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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛІЗУЮЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗМІ В 
СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ АМЕРИКИ 

Хоч людина і є інтегративним ядром соціального комунікативного 
процесу, проте саме ЗМІ, будучи соціальним інститутом, можуть керуватися 
ідеологічними чи політичними цілями, виконувати різні психологічні 
функції, підтримувати або змінювати установки аудиторії. Ця обставина 
певною мірою зумовила виникнення та розвиток науки про поведінку 
людини у комунікативному середовищі, яке здатне змінювати як суспільну 
психологію, так і спосіб мислення кожної окремо взятої людини. Згодом ця 
наука отримала назву соціальна педагогіка, а процеси, що досліджуються 
цією дисципліною, назвали соціальними. При цьому виникло поняття 
“соціалізація”, яке американський соціолог Н.Смелзер визначає як “процес 
формування вмінь та соціальних установок індивідів, що відповідають їх 
соціальним ролям”. Цей процес має багато спільних ознак із процесом 
виховання, проте їх слід розрізняти, хоч вони і є взаємодоповнюючими. На 
наш погляд, різниця між ними полягає насамперед у тому, що виховання 
передбачає систему цілеспрямованих дій, за допомогою яких особистість 
набуває певних рис характеру чи якостей поведінки, тоді як соціалізація 
включає окрім цього ще й нецілеспрямований, спонтанний вплив, через який 
особистість сприймає культуру, стає повноправним членом суспільства. До 
такого впливу і належать зокрема ЗМІ. Процес соціалізації є суб’єктивно-
об’єктивним, адже особистість засвоює соціальні норми та культурні 
цінності паралельно із власним саморозвитком та самореалізацією в 
суспільстві. Цей постулат ми і намагаємося довести у нашій статті. 

Соціологія в боргу в засобів масової інформації. Соціальні педагоги 
повинні виступати в ролі експертів і оцінювати ефект сприйняття різними 
віковими і соціальними групами кожної телепередачі, фільму, серіалу, 
важливої статті, книги. Адже відомо, що вплив інформації, що пропонують 
ЗМІ може мати як позитивний, так і негативний ефект. 

ЗМІ певною мірою виконують замовлення окремих соціальних груп на 
засвоєння людьми широкого спектра соціальних норм, на формування у них 
ціннісних орієнтацій стосовно різних сфер людського життя, в результаті 
чого здійснюється неформальна освіта населення, що відповідає тому рівню, 
який є бажаним для певної соціальної групи на конкретний період. 

Використання засобів масової інформації в шкільній соціалізації 
дозволяє виводити підготовку підростаючого покоління на рівень сучасних 
суспільних вимог, залучати раніше невідомі резерви підвищення 
ефективності діяльності школи. Такими резервами є “мульти-медіа”, 
завдання яких полягає у комплексному використанні новітніх технічних 
засобів інформації, кожен з яких має свої специфічні особливості і тому є 
особливою ланкою в системі соціалізації учнів. 



Пріоритетна роль та значення “екранних “ засобів масової інформації 
порівняно з поліграфічними в Америці зумовлює масовість процесу 
соціалізації цієї країни. На думку педагогів, телебачення є прекрасним 
інструментом соціалізації. Воно “висвітлює події, що відбуваються в 
найрізноманітніших куточках світу, причому “поглиблює” ці події, ізолює, 
більш того “матеріалізує”; в телепередачах висвітлюються питання 
економічного і політичного життя...: тут представлені і суспільні відносини, і 
економіка, і сфера споживання..., більш того, телебачення розставляє 
потрібні акценти на деяких фактах і подіях...”(1,241 ). Телебачення 
перетворилось на ідеологічну “зброю” вагомої сили, що здатна створювати у 
маси людей певну картину світу, формувати їх погляди, смаки, світобачення. 
Тому з цього приводу автори книги “Дитина перед телевізором” зазначають: 
“Поступово дитина повинна вписатися в життя суспільства. Це означає, що 
вона повинна визначити своє місце в житті, налагодити контакти з 
оточуючим світом, увійти в контакт з тими, хто знаходиться поряд, 
навчитися контактувати з ними відповідно до певного, залежно від 
приналежності до того чи того соціального середовища, коду... Якщо раніше 
процес соціалізації відбувався лише зусиллями батьків та вчителів, то тепер 
телебачення приносить стільки інформації, що це не може не вплинути на 
процес соціалізації дітей. 

