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ВСТУП 

Стратегія розвитку окремої людини і країни загалом, а також визначення 

орієнтирів у цих процесах на сьогодні вимагає уважного ставлення до змін, 

що відбуваються у світі. В сучасному суспільстві одним з основних аспектів 

економічної діяльності стає інформаційне виробництво, яке має суттєве 

значення для ефективного функціонування різних видів діяльності. 

Обмежувальним чинником при цьому стає знання. Освіченість людини нині 

визначається не стільки спеціальними (фаховими) знаннями, скільки її 

різнобічним розвитком як особистості, яка здатна до активної соціальної 

адаптації, самостійного життєвого вибору, самоосвіти й самовдосконалення.  

Електронні засоби масової інформації, зокрема телебачення, за останні 

десятиліття досягли значного технічного прогресу й посіли важливе місцев 

житті сучасної людини. Провідна позиція щодо охоплення аудиторії та, 

переважно, високий рівень довіри до телебачення дозволяють розглядати 

його як дієвий засіб впливу на аудиторію. Звісно, у гуманістичних цілях 

важливо, щоб телебачення сприяло розвиткові людини. Проте 

комерціалізація, поширення масової культури укорінили панівну роль 

розваги в телевізійних продуктах. Трансльовані в ефірі програми часто є 

кітчем, й функціонально вони не запрограмовані сприяти освіті та розвиткові 

глядача. 

У результаті зважування реальних та потенційних можливостей 

телебачення постала потреба в пошуку і впровадженні такої комунікаційної 

технології, яка б одночасно відповідала масовим смакам глядачів, 

задовольняла б комерційний попит власників медіа та позитивно впливала б 

на розвиток аудиторії, реалізуючи ідею безперервної освіти та 

інтелектуалізації нації. Комунікаційні технології являють собою системний 

процес, спрямований на безумовний вплив, і з великою ймовірністю здатні 

досягти запланованого результату. 



 
 

Практика зарубіжних країн впровадження комунікаційної технології 

“ед’ютейнмент” (освіта+розвага) свідчить, що телебачення може бути не 

лише джерелом інформації та розважання, а й дієвим інструментом для 

освіти та розвитку аудиторії.  

Ед’ютейнмент має вияв у різних формах та масштабах. Використовуючи 

засади цієї технології, розробляють комп’ютерні ігри, створюють 

розважально-освітні телепрограми, реаліті-шоу соціального спрямування, 

документальні фільми, “мильні” опери, анімаційні освітні проекти для 

дитячої аудиторії, провадять масштабні комплексні медіакампанії; 

організовують роботу шкіл раннього розвитку та різноманітні варіанти 

інтелектуального дозвілля (курси, лекції, вебінари, баркемпи, освітні тури, 

заходи в центрах розвитку, музеях, наукових парках, бібліотеках). 

Технологія ед’ютейнмент широко використовується у педагогічній, мас-

медійній, соціальній сферах, сфері дозвілля. Особливо це стосується 

діяльності іноземних організацій, які спеціалізуються на плануванні, 

проведенні та оцінюванні масштабних медіакампаній. Їх організовують з 

метою інтелектуалізації, соціальної адаптації, санітарного просвітництва 

населення, наставництва щодо практичного освоєння здорового способу 

життя, боротьби із соціальними недугами (ВІЛ/СНІД, насилля у сім’ях, 

наркоманія тощо). 

Успішна багаторічна практика цих організацій дає підставу говорити 

про те, що стратегія ед’ютейнмент може демонструвати та стимулювати 

публічний дискурс щодо шляхів досягнення бажаних результатів у 

соціальному середовищі, сприяти якісним змінам соціуму, мобілізовувати 

громадянську активність широких верств населення.  

Технологія ед’ютейнмент перетворює процес засвоєння корисних знань 

на енергійне та стильне видовище, адже основна задача ед’ютейнменту 

полягає в переконанні аудиторії, що навчання є захопливим та цікавим 

процесом. Особливе значення ця ознака має для дитячої аудиторії. Адже 



 
 

дитина з моменту народження запрограмована на навчання. Будь-яка 

інформація чи ситуація підсвідомо формують її світобачення. 

Головна мета впровадження ед’ютейнменту в телепродукт для дитячої 

аудиторії ґрунтується на ідеї: якщо вміти втримати увагу дитини, її можна 

навчити. Тому впровадження технології ед’ютейнмент на українському 

телебаченні розглядається у роботі на прикладі діяльності спеціалізованих 

дитячих телеканалів. 

Вибір для дослідження саме дитячого сегменту зумовлений тим, що для 

розбудови будь-якої країни велике значення у стратегічному плані має 

концентрація сил та уваги держави на дітях та молоді, які, беззаперечно, є 

продуктивною силою суспільства. Освічені, культурно і духовно розвинені 

молоді люди є найкращою запорукою успішного майбутнього держави. 

Примноження науково-інтелектуального потенціалу є одним із вирішальних 

стратегічних і соціально-політичних чинників динамічного розвитку кожної 

нації.  

Для ефективного розвитку суспільства необхідно впливати на аудиторію 

у потрібному напрямку, тобто створювати атмосферу, найбільш сприятливу 

для досягнення позитивних соціальних результатів.  

Попередніми дослідженнями (О. Білоус, О. Бойко, Н. Данькова, 

М. Дорош, Ю. Єлісовенко, А. Зайцева, А. Камінська, О. Квашук, 

А. Кокотюха, К. Кошак, О. Невмержицька, Е. Огар, І. Пенчук, О. Петрунько, 

Т. Полякова, Н. Темех та ін.) підтверджено, що телебачення визначає 

поведінку глядачів, впливає на їхній світогляд, формує морально-етичні 

соціальні стереотипи, забезпечує національно-культурну ідентифікацію 

громадян. 

Більшість розвинутих країн світу мають у своєму арсеналі дитячі 

канали, оскільки телебачення там вважають інструментом розвитку і освіти. 

