження.
Оцінка соціально-психологічного клімату в колективі за методикою
С. Михайлюка й А. Ю. Шалито [9, с. 324-330] показала, що емоційний
компонент клімату становив 0,29 балів, що свідчить про його
суперечливість; когнітивний – 0,21 бали, що засвідчує незнання одними
членами колективу особливостей інших його членів; поведінковий
компонент, в основу якого покладений критерій «бажання – небажання
спілкуватися з членами колективу; працювати в ньому» – 0,18, перебуває в
середині шкали, що свідчить про суперечливість і невизначеність
поведінкового компонента.
За даною методикою визначено також структуру ставлення кожного
члена до колективу (рис. 6).

найближчим оточенням? Як медіасередовище впливає на емоційну сферу
наймолодших, зокрема чи активує воно у них нові різновиди страху?
Проблемі дитячих страхів, активованих медіа присвячені роботи
Т. Байрона, В. Бондаровської, П. Вінтерхофф-Шпурка, О. Виноградної,
Л. Найдьонової, Р. Пацлафа, О. Петрунько, А. Федорова, В. Чудінової та ін.
Сучасний світ вже неможливо уявити без медіа. Вони проникли в усі
сфери людського життя і міцно там укорінилися. Виникають
медіасуспільства, тобто суспільства з розвиненими аудіовізуальними
медіа [3].
Батьки використовують інтернет або гаджети, щоб зайняти дитину,
виконуючи роботу по дому, під час поїздок у громадському транспорті або
знаходячись у черзі.
Медіа стрімко розвиваються, проте одним із найдоступнішим для
дітей дошкільного віку, а отже і потенційно найнебезпечнішим
залишається телебачення. Як зазначає О. Петрунько “аудіовізуальний
формат, найбільш увідповіднений особливостям дитячого сприймання, і
доступність телебачення й усіх його програм створюють сприятливі умови
для надмірного захоплення ним і, отже, становлять окремий чинник ризику
для дитячих аудиторій” [3, c. 311]. Батьки, як правило, не володіють
культурою перегляду телепрограм. Не так багато сімей дошкільнят
планують телеперегляд, тобто телевізор включається тільки тоді, коли йде
передача, яку заздалегідь хотіли б подивитися. Діти сприймають телевізор
як члена сім’ї, як фон. Абсолютно звичним є те, що діти їдять, грають і
навіть засинають під звуки телевізора. Природно, що вся інформація, яка
надходить з екрану, споживається дитиною і запам’ятовується усвідомлено
або ж неусвідомлено. Таким чином навіть діти дошкільного віку мають
доступ до будь-якої інформації, яка може травмувати психіку дитини,
активувати наявні страхи або породити нові.
На думку О. Захарова дошкільному віку відповідають інстинктивні
страхи, які виступають головним чином у вигляді тріади “темрявасамотність-замкнутий простір” [2]. Тобто зазначені О. Захаровим види
страхів разом зі страхом лікарів, уколів і несподіваних різких звуків,
покарання і тварин тощо є природніми та притаманними у більшій або
меншій мірі усім дітям. Сучасний дошкільник змушений долати нові види
страхів, які спричинені фільмами з елементами жахів, агресії та
насильства, персонажами комп’ютерних ігор, частими повідомленнями про
вбивства та терористичні акти, війни, стихійні лиха, епідемії, якими
перенасичений медіапростір. Споживання дитиною дошкільного віку
вищезазначеної інформації може спричинити активацію непритаманних її
віковому періоду страхів, справитися з якими самотужки дитина просто не
зможе. Якщо додати ще й безвідповідальність дорослих, які часто
залишають дітей сам-на-сам зі своїми страхами та переживанням, не
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Рис. 5. Розподіл учасників експерименту за шансами на вихід з конфліктної
ситуації