Зваживши цю обставину, американські комерційні телекомпанії почали 
створюватися освітні дитячі телепрограми, шоу тощо. Вже на початку 1950-х 
років до таких належали Ding Dong School, Romper Room, Captain Kangaroo 
та інші. 

В 1969 році вперше побачила світ програма “Вулиця Сезам”, яка згодом 
стала найпопулярнішим телевізійним шоу всіх часів. У передачі представлені 
герої різних класів, рас, етнічних груп, що дає дітям уяву про взірцеву 
соціальну модель. Дослідники зазначають, що після перегляду програми у 
дітей зникають расові установки, змінюється ставлення до дітей іншого 
кольору (2,p.24-38,3, 4, p.103-159, 5,p.61-76). Після перегляду програм даного 
циклу у дітей – представників культурних меншин різко підвищилось 
почуття гордості за свою культуру, вони почувалися впевненішими в своїх 
можливостях та виражали готовність до міжособистісної кооперації( 6;7,p. 
79-99). 

Особливою популярністю користуються освітні програми-ріелті. 
Прикладом програм такого жанру може бути реконструкція процесу, що 
відбувається у залі суду. В таких передачах участь беруть справжні судді та 
охоронці закону, ролі підсудних виконують актори. Маючи під собою 
реальну основу, програми передають реальні судові засідання проти різних 
правопорушників і повною мірою виконують роль юридичної консультації в 
надзвичайно привабливій формі. 

Знаменита американська програма у стилі ріелті “Служба спасіння 911” 
вчить, як потрібно діяти в надзвичайних ситуаціях. Постійні глядачі не лише 
стають свідками мужності та героїзму служби спасіння, але й самі набувають 
основних навичок невідкладної допомоги. 



Американське телебачення присвячує чималий об’єм часу темі 
профорієнтації учнів. На екрани виходять передачі, покликані зацікавити 
учнів певною професією, розкрити її позитивні сторони, показати всі 
складності цієї роботи. Так, з осені 1988 року в США почали виходити в ефір 
програми “Сімейний медичний центр”, а згодом – “Перша медична група”. 
Це теж драми у стилі ріелті, які показують історії хвороб. До справжнього 
лікаря приходять справжні пацієнти, і він досить компетентно і зрозуміло 
розповідає про причини виникнення хвороби, її наслідки та можливі шляхи 
лікування. Ці програми знаходяться у зеніті популярності, адже вони не лише 
привабливі за формою, але й розповідають про теми, що цікавлять широке 
коло глядачів. Соціальна мета при цьому досить глибока. Телеглядачі, по-
перше, ближче знайомляться з медичними професіями, по-друге, побачивши 
одного разу симптоми “телевізійного” захворювання, глядач або сам взмозі 
встановити свій діагноз, або ж обов’язково звернеться до лікаря, адже глядачі 
довіряють телевізійним лікарям і, ототожнюючи їх з лікарями взагалі, не 
відчувають небажання йти до лікарні. Складний комплекс соціальних, 
психологічних і освітніх завдань вирішується в процесі цієї популярної 
передачі. 