У 2012 році в українському телепросторі дві потужні медіагрупи – “Інтер” та 

“1+1 media” – запустили в ефір з різницею у кілька місяців спеціалізовані 

дитячі телеканали “Піксель” (15.04.2012) та “Плюсплюс” (04.08.2012) 



 
 

відповідно. Із появою цих телемовників український глядач має перспективу 

якісного власне українського дитячого телебачення. Отже, українські 

телекомпанії почали більше уваги приділяти мовленню для дитячої 

аудиторії. Це кількісне покращення, але питання про якісне – змістове та 

функціональне – покращення потребує ще дослідницької уваги. 

Теоретико-методологічною базою дослідження стали ідеї і концепції 

авторитетних учених та дослідників. Так, в основу теоретичного осмислення 

теми покладено теорію соціального научання А. Бандури, теорію користі та 

задоволення, теорію соціально-комунікаційної технології мутації/інмутації 

О. Холода, концепцію соціальної адаптації дитини у процесі гри 

Л. Виготського, теоретичні напрацювання з психології розвитку людини 

Г. Крайга, тлумачення соціального інжинірингу Г. Почепцова, визначення 

соціального маркетингу Р. Харріса, фундаментальні роботи В. Іванова, Г. 

Почепцова, В. Різуна, в яких систематизовано теорії масової комунікації та 

масово-комунікаційні моделі, трактування медіаосвіти В. Івановим, концепції 

шкіл раннього й розвивального навчання Г. Домана, М. Зайцева, С. Френч, 

концепція оптимальної моделі розвивального телебачення А. Когатько та 

пізнавального телебачення Ю. Єршова, концепцію інтелектуального дозвілля 

А. Кислова. Крім того, дослідницький інтерес становлять офіційні 

документи: державна концепція виховання дітей та молоді, національна 

доктрина розвитку освіти тощо. 

Більшу частину теоретичних розвідок чи практичних рекомендацій з 

теми ед’ютейнменту складають праці західних фахівців – педагогів, 

медійників та соціальних працівників, таких як А. Бадвей, Д. Бакінхем, 

Х. Бойер, Х. Васерман, К. Вонг, Л. Лагерферт, В. Лакайо, Г. Локслей, 

Р. Мьорфі, Ф. Мюлер, М. Реснік, Е. Сіньєл, М. Чанг та ін. 

Починаючи з 2010-2011 рр. поняття “эдьютейнмент” (транслітерація 

“edutainment” російською мовою) з’являється на сторінках російської 

наукової та публіцистичної періодики у працях О. Богданової, 

В. Євдокимова, Г. Данилової, Л. Ілюшина, А. Кислова, Н. Кобзєвої, 



 
 

С. Кувшинова, А. Сакоян, Д. Токбаєвої та ін. В Україні є згадування про 

ед’ютейнмент у наукових статтях В. Гоян, В. Іванова, Н. Зражевської, 

Г. Почепцова, Н. Симоніної. 

У процесі підготовки дисертації праці багатьох сучасних дослідників 

склали необхідну теоретичну базу для усвідомлення й трактування понять і 

тем, дотичних до вивчення технології ед’ютейнмент, та впровадження 

технології на українському телебаченні. 

Так, наприклад, відомості про комунікаційні, інформаційні стратегії і 

технології, про соціальний інжиніринг, маніпуляцію та вплив медіа 

знаходимо у роботах О. Ануфрієвої, В. Бабенко, І. Дичківської, О. Зарицької, 

Н. Зражевської, В. Іванова, В. Корнєєва, О. Кузнецової, Г. Мельник, 

О. Морозової, З. Остропольської, О. Петрунько, Г. Почепцова, В. Різуна, 

А. Скрипки, В. Степанова, В. Татенка, Ю. Фінклера, О. Холода, М. Чепіль, 

С. Шумаєвої та ін.  

Про потенційну силу телебачення, про функцію виховання, освіти та 

соціалізації, використання можливостей телебачення в освітніх цілях писали 

Л. Акоєва, В. Бабенко, Р. Биков, О. Білоус, О. Богданова, Дж. Брайант, 

В. Владимиров, В. Єгоров, Ю. Єршов, А. Камінська, А. Кантор, М. Канюка, 

О. Квашук, А. Когатько, О. Констянтинова, К. Кошак, Дж. Лалл, І. Лапіна, 

В. Лизанчук, А. Маченін, І. Мащенко, О. Невмержицька, І. Пенчук, 

Є. Прохоров, А. Сагітов, О. Самарцев, Сунь Сіньшен, С. Сургай, Н. Темех, 

І. Фомічова, Р. Харріс, Е. Хлякіна, Л. Чашко, І. Челишева, Е. Шестакова, 

А. Юсипович та ін. 

Питання комерційної журналістики розглядалися у роботах 

В. Владимирова, О. Гояна, М. Недопитанського. Про інтернет-ресурси як 

невід’ємну практику інформаційного суспільства, інтернет-телебачення та 

онлайнову журналістику йдеться у працях А. Анан’єва, І. Артамонової, 

Л. Городенко, Б. Потятиника, Т. Фісенко, Л. Федорчук, Є. Цимбаленка. 

Питання медіаосвіти досліджували О. Баришполець, Г. Онкович, 

Л. Найдьонова, Б. Потятиник, В. Різун, І. Челишева, І. Черемис. Окремо були 



 
 

розглянуті й праці таких фахівців, як І. Городняк, І. Гуріненко, Н. Дудник, 

К. Кошак, В. Матвієнко, І. Пенчук, О. Петрунько, А. Сагітов, А. Сафаян, 

В. Ткач, І. Фомічова, М. Чепіль, які розробляли тему соціалізації особистості 

під впливом засобів масової інформації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації пов’язана з комплексною науковою темою НДР №11БФ045-01 

“Український медійний контент у соціальному вимірі” Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб 

систематизувати знання про становлення ед’ютейнменту як соціально-

комунікаційної технології, визначити його сучасний стан, а також 

перспективи розвитку на українському телебаченні, зокрема в програмах для 

дитячої аудиторії.  