приділяючи їм особливої уваги, то ситуація може виявитися взагалі
критичною. Такий негативний досвід переживань страху як правило
позначається на психічному здоров’ї людини протягом усього життя.
Дорослі повинні усвідомлювати свою відповідальність за емоційне
самопочуття своїх дітей, які зростають у медіасуспільстві, тобто
здійснювати належний психологічний супровід дітей у процесі взаємодії з
медіа.
У дошкільних закладах доцільним є перегляд мульфільмів, дитячих
телепередач, різноманітних відеороликів з подальшим обговоренням. У
ході бесіди слід спонукати дитину критично мислити (“Як ти думаєш?”,
“Чому так сталося?”, “Що хотів показати герой?” тощо), а також необхідно
відповідати на запитання дітей, допомогти їм зрозуміти побачене. Малюк
має привчатися до “корисного” споживання медіапродукції.
Досвід показує, що періодичне використання ігрової медіапродукції, а
саме дозоване використання педагогом розвиваючих ігор сприяє розвитку
у дітей вольових якостей, привчає до “позитивних” ігор. Діти, знайомі з
розвиваючими іграми, надають перевагу саме ним, а не “стрілялкам” і
“бродилкам”. Колективна участь допомагає дитині уникнути небезпечного
зациклення на комп’ютерній грі. Інтерактивна дошка дозволяє
дошкільнику ніби побачити себе з боку, спостерігати за діями партнерів
[1].
Проте педагоги не повинні обмежуватися лише заняттями з дітьми.
Така робота має здійснюватися у тісній взаємодії з сім’єю. Доцільно
планувати семінари, консультації, круглі столи за участю батьків з метою
підвищення у них медіаграмотності та медіакультури (приблизна тематика:
“Інтереси та потреби сучасної дитини”, “Вплив медіа на здоров’я дитини”,
“Дитячі страхи, активовані медіа” тощо).
Сучасні діти зростають у медіасуспільствах, що відкриває їм доступ
до необмеженого потоку інформації. Однак споживана дітьми інформація
та медіапродукція не завжди відповідає віку, часто не є розвивальною, а й
інколи чинить деструктивний вплив на дитячу психіку, активуючи
різноманітні страхи.
Отже, щоб запобігти укоріненню страхів, активованих медіа слід
підвищувати медіаграмотність і прищеплювати медіакультуру дітям з
раннього віку як у сім’ї, так і у дошкільних закладах.
Література

Рис. 4. Розподіл учасників експерименту за стратегіями поведінки у
конфлікті
У результаті обробки результатів тестування було встановлено, що
більшість школярів не є конфліктними особистостями і віддають перевагу
стратегії компромісу і співпраці – по 19,2 %. Слід відзначити вищий
відсоток школярів, для яких властиві стратегії уникнення конфлікту (25,3
%) та пристосування (21,2 %). Однак високим був відсоток школярів із
стратегією суперництва – 15,1 %.
Крім того, дана методика дозволили оцінити шанси кожної дитини до
виходу з конфліктної ситуації. Шанс виграти конфліктну ситуацію
розраховували за такими формулами: А) Змагання (суперництво) +
Співпраця + ½*Компроміс; Б) Пристосування + Уникнення +
½*Компроміс. Якщо сума А > суми Б є шанс виграти конфліктну ситуацію,
якщо сума Б > суми А – немає шансу виграти конфлікт.
Розподіл учасників експерименту за шансами на вихід з конфліктної
ситуації показано на рис. 5.
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На другому етапі нашого дослідження було вивчено рівень
сформованості психологічного компоненту соціалізації особистості
школярів 10-11 років.
Випробуваним було запропоновано тест К. Томаса «Тактика
поведінки в конфлікті» (див. Додаток …) [9, с. 320-323].
Кількість балів дала уявлення про вираженість тенденції до
конфліктності. Обробка отриманих даних представлена нами в табл. 3.1,
яка показує співвідношення кількості школярів зі ступенем вираженості
конкретної тактики.
Таблиця 1
№

