
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно-комунікаційні технології стрімко входять у наше життя. 

Майже щодня людство віднаходить нові надсучасні гаджети для користування. 

Інформація, яка лине звідусіль, має очевидний вплив на сучасну людину, дитину. 

Чи контролюють батьки, яку медіапродукцію споживають їхні діти? Чи 

“вмикають фільтр”, який би “відсіював” далеко не корисну, не добру, руйнівну 

інформацію? І які наслідки недбалого ставлення дорослих до медіасередовища 

дитини? 

На свідомість дітей та дорослих одночасно діє безліч джерел інформації. Це 

призводить до того, що мозок починає працювати в нав’язаному режимі, стає 

“зомбованим”. 

Телебачення, радіо, Інтернет – це те повсякденне тло, від якого ми стаємо 

психологічно залежними. 

Що робити батькам? 

Отже, щоб ефект впливу медіаполя був позитивним, батьки мають вчитися 

слухати й чути свою дитину, бути толерантними і терплячими, розуміти її, вчасно 

помічати в ній небажані зміни. Любов до дитини має виражатися не лише в 

подарунках — іграшках, солодощах, а ще й у частішому спілкуванні із сином чи 

донькою. 

Важливо відбирати лише якісні, добрі, пізнавальні й розвивальні 

мультфільми, телепередачі, відеоролики. Обов’язково обговорювати з малечею 



переглянутий сюжет, персонажів, аналізувати образи, привертати увагу малюка до 

того, що лишилося непоміченим, спонукати творчо осмислювати побачене. 

Знайомте дитину з добрими дитячими журналами, спрямованими на 

особистісний розвиток малюка, його моральне становлення, позбавленими 

агресивності. Таким виданням, зокрема, є журнал “ДЖМІЛЬ”, який подає зразки 

мудрої конструктивної поведінки і розвивальної діяльності, формує світле 

позитивне світобачення, дає в руки дитині інструменти для творчого 

самовираження. У процесі читання журналу, пошуку відповідей на його 

запитання,  варіантів  розв’язання задач  і способів виконання завдань і дорослий, і 

дитина разом розмірковують, обговорюють, висловлюють думки і почуття, разом 

творять красу, що дає їм спільну радість і краще розуміння одне одного, а 

дорослому іще важелі позитивного впливу на малюка. 

Пам’ятайте: існує безліч цікавих і корисних для дитини спільних справ, 

окрім тих, що пов’язані з Інтернетом або телебаченням. 

Наприклад, можна разом щось зліпити чи намалювати: тато чи мама ліпить 

тулуб зайця, а дитина – голову, вуха, хвостик. Погортайте разом улюблені книжки, 

розгляньте ілюстрації, сімейні фотографії. Побувайте в музеї, театрі, на виставці 

або просто погуляйте. Разом піклуйтеся про хатню тваринку, доручивши дитині 

посильні для неї справи (малюк може мити посуд для тваринки, насипати корм). 

Спільні прогулянки з тваринкою зближуватимуть дитину й батьків. Єдине, що 

треба обговорити заздалегідь, це правила, за якими варто діяти, вигулюючи 

домашнього улюбленця. 

Ми розуміємо: що все це, вимагає від батьків 

певних зусиль, праці, часу. Однак, доклавши їх, ви 

зможете захистити дитину від інформаційних 

потоків, які не дають доброї поживи ні розуму, ні 

серцю, руйнують духовне здоров’я. 

Будемо реалістами: зовсім уникнути 

медіасередовища сьогодні неможливо. Тож давайте 

разом виховувати у дітей культуру користування 

інформацією. 