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- окреслити історіографію та основні етапи становлення ед’ютейнменту; 

систематизувати дефініції; проаналізувати комунікаційні теорії основ 

ед’ютейнменту; 

- дослідити наявні сфери впровадження і форми реалізації технології 

“освіта+розвага”; виявити й описати програми українських телеканалів, яким 

притаманні риси ед’ютейнменту; 

- провести моніторинг телевізійних каналів “Піксель” та “Плюсплюс”; 

проаналізувати їхнє ефірне наповнення з погляду наявності у програмах 

ед’ютейнменту, а також узагальнити досвід роботи іноземних телеканалів 

для дитячої аудиторії; 

- провести експертне опитування щодо використання телебачення з 

метою розвитку, освіти й навчання аудиторії, а також застосування 

технології ед’ютейнмент; 

- проаналізувати міжнародний досвід впровадження ед’ютейнменту як 

медіастратегії;  



 
 

- визначити перспективність медіаосвіти та соціального інжинірингу як 

можливих напрямів ефективного впровадження ед’ютейнменту в Україні. 

Об’єктом дослідження є соціально-комунікаційна технологія 

ед’ютейнмент. 

Предмет дослідження – становлення технології ед’ютейнмент на 

українському телебаченні, зокрема в програмах для дитячої аудиторії.  

Методи дослідження. Для виконання поставлених у дисертаційному 

дослідженні завдань використані такі методи: аналіз наукової літератури за 

обраним напрямом дослідження; термінологічний аналіз; контент-моніторинг 

для автоматизованого пошуку інформації в інтернеті; метод систематизації та 

узагальнення; метод типологізації; комплексно-аналітичний метод – аналіз і 

зіставлення відібраного теоретичного та відеоматеріалу; метод порівняння 

телепрограм, що виходили в ефір телеканалів “Піксель” та “Плюсплюс” 

упродовж 2012-2015 років; описовий метод; прогнозування.  

Під час проведення емпіричної частини дослідження застосовано: 

контент-аналіз (аналіз змісту ефірного наповнення телеканалів за 

функціональним спрямуванням); метод наукового спостереження 

відеоматеріалів, обраних для аналізу, з фіксацією даних за допомогою 

тижневого щоденника; експертне опитування. 

Джерельна база та хронологічні межі дослідження. Емпіричною 

базою дослідження слугують матеріали спеціалізованих телевізійних 

телеканалів для дитячої аудиторії “Baby TV”, “Boomerang”, “Сartoon 

Network”, “Gulli”, “Jim Jam”, “Lale”, “Nick Junior”, “Nickelodeon”, “TiJi”, 

“Детский”, “Детский мир”, “Карусель”, “Мультимания”, “Піксель”, 

“Плюсплюс”, “Улыбка ребенка”, “Радость моя”. А також залучалися 

програми з ефірного наповнення загальноукраїнських телеканалів: Інтер, 

1+1, Україна, СТБ, Новий канал, ICTV, НТН, 2+2, ТЕТ, К1, 5 канал, Перший 

національний (перелік було складено за сумарними даними рейтингів 

протягом 2012-2015 рр.). Хронологічні межі дослідження: квітень 2012 р. – 



 
 

квітень 2015 р. Загальна кількість назв опрацьованих телевізійних продуктів 

– понад двохсот. 

Теоретичними матеріалами дослідження є напрацювання зарубіжних і 

вітчизняних науковців. Автор опрацювала понад 57 авторефератів та 

дисертаційних робіт українських та зарубіжних науковців, а також близько 

600 монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, 

доповідей, законодавчих нормативних документів та електронних ресурсів, 

присвячених різним аспектам дослідження теми.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі 

всебічного аналізу комунікаційної технології ед’ютейнмент аргументовано 

актуальність впровадження цієї технології, виявлено чинники її ефективності 

та запропоновано рекомендації щодо оптимізації роботи телевізійного каналу 

для дитячої аудиторії на засадах технології “освіта+розвага”, зокрема: 

уперше в Україні: 

- систематизований, узагальнений та інтерпретований теоретичний і 

практичний досвід упровадження соціально-комунікаційної технології 

“ед’ютейнмент”; 

- запропоновані вузьке та широке визначення ед’ютейнменту як 

технології і як стратегії відповідно; 

- виявлені ознаки ед’ютейнменту в ефірному наповненні українських 

спеціалізованих телеканалів для дитячої аудиторії “Піксель” та “Плюсплюс”; 

- методом експертного опитування визначені перспективи впровадження 

технології ед’ютейнмент як дієвого засобу для досягнення позитивних 

соціальних зрушень; 

- запропоновані напрями впровадження ед’ютейнменту в Україні у 

рамках теорії й практики медіаосвіти та соціального інжинірингу; 

удосконалено: 

- розуміння можливостей сучасного телебачення для розвитку й освіти 

аудиторії; 



 
 

- концепцію програмної політики телевізійного каналу для дитячої 

аудиторії; 

набули подальшого розвитку: 

- визначення принципів контентного наповнення спеціалізованого 

телеканалу для дитячої аудиторії; 

- рекомендації щодо оптимізації роботи телевізійного каналу для дітей та 

алгоритму побудови медійної платформи для дитячої аудиторії як 

розвивального, освітнього, адаптаційного ресурсу. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження 

можна залучити до викладу навчальної дисципліни “Прикладні соціально-

комунікаційні технології”. Запропоновані автором рекомендації можуть бути 

практично втілені у діяльність спеціалізованого телевізійного телеканалу для 

дитячої аудиторії, а ідеї щодо використання технології ед’ютейнмент за 

межами телебачення (інтернет-проекти, сфера дозвілля, соціальна сфера) 

можуть бути використані як ідеї стартапів (від англ. startup – запуск), тобто 

новоствореного бізнесу на основі інноваційних технологій. 

Загальні теоретичні засади соціально-комунікаційної технологіі 

ед’ютейнмент допоможуть студентам і аспірантам зі спеціальностей “Теорія 

та історія соціальних комунікацій” та “Прикладні соціально-комунікаційні 

технології” оптимізувати пошук вузькоспеціалізованої інформації, 

організувати подальші практичні дослідження і цієї, й інших комунікаційних 

технологій. 

