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ВСТУП 

Актуальність теми. Формування людини як особистості – процес 

соціальний. Відомо, що вже немовля розвивається як істота соціальна, для якої 

середовище виступає не тільки як умова розвитку, але і як його джерело. З усім 

складним світом навколишньої дійсності дитина входить у відносини, які 

розвиваються, переплітаються з іншими відносинами у зв’язку з розвитком 

самої дитини. І ці відносини дитини з навколишньою дійсністю є відносинами, 

що "здійснюються з допомогою або через іншу людину" (Л.С. Виготський). 

Взаємодія дитини з середовищем і в першу чергу з соціальним оточенням, 

мікросередовищем, засвоєння нею "створеної людством культури" 

(О. М. Леонтьєв) відіграють першочергову роль у її психічному розвитку, 

становленні її як особистості. Розвиток особистості дитини, уявлення про своє 

"я", ступінь її впевненості (невпевненості) в собі, емоційне благополуччя в 

цілому визначаються в значній мірі складною системою взаємодії окремих 

підсистем її особистісного мікросередовища ("дитина-дорослий", "дитина-

дитина"). Слід зазначити, що специфічні людські властивості, особистісні 

якості формуються лише в процесі взаємодії дитини з середовищем, в процесі її 

власної активної діяльності. У дошкільні роки дитина опановує нові, досить 

складні види діяльності (гра, продуктивні види діяльності), вступає в нові 

форми спілкування з дорослими (позаситуативно-пізнавальну, позаситуативно-

особистісну). На новий щабель піднімаються відносини з оточуючими людьми, 

в першу чергу – з дорослими. Все це має принципово важливе значення для тих 

якісних змін в психічному розвитку дитини, які відбуваються в дошкільному і 

молодшому шкільному віці. 

Суспільство є інститутом, який завжди продукує образ особистості, 

процес розвитку якої спрямований на осягнення соціуму, його предметів i 

відношень, історично вироблених форм i способів спілкування з природою i 

норм людських взаємин. Однак дитина самореалізується, коли стає 

особистістю, носієм соціально-людської діяльності у результаті її здійснення. 

Соціально-педагогічні аспекти соціалізації у своїх працях розкривають 

Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, В. Болгаріна, Т. Василькова, Ю. Василькова, 



М. Галагузова, М. Євтух, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, С. Литвиненко, 

Л. Міщик, А. Рижанова, С. Хлєбік, Л. Штефан. Соціальна компетентність 

особистості на ранніх етапах соціалізації досліджується такими дослідниками, 

як Ю. Богинська, О. Караман, О. Кононко, С. Курінна, І. Рогальська-Яблонська, 

Р. Пріма, С. Семчук. 

Одним із засобів впливу на процес соціалізації особистості є 

мультфільми. Персонажі мультиплікаційних фільмів демонструють дитині 

найрізноманітніші способи взаємодії з навколишнім світом. Вони формують у 

малюка первинні уявлення про добро і зло, еталони гарного і поганого 

поводження.  

Через порівняння себе з улюбленими героями дитина має можливість 

навчитися позитивно сприймати себе, справлятися зі своїми страхами і 

труднощами, шанобливо ставитися до інших. Події, що відбуваються в 

мультфільмі, дозволяють підвищувати обізнаність крихти, розвивати його 

мислення і уяву, формувати його світогляд. Таким чином, мультфільм – це 

ефективний засіб виховання дитини.Зауважимо, що науковцями 

досліджувались різні питання,пов’язані з використанням медіа-продукції в 

навчанні та вихованні дітей,в результаті чого було показано, що сучасні 

мультимедіа технологіїздійснюють сильний вплив на сприйняття інформації та 

її засвоєння(О. Араптанова, В. Коротова, В. Краєвський, Б. Лихачов, І. Лернер 

та ін.). 

Об’єкт дослідження: соціалізація особистості. 

Предмет дослідження: процес формування соціально-значущих рис 

особистості під впливом мультфільмів. 

Мета дослідження: дослідити вплив мультиплікаційних фільмів на 

процес формування соціально-значущих рис дитини. 

  Завдання дослідження: 

1. Визначити суть, зміст соціальних якостей та соціально-значущих рис. 

2. Проаналізувати процес соціалізації особистості та вплив мультфільмів на 

нього. 



3. Провести емпіричне дослідження щодо визначення впливу 

мультиплікаційних фільмів на формування соціально-значущих рис 

особистості. 