Такі американські фірми, як AGS( American Guidance System), Sanburot 
Communication, Cambridge Carrier products, Ready reference press пропонують 
спеціалізовані так звані “поведінкові” відео програми, метою яких є 
засвоєння учнями певних моделей поведінки, психологічних та соціальних 
навичок. Найбільшої ваги такі програми набувають у тих випадках, коли учні 
мають можливість побачити та проаналізувати різні способи поведінки, 
тобто речі, що важко пояснюються словами. Доцільність таких програм 
з’являється також у ситуаціях, які є інтимними для учнів, як то сексуальні 
проблеми чи наркоманія, коли виникає потреба попрацювати з такою 
програмою у відсутності вчителя. Програми такого роду розроблені як для 
підлітків, так і для учнів молодшого шкільного віку. Фірма Ready reference 
press пропонує до уваги програму “Життєва серія”, котра вміщує 
відеоматеріали: “Я вчуся приймати рішення”, “Я вчуся товаришувати”, “Я 
виховуюсь у неповній сім’ї”. Аналогічні програми існують із тем: 
відповідальність, безпека в школі та інші. Створена також серія програм 
“Лише для дітей”, що ґрунтується на принципах засвоєння правил соціальної 
поведінки через казку. Вона складається із 12 касет, на кожній з яких 
записані відео версії казок, психологічний та соціальний зміст яких 
формують почуття відповідальності, самоповаги, чесності. Окремо можна 
виділити серію фільмів, в яких демонструються ефективні і неадекватні, 
загрозливі моделі поведінки, як то “Поведінка на вулиці”, “Агресія” та інші. 
Програми для дітей старшого шкільного віку, як правило, присвячені темам: 
“Професійна діяльність (профорієнтація, орієнтація на ринок робочих місць, 
профвідбір), “Навчальна діяльність” ( формування конкретних навичок, 
умінь, умінь запам’ятовувати, складати резюме, поведінка на екзамені, 
організація часу), “Особистісні проблеми учнів”( проблеми самотності, місця 
та ролі в групі дітей, проблеми самоповаги, власної гідності, впевненості в 



собі), проблеми наркоманії (програми типу “Я живу в сім’ї алкоголіків, ”Як 
витримати натиск групи і сказати “ні”, “Сексуальні проблеми” ( захист від 
СНІДу та вагітності, психологічні проблеми раннього батьківства), програми, 
пов’язані з конкретними рекомендаціями щодо організації життя (фінансове 
забезпечення, ведення домашнього господарства) та інші. 

Розглянемо зміст декількох касет. Касета “Як організувати свій час” – це 
захоплюючий фільм про хлопчика Сема, який намагається зробити багато 
справ, проте скрізь запізнюється. Схвильований хлопчик іде до шкільного 
консультанта. Разом вони складають розклад на тиждень, виокремлюючи 
необхідні та другорядні справи. В кінцевому результаті у Сема виявляються 
не лише зроблені всі справи, а і багато вільного часу. Всі бажаючи можуть 
досягнути такого ж результату, якщо будуть робити, як Сем. 

Відеофільм “Як залишатися впевненим у собі , якщо ти не 
найрозумніший, не найшвидший, не найкрасивіший у класі”. Часом підлітки 
відчувають сумніви, непевність з приводу себе , особливо тоді, коли вони не 
досягають бажаних успіхів. Ця програма знайомить молодих людей з 
простими способами підвищення самооцінки і тим, як краще думати про 
себе. На прикладі різних історій показано, що найголовніше і найбільш цінне 
в людях – їх індивідуальність. 

Відеофільм “ Як зробити солодкий лимонад із соку кислих лимонів” на 
конкретних прикладах навчає тому, як робити із мінусів плюси, як ефективно 
підходити до невдач та долати труднощі, змінюючи власні установки та 
роблячи обмірковані вчинки. Таким чином, програма допомагає формувати 
особисте майбутнє учнів. 

Відеопрограми в американській школі є альтернативою навчальних 
підручників. Часто такою альтернативою виступають і комп’ютерні 
програми з пояснювальними текстами, завданнями та іграми. Тому не дивно, 
що одна і та сама програма може пропонуватися у рекламних каталогах як у 
відео, так і в комп’ютерному варіантах. 

Що ж стосується комп’ютерів, то вони також покликані виконувати 
соціалізуючу функцію. Їх впровадження в практику американської середньої 
школи забезпечує реалізацію методів кооперативного навчання, які 
дозволяють покращити психологічний клімат класу, підвищити успішність та 
відвідуваність, сприяють розвиткові критичного мислення. Використання 
комп’ютерів дозволяє підготувати молоде покоління до життя у сучасному 
світі. Крім того, вчитель, навчаючи своїх учнів комунікативним умінням та 
соціальній взаємодії, паралельно підвищує свій власний досвід у цій сфері, 
що веде в свою чергу до покращання психологічного клімату в 
педагогічному колективі. 