Апробація наукових результатів. Результати досліджень апробовані на 

засіданнях кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; у вигляді 

доповідей – на чотирнадцяти наукових конференціях: Міжнародна 

студентська науково-практична конференція “Проблеми та перспективи 

розвитку сучасних видань” (Київ, 15 квітня 2010 р.); Міжнародна науково-

практична конференція “Типологічні характеристики українського медійного 

контенту” (Київ, 24 березня 2011 р.); Міжнародна студентська науково-



 
 

практична конференція “Тенденції розвитку медійного контенту: сьогодення 

і майбуття” (Київ, 13 квітня 2011 р.); VII Міжнародна наукова конференція 

“Сучасний інформаційний простір: журналістика та медіаосвіта” (Алушта, 

26-30 вересня 2011 р.); Международная научно-практическая конференция 

“Мультимедийная журналистика Евразии-2011: традиции и инновации 

Востока и Запада” (Казань, 15-16 грудня 2011 р.); Міжнародна науково-

практична конференція “Українські медіа 2012: проблеми моделювання 

медійного контенту” (Київ, 5 квітня 2012 р.); Міжнародна студентська 

науково-практична конференція “Методологія досліджень молодіжного 

медійного контенту” (Київ, 23 березня 2012 р.); XVI Международная 

конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук 

(культурология, религиоведение, искусствоведение, социологические науки, 

политологические науки) (Москва, 01 лютого 2014 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених “Дослідження вербального і 

невербального компонентів контенту ЗМК” (Київ, 21 березня 2014 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Критерії діагностики та 

методики розрахунку впливу медіа” (Київ, 10 квітня 2014 р.); 

Международная научно-практическая конференция “Образовательные 

технологи ХХІ века: информационная культура и медиаобразование” 

(Москва, 24 квітня 2014 р.); VIII Міжнародна науково-практична 

конференція студентів та аспірантів “Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень” (Луцьк, 14-15 травня 2014 р.); Международная 

конференция “Прогностическая функция науки как основа стратегического 

планирования” (Донецьк, 19 липня 2014 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція “Журналістика. Філологія. Медіаосвіта” (Полтава, 2-

3 жовтня 2014 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Український соціум та медіа: динаміка взаємодії” (Київ, 2 квітня 2015 р.). 

Результати дослідження знайшли висвітлення у 16 наукових публікаціях 

(загальний обсяг – 8,3 д. арк.), із них 8 статей надруковано у фахових 



 
 

виданнях (у тому числі 1 – у закордонному), решта – у збірниках наукових 

праць та матеріалах українських і міжнародних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Структура роботи визначена її метою і 

завданнями. Дисертація (обсяг основного тексту 173 с., загальний обсяг 287 

с.) складається зі вступу, трьох розділів, кожний з яких має підрозділи і 

супроводжується висновками, висновків і списку використаних джерел, який 

містить 387 найменувань, у тому числі 60 – іноземних, а також 20 додатків. 



 
 

 

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНЕ ТА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ 

ОСМИСЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ 

 

1.1. Поява, розвиток, наявні сфери впровадження і форми реалізації 

ед’ютейнменту 

Саме слово “ед’ютейнмент” являє собою транслітерацію англійського 

слова “edutainment”, утвореного шляхом контамінації слів “education” 

(освіта) та “entertainment” (розвага). Щодо змісту поняття, то світова наукова 

думка класифікує ед’ютейнмент як технологію, яка використовує популярні 

медіа та поп-культуру з метою освіти, навчання, розвитку, інтелектуалізації, 

соціальної адаптації аудиторії, а також досягнення позитивних соціальних 

зрушень, наприклад, через санітарне просвітництво або наставництво 

здорового способу життя. Потенціал технології ед’ютейнмент, тобто 

поєднання освіти і розваги, полягає, перш за все, у здатності спрощувати 

процеси сприйняття та засвоєння інформації. 

Ідея інтеграції розваги з освітою заходить далеко в історії людства. Ще у 

Давній Греції процес навчання ґрунтувався на живому спілкуванні, мовленні, 

наочності; процес пізнання трактувався не як примус, а як інтелектуальне 

задоволення. Публічні лекції, проповіді, використання ігрових форм як 

ефективного засобу навчання, організації спортивних змагань із дозвільно-

виховною метою є підтвердженням цьому. Грецьке слово “схола” (від. др.-

грец. “σχολή”, від лат. “schole” – сучасне “школа”) позначає дозвілля, 

відпочинок від праці, що сприяє фізичній і духовній досконалості. Так, 

наприклад, давньогрецький ритор та педагог Сократ створював мобільні 

школи просто неба, які бути необтяженим та легким засобом навчання та 

виховання для людей різного віку [98, 14], згодом давньогрецький мислитель 

Платон рекомендував дітям молодшого віку перебування на свіжому повітрі 

та ігри, під час яких вони мали здобувати корисні знання. 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE


 
 

Більшість дослідників домедійні форми симбіозу “освіта+розвага” 

визначають як педагогічну технологію. За даними американських учених, 

практика впровадження технології ед’ютейнмент засобами медіа відома вже 

з 1940-х років (Див. Додаток А). 

Навчальний напрямок на телебаченні. Оскільки робота присвячена 

дослідженню телевізійного ед’ютейнменту, необхідно зазначити, що 

телебачення має серед іншого і навчальний напрямок: науково-популярне 

телебачення, пізнавальне, освітнє, просвітницьке, навчальне. 

Пізнавальне та освітнє телебачення об’єднує цикли та серії 

документальних фільмів різноманітної тематики (природа, історія, 

архітектура, тваринний та рослинний світи, клімат, кулінарія тощо). “Як 

правило, освітні передачі мають здебільшого оглядовий, ознайомлювальний 

характер. Викладений у них матеріал організований з урахуванням уже 

наявних в аудиторії знань, без докладного пояснення кожного поняття” [321, 

98]. 

Просвітницьке телебачення має давати загальне уявлення про світ і 

людину, долучати до культурної спадщини людства. “Суть просвітницького 

телебачення полягає саме в тому, щоб надихати людину високими ідеалами, 

сприяти розвитку її моральних сил” [3, 31]. 

Навчальне телебачення – це “фактично наочний посібник для тих, хто 

вивчає ту або іншу наукову дисципліну в межах існуючих програм школи, 

ВНЗу, системи підвищення кваліфікації [321, 188]. Часто це телевізійні 

лекції, які начитують викладачі різних спеціальностей та предметів. 