4. Розробити рекомендації батькам та педагогам щодо використання 

мультфільмів у процесі формування соціально-значущих рис особистості. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури, синтез, 

узагальнення, систематизація, періодизація; емпіричні: авторські 

опитувальники для дітей та батьків, пообразний аналіз персонажів 

мультиплікаційних фільмів. 

Структура роботи. Магістерська робота складається зi вступу, трьох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (59 найменувань). Робота викладена на 66 сторiнках, з 

них 65 – основного тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Здійснено аналіз змісту   понять «соціальне», «соціальні якості», 

«соціально-значущі риси». Соціальна якість людини – сукупність 

взаємопов'язаних елементів, які зумовлені особливостями соціальної взаємодії 

особистості з іншими людьми у конкретних історичних умовах. Тобто, це 

включення людини у новий тип зв'язків, взаємодій, способів задоволення своїх 

життєвих потреб. Соціальні  якості набувають реальності лише в людській, 

певним чином організованій та регламентованій діяльності. За змістом вони 

завжди постають свідченням наявності певних предметних орієнтацій людини, 

баченням у дійсності того, що не лежить на її поверхні, а саме - граничних меж 

та визначень природних речей. 

Соціально-значущі риси особистості – психічні явища індивіда, об’єкта й 

суб’єкта соціальних стосунків і історичного процесу, що проявляє себе у 

спілкуванні, в діяльності, в поведінці, і які реалізуються в певному соціумі 

(соціальній групі або у взаєминах з іншими людьми). У сукупності ці риси 

забезпечують соціально-конструктивне формування особистості, спрямоване на 

підготовку активної, соціально відповідальної людини, прагнучої до 

безперервного розвитку й підвищення рівня своєї соціально-особистісної 

компетентності в соціокультурних умовах спрямованої до інноваційних змін 

суспільства. 

2. Проаналізовано зміст процесу соціалізації особистості та 

визначено роль мультфільмів як чинника. Таким чином, соціалізація – це 

безперервний процес, який триває все життя в результаті чого формується 

особистість, яка інтегрується в соціум. 

Під час соціалізації значна частка відповідальності лежить на всіх 

соціальних інститутах, в першу чергу – сім’ї. Значний вплив мають засоби 

соціалізації, до яких відносять мультиплікаційні фільми. Можна зробити 

висновок, що вони виконують специфічну функцію передачі особистості 

соціокультурних цінностей і норм. 

3. Проведено емпіричне дослідження щодо визначення впливу 

мультиплікаційних фільмів на формування соціально-значущих рис 



особистості. Складено програму дослідження яка включає в себе такі 

компоненти: мета, завдання, генеральна сукупність, вибірка, діагностичний 

інструментарій (2 авторських опитувальника для дітей та батьків, по образний 

аналіз персонажів мультфільмів).  

З’ясовано, що всі респонденти часто переглядають мультиплікаційні 

фільми самостійно, оскільки це одне з улюблених занять у вільний час. 

Простежується тенденція у виборі пов’язана з віком, тобто діти 5-7 років 

обирають таких персонажів як Сімка, Нолик, Кай; 8-10 років – Райдер, Блум та 

ґендерна – дівчатка обирають жіночі персонажі, хлопчики – чоловічі. 

Аналізуючи відповіді респондентів, можна зробити висновок, що 

мультиплікаційні фільми мають позитивний вплив на формування 

особистості (доброта, сміливість, товариськість, відважність, тощо) та 

негативний (заохочення до насильства, формування ґендерних 

стереотипів (фемінності / маскулінності, розподіл на «жіночі» та 

«чоловічі» ролі, культ краси, тощо). 

Також, діти схильні копіювати моделі поведінки своїх улюблених 

героїв, така цікавість до життя персонажів впливає на формування 

особистості. Батьки відзначають, також значний вплив мультиків на 

формування таких соціально-значущих рис як щирість, доброзичливість, 

дисциплінованість, відповідальність, справедливість, про те приділяють 

мало уваги обговоренню переглянутих історій на екрані з дітьми. 

4. Розроблено рекомендації батькам та педагогам щодо 

використання мультфільмів у процесі формування соціально-значущих 

рис особистості. Представлено структуру діалогу направлену на розвиток у 

дитини мислення, емоцій, самосвідомості та самооцінки, творчості, що 

позитивно впливає на формування соціального досвіду. 
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