У ході навчальної діяльності з використанням комп’ютерів американська 
школа намагається приділити належну увагу формуванню в учнів так званих 
“перспективних знань”( perspective consciousness), спрямованих на 
терпимість до чужої точки зору, що не збігається з власною. Оптимальними 
засобами формування такого навчання, на думку американських фахівців, є 
симуляції, які демонструють різноманітні соціальні реалії та сприяють 



усвідомленню причин тих чи тих соціальних явищ. Так, приміром планетарні 
знання ( State-of-the Planet Awareness), представлені для вивчення в 
американських середніх школах, пов’язані із знайомством з тенденціями 
розвитку світових інформаційних технологій, ростом населення земної кулі, 
міграцією населення, виникненням міжнаціональних та 
внутрішньонаціональних конфліктів і т. ін. Для реалізації планетарних знань, 
учням доводиться мати справу як з аналізом різного роду інформації з даної 
проблеми: текстової, звукової, відео, графічної, так і встановленням 
причинно-наслідкових зв’язків між світовими, національними, 
регіональними тенденціями суспільно - економічного розвитку. 

Своєрідною ланкою соціалізації американської молоді засобами 
комп’ютерних технологій є розвиток міжкультурних знань (Cross-Cultural 
Awareness), що передбачають виховання у дітей поваги до представників 
інших культур та національностей. Для реалізації такого роду навчання 
створюються спільні навчальні проекти, спрямовані на порівняння культур, 
виявлення їх спільних та відмінних рис і т. ін. 

Освіта з урахуванням глобальних перспектив передбачає формування 
знань глобальної динаміки (Knowledge of Global Dynamics). Метою такої 
освіти є вивчення світу як системи, характерною особливістю якої є висока 
взаємозалежність країн і народів. Основний постулат глобальної освіти 
“Мисли глобально, дій регіонально”(Think globally and act locally) 
реалізується при формуванні в учнів розуміння складності людського 
вибору(Human Choices) в умовах сучасного суспільства. Мета глобальної 
освіти також досягається засобами нових інформаційних технологій, таких 
як: Інтернет, WWW, Scan- телебачення, електронної пошти, 
телеконференцій, інтерактивного відео і т. ін. Нові інформаційні технології 
дійсно роблять таке навчання глобальним, адже до освітнього процесу 
приєднуються відомі вчені, політики, лідери політичних партій, письменники 
всього світу. Така взаємодія сприяє виробленню взаємоповаги учасників 
проектів, конче необхідної для міжнародних відносин у наш глобальний час. 
Серед найвідоміших Веб-сайтів, що реалізують концепцію глобальної освіти, 
можна назвати такі, як: 

Children’s International Summer Villages – проект, спрямований на 
підтримку програм, що забезпечують міжкультурну взаємодію дітей, 
підлітків, дорослих і сімей з різних країн; 

Global Educator’s Guide to the Internet – обговорює питання, пов’язані з 
формуванням міжкультурних цінностей; 

Global School-Nеt Foundation – інформаційні ресурси цього сайту 
дозволяють учням, учителям та батькам співпрацювати зі своїми колегами з 
усього світу; 

KIDLINK спрямований на заохочення підлітків до 15 років брати 
активну участь у “глобальних” діалогах засобами електронних комунікацій. 

В умовах електронного спілкування , тобто в умовах відсутності або 
слабо виражених ознак соціального середовища, учень перестає відчувати 
свій власний статус і замислюватись над тим, як його оцінять інші. Як 



результат, встановлюється найоб’єктивніша соціальна поведінка, 
прослідковується найадекватніша реакція індивіда. Користуючись 
комп’ютером, учень схильний вільніше виражати свої погляди. У рамках 
електронної дискусії учасники відчувають себе розкутіше, вони не 
відчувають побоювання оприлюднювати свої нестандарті рішення. Як 
результат, такі колективні проекти носять більш ефективний і незалежний 
характер. За даними дослідження, що проводилися в Університеті Карнегі – 
Меллона, через електронні засоби зв’язку людина схильна виражати 
найнепередбаченіші точки зору(8,p. 266). Крім того, вирішуючи певну 
проблему спільними зусиллями, учасники проекту постійно намагаються 
зрозуміти один одного, узгоджувати свої дії, повніше розкривати свої 
можливості та можливості партнерів. Зростає їх взаємовідповідальність, 
глибшою стає взаємодовіра, взаємна зацікавленість. Такі проекти 
стимулюють творчий пошук прихованих резервів, а також розкривають нові 
способи саморегуляції. Вони дають допоміжний поштовх особистісному 
розвитку, полегшують обмін досвідом, дозволяють з іншого ракурсу 
подивитися на проблему, допомагають побачити свою діяльність у більш 
глибокому культурному та соціальному контексті. 