Навчальне телебачення використовує телевізійні засоби та ефір часто з 

метою дистанційної освіти у вигляді окремих телепрограм або 

спеціалізованих телеканалів (освітніх, громадських, урядових). Лекції, 

розроблені на замовлення школи чи вишів, поширюються не 

загальнонаціональним телебаченням, а часто мережею конкретного 

навчального закладу. 



 
 

Усі ці різновиди телебачення можуть використовувати технологію 

“освіта+розвага” як один з інструментів підготовки матеріалу для свого 

глядача.  

Наукові праці про дослідження навчального, освітнього, пізнавального 

та науково-популярного телебачення розкривають природу телебачення як 

засобу передачі інформації з метою освіти, навчання та соціалізації глядача. 

Професор В. В. Єгоров, який протягом тридцяти років працював у 

редакції науково-популярних та навчальних програм Центрального 

телебачення, зазначає, що “телебачення є найбільш універсальним засобом, 

здатним синтезувати всі види просвітництва в галузі культури і наукової 

популяризації. Ця універсальність відкриває необмежені можливості, 

дозволяючи вирішувати складні завдання розвитку творчої активності та 

пізнавальних здібностей, перш за все, дітей” [91, 268]. Також В. В. Єгоров 

пише про те, що “телебачення, працюючи за допомогою зображення, 

розвиває образне мислення як основу пізнавальних здібностей” [92, 106]. 

Про освітню функцію пише дослідник з Китаю Сунь Сіньшен: 

“Телебачення поширює наукові знання, допомагає сприйняти красу 

культури, передає освітню інформацію, просуває вперед сучасну систему 

освіти, веде постійний діалог із глядачем за допомогою програм. Завдяки 

передачам освітнього спрямування, просвітництво виходить за рамки часу і 

простору: продовжується у сім’ї, на роботі, досягає найвіддаленіших 

населених пунктів. Кордони шкільних стін сходять нанівець” [268, 40-41]. 

Телевізійна комунікація здатна забезпечити потреби освітнього процесу 

в усіх його фазах, починаючи з дошкільної підготовки до вищої освіти, а 

також вирішувати завдання підвищення кваліфікації, перепрофілювання 

фахівців [260, 104]. 

Телебачення із його емоційною привабливістю та інформаційною 

насиченістю може навчити не тільки засвоювати і ранжувати інформаційні 

цінності, а й перетворювати їх на знання. Пізнавальне телебачення є одним з 

ключових факторів впливу на формування світогляду молодого покоління, на 



 
 

підвищення якості освіти, забезпечення наступності поколінь у передачі 

знань і культурного спадку [73, 9]. 

У СРСР у 1965 році було організоване навчальне телемовлення для 

школярів, студентів і фахівців різних професій, для чого створено 

спеціалізований канал – Третя навчальнаї програма. Тоді ж була створена 

Головна редакція навчальних і науково-популярних програм, обсяг проектів 

якої на радянському телебаченні до 1977 р., в період активного розвитку 

культурно-просвітнього напрямку на телебаченні, доходив до 16 годин на 

добу, а чисельність співробітників складала 300 осіб, які працювали у 12 

відділах [93, 3]. 

Програми навчального, освітнього спрямування можуть бути створені у 

вигляді окремого ресурсу, наприклад, телекурси, що включені в програму 

Відкритого університету Бі-Бі-Сі (BBC, Великобританія), або неявно 

включені у змістове навантаження розважальних телесеріалів чи дитячих 

програм, де освітня, виховна чи соціалізуючі цілі зазвичай завуальовані.  

Ед’ютейнмент на телебаченні. На телебаченні ед’ютейнмент активно 

впроваджено у дитячих шоу, мильних операх, реаліті, документальних 

пізнавально-освітніх фільмах та програмах. 

Загальнонаціональна щоденна газета “США сьогодні” (“USA Today”) в 

одній з своїх публікацій появу ед’ютейнменту датувала 1969 роком, коли на 

екрани вперше вийшло шоу “Вулиця Сезам” (“Sesame Street”). Можливо, з 

цим можна було б погодитись, якби ед’ютейнмент стосувався тільки 

телебачення. 

Популярною була ситуаційна комедія “Щасливі дні” (“Happy Days”), що 

виходила в ефір у період з 1974 по 1984 рр. Показовим щодо сили впливу 

технології “освіта+розвага” є те, що в одному з епізодів цього серіалу було 

запропоновано збільшити попит на бібліотечні картки – результатом стало 

вражаюче зростання на 600 %. 



 
 

У середині 1970-х років компанія “Національне Географічне 

Суспільство” (“National Geographic Society”) застосовує термін 

“ед’ютейнмент” до документальних фільмів [259].  

З 1970-их років технологію ед’ютейнмент використовують у пропаганді 

здоров’я та розвитку: спеціально створені телевізійні програми були 

покликані поліпшити якість здоров’я у США, Мексиці, Індії, Кенії, Бразилії, 

Єгипті та країнах Південної Африки. 

Крім того, сьогодні у багатьох країнах світу багатосерійні телеспектаклі 

на сімейні та побутові теми є виробниками патернів соціальної поведінки – 

це швидка і дохідлива інсталяція успішних форм поводження для масового 

глядача. “Це все варіант фонового змісту, якого ми навіть не помічаємо. А те, 

що вводиться непомітно, за визначенням не може викликати опору” [225]. 

У роботах Г. Г. Почепцова знаходимо підтвердження того, що підхід 

розважальної освіти засобами медіа багато в чому розпочався з робіт 

мексиканського теоретика і практика Міґеля Сабідо. Дослідник наводить три 

аргументи Сабідо на користь застосування мильних опер для освіти: 

мелодраматичні мильні опери будуються як перехід між добром і злом; 

мильні опери створюють матеріал для обговорення; мильні опери надають 

глядачам потрібні їм рольові моделі [231]. 