Тактика поведінки у

з/п

конфлікті

Кількість осіб, відповідно до ступеня
виразності тактики
низький,

середній,

абс.к-ть (%)

абс.к-ть (%)

високий,
абс.к-ть
(%)

1

Уникнення конфлікту

12 (8,2 %)

132 (90,4 %)

2 (1,4 %)

2

Діючий напролом

18 (12,3 %)

121 (82,9 %)

7 (4,8 %)

Даний тест дозволив отримати інформацію про те, що у більшості
респондентів тенденція до конфліктності знаходиться переважно на
середньому рівні – 90,4 % школярів із тактикою «уникнення конфлікту» та
82,9 % школярів із тактикою «діючий напролом».
Слід відзначити низький відсоток учнів з високим рівнем
конфліктності (1,4 % та 4,8 % відповідно до двох тактик поведінки). Це є
позитивним для групи в цілому, оскільки у випадку виникнення
конфліктних ситуацій особливу увагу потрібно звертати саме на них, так
як учні з високим рівнем конфліктності особистості у більшості випадків і
спричиняють дані конфлікти. Низькою також є частка дітей з низьким
рівнем конфліктності – 8,2 % та 12,3 % відповідно. Під час вирішення
конфліктів у колективі особливо важливо звертати увагу на цю групу
учнів, так як вони забезпечують мир і спокій у колективі та можуть
слугувати миротворчим фактором в колективних конфліктах.
Обробка відповідей тесту К. Томаса дала змогу виявити, якою мірою у
репертуарі школяра представлені стратегії суперництва, співробітництва,
уникнення, пристосування чи пошуку компромісу (рис. 4).
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Шлюбні наміри та ставлення до іноземного партнера:
теоретичні аспекти
Трансформаційні процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві,
зумовлюють появу нових форм сім’ї, провокують загострення
соціокультурних протиріч між традиційними та сучасними стереотипами
шлюбних стосунків, що суттєвим чином впливає на ситуацію шлюбного
вибору індивідів. Останніми роками індикатором трансформації шлюбного
вибору в Україні стало збільшення частки укладених шлюбів з іноземним
партнером. За прогнозами Держкомстату України на 2016 рік
міжнаціональні шлюби в Україні досягнуть показника 275 сімей на кожну
тисячу шлюбів [4].
Інтерес до вивчення міжнаціональних шлюбів має міждисциплінарний
характер і характеризується специфікою предмета дослідження. Так,
українські та російські соціологи (Антонов А.І., Волков А.Г., Галустян
Ю.М., Гаспарян Ю.А., Голод С.І., Медіна Т.В., Корнєєва С.В., Носкова
А.В., Сизоненко З.Л., Харчев А.Г.) розглядають даний феномен з точки
зору
процесів
соціального
відтворення
суспільства.
Зокрема
підкреслюється, що міжнаціональні шлюби мають водночас негативні і
позитивні соціальні наслідки, які впливають на процеси соціального
відтворення. Негативність пов’язана із втратою частки трудових і
людських ресурсів суспільства, з певним розмиванням культурної та
національної спадщини, а позитивність визначається можливістю
розширення шлюбного вибору для жінок (зокрема російських) і реалізації
жіночого потенціалу. Водночас, російська дослідниця С.В. Корнєєва
зазначає, що така можливість відбувається лише за умов інтеграції
іноземних чоловіків у російське середовище [5].
Психологічний аналіз вивчення феномену міжнаціональних шлюбів
здебільшого пов'язаний із виявленням характеру стосунків подружньої
пари та її динаміки, оскільки вихідним моментом готовності людини до
шлюбу та створення сім’ї виступає усвідомлення значимості сімейних
стосунків, обов’язків перед шлюбним партнером, міри відповідальності за
сім’ю та дітей, прийняття неминучих проблем у подружньому житті та
обмеження особистої свободи. Очевидно, що всі ці характеристики мають
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