Принциповою ознакою педагогічних комп’ютерних ігор є також функція 
підготовки школярів до вирішення соціальних проблем. У рольoвих 
комп’ютерних іграх дитина ототожнює себе з головним героєм, вирішує 
конфлікти, розкриває характери учасників гри, в результаті чого проходить 
певні змодельовані життєві ситуації. Приймаючи рішення, опираючись на 
свій життєвий досвід і внутрішньоморальні принципи, дитина набуває нового 
соціального досвіду. Якщо методика комп’ютерної гри розроблена 
правильно, то можна сподіватися на позитивний психологічний і 
педагогічний результат, підвищення рівня соціалізації дитини. При цьому 
необхідною умовою включення педагогічних комп’ютерних ігор в систему 
підготовки учнів до вирішення соціальних проблем є їх гуманістична 
орієнтація. Дитина повинна занурюватись в сприятливі умови віртуальної 
реальності, які не можуть призвести до негативних наслідків. Організаційні 
форми включення відеоігор у систему комп’ютерного всеобучу і 
комп’ютерного навчання різноманітні. Найвідомішими в США, Японії, 
Франції та ряду інших країн є проекти типу “комп’ютерне місто”. Їх головна 
мета полягає в тому, щоб забезпечити всіх бажаючих ознайомитися з 
комп’ютером, попрацювати чи пограти з ним. Для цього організатори 
вибирають кінотеатри, магазини, кафе, місця відпочинку у певних районах, 
де встановлюють персональні комп’ютери. Основною масою учасників цих 
проектів є, як правило, діти. Саме вони виступають у ролі провайдерів та 
інструкторів у “комп’ютерному місті” і нерідко навчають дорослих 
працювати з комп’ютером. 

Комп’ютерні ігри - принципово відмінний від усіх інших видів масової 
культури специфічний спосіб моделювання соціальних та соціокультурних 
взаємодій. Автори комп’ютерних ігор мають за мету звернення саме до 
емоційної сфери людської свідомості, що в результаті призводить до 



розширення психологічних та психофізіологічних механізмів сприйняття 
незалежно від розумового розвитку гравця. Завдання програм спрямоване на 
розвиток реальних людських цінностей, як егоцентричних (перемога, 
багатство, влада), так і досить альтруїстичних (патріотизм, професійний та 
військовий борг, свобода, дружба, любов). 

З метою прогнозування результатів соціокультурного та психологічного 
впливу масової комп’ютерної культури на її користувача, дослідницька 
компанія “Gallup Media Russia” восени 1997 року провела аналіз даних 
чергового моніторингу, який виявив наступні результати. Для гравців 
характерними є бажання: відчувати суперництво, здатність до соціальної 
адаптації в нових умовах, бажання отримувати якогомога більше інформації, 
що загострює інтуїцію, сприйняття, проте здатність ставити себе на місце 
іншої людини розвинена не настільки сильно, щоб межувати з бажанням 
стати іншим, запозичувати риси інших людей. Ця обставина деякою мірою 
пояснює малу ймовірність припущення, що комп’ютерні ігри здатні впливати 
на “ломку стереотипів”, “трансформації менталітету”, “диференціації 
ідейних, гуманних, політичних та громадянських позицій сучасної молоді 
(9,С.80-87). 

Процес соціалізації і виховання комп’ютерними засобами неодмінно 
повинен реалізовуватися у сукупності з безкомп’ютерними програмами 
соціалізації і розвитку особистості дитини. До таких належить програма 
соціалізації та виховання учнів на матеріалі преси. За доцільність її 
використання виступають такі провідні видання, як “Нью-Йорк Таймз”, 
“Монд”, “Коррьере справи серра”. Так, у США виходить щотижневик “Нова 
газета в класі” (тираж близько 7 млн екземплярів), де публікується 
інформація з різних політичних питань. “Нью-Йорк Таймз” випускає 
щотижневий додаток “Преса в школі”. Це багатоілюстроване видання 
містить інформацію з соціальних і політичних тем національного та 
світового масштабу. Матеріали видань “преси в школі” передруковують 
провінційні газети. Стиль, мова публікацій цілком доступні підліткам. 