Отже, мелодраматичні та комедійні серіали, теленовели, мильні опери та 

інші медійні продукти для масової аудиторії вже багато років визнанні 

експертами у галузі соціальних комунікацій та гуманітарних технологій як 

ефективний засіб упливу на маси. Повідомлення, що вкладають у сюжети 

таких продуктів, мають суттєву силу впливу на свідомість глядача, особливо, 

якщо такий вплив є довгостроковим. У цих процесах технології 

ед’ютейнменту, яку останні роки у рамках більш серйозних масштабних 

соціальних проектах стали визначати як стратегію, відводиться одна з 

провідних ролей. 

Г. Г. Почепцов зазначає, що у сучасних фільмах та серіалах 

американського виробництва, крім емоцій, має бути щось для інтелекту. 



 
 

Щодо телевізійних продуктів власне українських, то автор констатує, що на 

наших телеекранах ми не бачимо цього. В Україні відбувається зменшення 

рівня інтелектуальності продукту, що особливо видно в популярних 

гумористичних жанрах і телесеріалах. “Стратегічний контент сьогодні 

спрямований на регрес масової свідомості. Ніхто не намагається піднімати 

його на новий рівень”. Автор окреслює важливу, на наш погляд, стратегічну 

думку: “Інформаційна безпека країни за допомогою впливу на масову 

свідомість створюється багато в чому віртуальними продуктами, які несуть 

національну картину світу, яка повинна орієнтуватися не тільки на минуле, а 

й істотним чином “підштовхувати” до майбутнього. Віртуальний продукт має 

той самий потенціал для інформаційної атаки або захисту, як і продукт 

інформаційний. Відсутність його або перехід на чужі віртуальні продукти 

роблять країну беззахисною” [229]. 

Ед’ютейнмент у ком’ютерних та відеоіграх. Американський журнал 

“The Futurist”, присвячений проблемам розвитку перспективних технологій, 

опублікував список технологій, які лідируватимуть у найближчі десятиліття. 

Список цей складали експерти провідного дослідницького інституту США – 

Battelle Institute (http://www.battelle.org/). У список потрапив і ед’ютейнмент, 

саме у своєму комп’ютерному виразі, тобто освітні ігри, комп’ютерні моделі 

та технології. 

Дослідник Гордон Калсон вважає, що першим навчальним 

комп’ютерним додатком була навчально-просвітницька машина (ориг. назва 

– teaching machine), збудована в 1958 році американським психологом та 

винахідником Берресом Фредериком Скіннером (B. F. Skinner). Принцип 

роботи машини засновано на теорії біхевіоризму – студент отримує 

запитання і, в разі правильної відповіді, винагороду. 

Наприкінці 1980-х років дослідники почали серйозно вивчати корисні 

ефекти навчальних комп’ютерних програм. Томас Мелоун та Марк Леппер 

(Thomas Malone, Mark Lepper) визначили п’ять обов’язкових елементів для 

http://www.battelle.org/


 
 

хорошої освітньої комп’ютерної гри – це виклик, цікавість, контроль, уява та 

мотивація. 

Відео- та комп’ютерні ігри можуть давати помітні позитивні результати: 

підвищення когнітивної діяльності учнів, розширення знань, розвиток, 

розуміння історичних подій та культури, адаптація у соціальній групі, 

навички спілкування, когнітивні та соціальні навички (навчання + мислення 

+ психомоторика + соціальна практика), можуть мотивувати й сприяти 

підвищенню їх обізнанності. 

Інші різновиди ігор за технологією ед’ютейнмент див. у Додатку Б.  

Ед’ютейнмент в інтернеті. Для широкого впровадження ед’ютейнмент-

технології вагоме значення мала поява та розвиток інтернет-мережі. 

У 1975 році слово “ед’ютейнмент” використали, щоб охарактеризувати 

інтернет-проект “Міленіум” (“Millennium”), який нині відомий під назвою 

“Єлисейський світ” (“Elysian World”) та являє собою центр інновацій та 

інжинірингу людини, поліпшення світу через мистецтво, розваги, науки і 

технології (Див. Додаток В).  

Один з найбільш популярних та авторитетних інтернет-ресурсів, які 

створено за формулою “освіта+розвага” – американський проект “TED” (від. 

англ. Technology Entertainment Design – технології, розвага, дизайн), який 

задуманий як осередок поширення новаторських ідей в різних галузях 

знання. “TED”, насамперед, відомий щорічним (починаючи з 1984 р.) 

проведенням конференцій, на яких виступають з лекціями вчені та фахівці, 

що розповідають про свої інноваційні проекти. Багато лекцій можна 

безкоштовно дивитися на сайті проекту – www.ted.com. Ресурс “TED” дає 

змогу бажаючим у всьому світі довідатися про унікальні проекти та 

інновації, які несуть в собі ідеї змін і розвитку суспільства. Британська газета 

“Гардіан” (“The Guardian”) пише, що TED-лекції – це найкраща річ, яку 

можна подивитися в інтернеті. Відвідувачі називають TED “ідеальним спа 

для мозку” та “подорожжю в майбутнє”. Різнорідна аудиторія – керівники, 

науковці, митці, філантропи – майже настільки ж видатна, як і спікери. 

http://www.ted.com/


 
 

На інтернет-порталі “для хороших батьків UAUA.info” 

(http://www.uaua.info) розміщено статтю “Ед’ютейнмент: навчатися, граючи”, 

у якій ед’ютейнмент представлено як засіб зацікавити дитину навчанням. 

Основну мету ед’ютейнменту сформульовано так: “підвищити мотивацію 

навчатися, зробити процес засвоєння знань більш захоплюючим, 

різноманітним, доступним” [318].  

Нині є значна кількість джерел самоосвіти та самовдосконалення, 

побудованих на технології поєднання освіти та розваги. Цей формат 

затребуваний часом. А його поширеність, багатоаспектність та популярність 

говорять про його соціальний та комерційний успіх. Так, наприклад, сайт 

товариства “Навчання через мистецтво” (“Learning Through Art”) – 

http://learningthroughart.com, пропонує розширити можливості для співпраці, 

художньої освіти та зростання. Товариство працює на розширення участі 

громадськості в мистецтві та гуманітарних науках [360]. Їхній проект для 

дітей “Книги – живі” (“Books Alive!”) чотири роки підряд отримував 

нагороду “Еммі” (“Emmy”) як мистецький проект, що сприяє грамотності 

учнів від дошкільнят до молодших школярів. Проект призначений для 

підвищення творчого мислення, письма, читання, музичної та мистецької 

освіти. Серед програмних цілей – зменшення дитячої неписемності, а також 

заохочування учнів конкурувати у світовому співтоваристві та досягати 

успіху завдяки своїй освіченості. 

Інтернет робить доступними для будь-кого з користувачів численні 

засоби онлайн-самоосвіти, які стають усе більш затребуваними в умовах 

сучасної інформаційної ери. До таких ресурсів належать загальнодоступні 

добірки лекційних відеозаписів та вебінари, навчання у форматі спілкування 

в соціальній мережі (наприклад, LiveMocha), форуми, співтовариства з 

обміну досвідом і знаннями та ін. 

Ед’ютейнмент у театрах, музеях і парках. Зоя Вейль (Zoe Weil) 

обстоює думку про те, що “сьогодні навчання протягом усього життя стало 

реальністю, необхідністю та часто особистим вибором і бажанням більшості 

http://www.uaua.info/


 
 

людей цивілізованого світу, які свідомо обирають такий спосіб життя і 

вміють насолоджуватися навчанням” [381]. Дослідниця вірить у силу 

ед’ютейнменту як ефективної форми навчання в умовах сьогодення. Вона 

ілюструє своє переконання особистим прикладом: “Коли я вперше побачила 

театральні постановки “Монологи вагіни” (“The Vagina Monologues”) та 

“Перетинаючи бульвар” (“Crossing the BLVD”), я була вражена, наскільки 

блискуче … вдалося розважити свою аудиторію, і разом з тим поширити та 

пояснити багато питань несправедливості та жорстокості в світі. Мало того, 

що глядач дізнається багато корисної інформації, я переконана, що цей твір 

спонукає до дій та мобілізує своїх глядачів до індивідуальних змін” (див. 

Додаток Г) [381]. 

Позамедійний осередок активного впровадження ед’ютейнменту – це 

музеї, парки, бібліотеки тощо. Музеї запроваджують практику 

ед’ютейнменту, починаючи з 1970-х років, коли слово “ед’ютейнмент” 

з’являється в оголошенні до виставки вомбатів в Національному музеї 

природознавства, Вашингтон (The National Museum of Natural History). 

Поштовхом до поєднання освіти з розвагою стало різке падіння продажу 

квитків для відвідування музею. Отже, технологію ед’ютейнменту було 

використано для привернення відвідувачів з комерційною метою та змінами 

у підході до місії просвітництва. 

У 1999 році музей разом з телеканалом Бі-Бі-Сі (BBC) створили 

популярне шоу “Прогулянки з динозаврами” (“Walking with Dinosaurs”). Ще 

один приклад – це резонансна виставка “Світи тіла” (англ. – “Body Worlds”, 

нім. “Körperwelten”), яка була широко висвітлена ЗМІ і являла собою 

пересувну експозицію збережених методом пластинації людських тіл та їх 

частин для наочного представлення внутрішньої анатомічної будови людини. 

Перша презентація відбулася у Токіо у 1995 р. (див. Додаток Д). 

Олександра Кошурникова, популяризуючи ед’ютейнмент як “новий 

метод навчання для нових дітей”, описує практику створення по всьому світу 

навчально-ігрових розважальних парків. “Дітей дійсно можна захопити, 



 
 

розважити і навчити одночасно. І це настільки очевидно, що ед’ютейнмент-

парки стають все більш популярними в світі – для бізнесменів це прибуткова 

інвестиції, для батьків – нетривіальний спосіб дозвілля з користю, для самих 

дітей – веселе і цікаве проведення часу” [156]. Найдієвішим інструментом 

технології ед’ютейнменту авторка визначає гру: “гра – найкращий спосіб 

засвоєння інформації, особливо для дитини, яка все життя і всі соціальні 

навички сприймає через призму гри. Гра для дитини – це, перш за все, 

можливість діяти. У звичайній школі діти не діють, вони – суб’єкт дії, а не 

об’єкт” [156]. 

До подібних закладів належать наукові, тематичні, казкові парки, музеї, 

планетарії, океанаріуми, зоопарки, всілякі творчі майстерні та художні студії 

з нестандартним підходом до навчання, де в захопливо-прикладній формі 

дітям дається уявлення про складні та незвичайні речі з галузі хімії, фізики, 

геології, зоології, біології, історії, мистецтва та культури. Сучасні природничі 

музеї часто влаштовують спеціальні виставки для дітей, де експонати не 

стоять за склом, а активно використовуються відвідувачами. Такі 

інтерактивні експозиції допомагають зовсім по-іншому сприймати світ. 

Так наприклад, у Швеції є дитячий культурно-розважальний центр, 

музей казок “Юнібакен” (“Junibaken”). Тут змодельовано місця з різних 

дитячих творів шведських письменників, які можна не тільки оглянути, але й 

опинитися ніби в самому оповіданні у ролі дійової особи. 

У світі збудовано багато казкових парків та парків-атракціонів, які 

користуються популярністю: у Фінляндії – “Мумі-дол” (“Mumindalen”), в 

Італії – “Фьябіландія” та “Мірабіландія” (“Fiabilandia”, “Mirabilandia”), в 

Іспанії – “Порт-Авентура” (“PortAventura”), у Франції – “Діснейленд” та 

“Астерікс парк” (“Disneyland” “Parc Asterix”) тощо. 

Неординарний сучасний ед’ютейнмент-парк, зведений в іспанському 

місті Валенсія, має назву “Місто мистецтва та наук” (ісп. назва – Ciudad de 

las Artes y las Ciencias). Парк являє собою архітектурний комплекс 

футуристичних масштабних будівель, зведених на осушеному дні ріки Турія. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1


 
 

Комплекс належить до видатних зразків сучасної архітектури. Нині комплекс 

включає п’ять незалежних споруджень: 1. Планетарій та IMAX-кінотеатр 

(розрахований на відтворення стрічок значно більшого розміру та роздільної 

здатності, ніж звичайні кінотеатри – через особливе розташування рядів в 

кінозалі та форму самого екрану зображення заповнює всю зону видимості, 

створюючи максимальний ефект присутності); 2. Науковий інтерактивний 

музей; 3. Галерея/сад; 4. Океанографічний парк; 5. Оперний театр та сцена 

для театральних постановок. Площа “Міста” становить 350000 квадратних 

метрів. Комплекс оформлений у єдиний архітектурний ансамбль – 

оточений парками, фонтанами та басейнами. “Місто мистецтва та науки” 

слугує освітньо-повчальним та культурним цілям, а також є улюбленим 

місцем відпочинку мешканців та гостей міста (див. Додаток Е). 