Французькі педагоги також схиляються до думки, що преса, на ряду з 
іншими засобами масової інформації, є одним із потужних засобів соціалізації 
та виховання учнівської молоді. Підтвердженням тому є постійні міжнародні 
симпозіуми та конференції, у ході яких вирішуються питання реалізації цих 
програм. У багатьох середніх школах підлітків привчають систематично 
стежити за політичними подіями, робити добірки матеріалів на теми 
внутрішньої і міжнародної політики. Збором інформації і її публікацією 
зайняті команди учнів.  Діють клуби “преси в школі”  з читальнями.  
Учасники клубів обговорюють актуальні проблеми — від скасування страти 
до перспектив європейської інтеграції. У клубах ведеться пацифістська, 
екологічна пропаганда, обговорюються матеріали, що викривають 
неофашизм. Періодично проходять загальнонаціональні кампанії “преси в 
школі”.  Одна з них,  наприклад,  відбувалася в січні-березні 1991  р.  У ній 
були задіяні близько 2,5 тис. навчальних закладів. Протягом декількох 
місяців школярі з Бордо ділилися в прямому телевізійному ефірі з 



однолітками з інших міст досвідом підготовки шкільної газети. Французькі 
педагоги відмічають, що “преса розширює уяву дітей про світ навколо них, 
дозволяє знайомити їх з явищами соціально-економічного життя країни і 
таким чином встановлює контакти між практикою школи і реальним 
життям(Литвинова 227;80). У своїй книзі “Навчитися стати громадянином у 
школі” автори Луї Порше і Франсуа Маріє звертають увагу на “перевагу 
преси над іншими ЗМІ: по-перше, їх є достатня кількість, економічне і 
соціальне життя представлені тут доволі широко і всебічно, інформація 
подається у розгорнутому вигляді, її можна аналізувати в деталях”. 

Отже, як бачимо, у практиці американської школи вся множина мас – 
медійних засобів слугує не просто потужним технологічним засобом, а в 
першу чергу засобом самореалізації , інструментом творчості, що стимулює 
індивіда краще пізнати самого себе, повніше розкрити свої можливості, 
проявити свою індивідуальність. Між іншим, американські діти засвоюють 
уроки соціалізації не лише у стінах школи, а й за її межами. Як приклад 
можна навести компанію “Дісней”, яка побудувала неподалік від Орландо 
справжнє місто, одним із завдань якого була підготовка дітей до соціального 
життя. Це штучне містечко, вводячи відвідувачів у світ своїх видовищ і 
атракціонів, надає їм можливості подорожувати у просторі і часі, прямувати 
до зірок чи в океанські глибини, а отже, прилучатися до науки і мистецтва, 
історії і географії... Його власники постійно підкреслюють, що їхня 
матеріальна міць знаходиться на службі великої справи освіти, науки, 
культури, громадянства – розвивати в молоді почуття соціальної 
відповідальності і бажання брати участь у житті політичних інститутів. 

Таким чином, взаємодія людини і засобів медіа стає явищем соціальним і 
являє собою не просте спілкування людини з технікою, а активний процес 
взаємодії людини з інформаційною міццю накопиченого впродовж років 
людського досвіду. ЗМІ – це не лише джерело інформації, але і активний 
партнер, суперник, учитель. А відтак, за умови спеціально організованого 
впливу на людину засобів медіа( перш за все, впливу у вигляді педагогічної 
допомоги), формування соціальної поведінки людини стає можливою. 
Цілеспрямований педагогічний вплив на процес соціалізації, що відбувається 
за рахунок використання мас-медійних навчальних технологій повинен 
проектувати соціальні відносини, корегувати соціальні взаємодії, 
стимулювати соціальну діяльність і регулювати соціальний захист дітей. За 
таких умов взаємодія засобів медіа та дитини стає педагогічним процесом. 
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