Популярним форматом ед’ютейнмент-парків по всьому світу є, так 

званні, “міста професій для дітей”, де майже по-справжньому можна 

приміряти на себе роль не тільки професійну, але й соціальну. Діти 

приміряються не тільки до дорослих професій (пожежний, лікар, кухар, 

продавець, перукар, міліціонер тощо), а й дорослих справ: заробляти, 

зберігати в банку або витрачати гроші, обирати кандидатів або балатуватися 

на владні посади, приймати самостійно рішення, відповідати за свої дії. 

Перший подібний проект – “Кідзанія” (“Kidzania”) – відкрився в Мексиці в 

1999 році. Він не тільки існує до цієї пори, а й продає франшизу в інші 

країни. Крім того, є “Мінополіс” (“Minopolis”) в Австрії, “Кіндерсіті” 

(“Kindercity”) у Швейцарії та Німеччині, “Місто Майстерславль” (Город 

Мастерславль) у Росії тощо. Протягом останніх років такі “міста професій” 

з’явилися і в Україні – наприклад, “Кідландія” та “КідсВіл” (“Kid’sWill”) 

(див. Додаток Ж). Ігрові станції – від пожежної частини до школи мистецтв, 

від піцерії до салону краси – дають можливість дитині познайомитися більш 

аніж із сотнею професій. Таке розмаїття допомагає розширити світогляд 

дитини, розкрити талант, визначити здібності, а можливо – навіть знайти свій 

майбутній фах та улюблену справу. Ігрові станції проектів розраховані на 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA


 
 

дітей віком від 4-х до 16-ти років з різним ступенем складності ігрової 

активності [324]. 

Олексій Греков, віце-президент Всеукраїнської тьюторської асоціації 

(від англ. tutor – репетитор, наставник), а також директор школи “Афіна”, 

розповів про свій досвід застосування ед’ютейнменту: “Є різні здібності до 

навчання, різні стилі обробки інформації. Багато дітей просто не бачать сенсу 

в заучуванні чого б то не було. Загальноосвітня державна школа не скоро ще 

дійде до формату ед’ютейнменту, а у приватну віддати дитину можуть 

далеко не всі батьки. Тому сфера корисного дозвілля починає з’являтися у 

вигляді ед’ютейнмент-парків нарешті і в Україні. Щоб хоча б поза школою, у 

вільний час показати маленькій людині, що вчитися можна цікаво [156]. 

В Україні створено такі ед’ютейнмент-осередки: музей популярної 

науки і техніки “Експеріментаріум” (див. Додаток З), інноваційний освітній 

проект “Арсенал ідей” в Мистецькому Арсеналі, “Арт-майстерня” та дитяча 

студія інформаційних технологій “I-kids Klass” у Домі освіти та культури 

“Майстер Клас”, студія творчості “7 чудес”, “Клуб юних міліонерів”, 

дитячий навчальний центр “Теремок”, центр розвитку “Умляндія”, дитячий 

сімейний клуб “Малібу”, центр дитячих наук “Легко та Просто” тощо. 

Для України видатною та помітною подією вже третій рік поспіль (2013, 

2014, 2015) стає проведення “АРТ-ПІКНІКу Слави Фролової”. Проект-

фестиваль абсолютно безкоштовно пропонував всім охочим відвідувати 

різноманітні заходи, освітні та оздоровчі програми: ярмарки, кінопокази, 

лекції, художні виставки, спортивні тренування, музичні виступи. 

“АРТ-ПІКНІК Слави Фролової” – це масштабний соціальний культурно-

освітній проект, створений у 2013 році ініціативною групою ентузіастів-

волонтерів, яку зібрала та очолила телевізійна ведуча Слава Фролова. 

Організатори зосереджені на меті навчати гостей “пікніку” здоровому стилю 

життя, відводячи мистецтву та українській культурі провідну роль у цьому 

процесі. Проект створює безпрецедентний для України формат дозвілля і 

робить значний крок у культурному розвитку населення. Крім того, “АРТ-



 
 

ПІКНІК” є потужною платформою для розвитку різних видів мистецтв, 

соціальним арт-кластером, де молоді художники, музиканти і театрали мають 

можливість представляти свої таланти широкому загалу.  

З’являється велика кількість платних або безкоштовних майстер-класів 

як онлайн, так і офлайн. Відвідування цих майстер-класів теж можна 

кваліфікувати як навчання в рамках розваги. Звідси поява попиту і навіть 

моди на “дозвільне” отримання додаткової освіти, а також на інтелектуальні 

розваги. 

До сучасних форматів корисного дозвілля відносимо й баркемпи 

(англ. BarCamp) – неформальні, демократичні, відкриті інтерактивні зустрічі 

людей, метою яких є обмін досвідом і ідеями, а також добрий відпочинок. В 

Україні перший баркемп відбувся у жовтні 2007 року і був присвячений 

блоґам та новим медіа. 

Великого розмаху нині набуває індустрія спеціалізованих розвивальних 

іграшок, які розробляють з метою розвивати дитину емоційно та фізично, 

навчати в межах визначених тем, допомагати вдосконалювати особливі 

вміння. Такі іграшки спрямовані на заохочення в рамках відповідних вікових 

груп розумових орієнтирів у розвитку. Дітям легше зрозуміти за їх 

допомогою причино-наслідкові зв’язки, просторові відносини, розвивати 

терпіння, елементарну зорово-моторну координацію. До розвивальних 

іграшок можна віднести: будівельні блоки, масштабні моделі, музичні 

іграшки, конструктори, моделі майстерні, кухні, центру з догляду за 

ляльками, медичні набори, пазли, наукові та творчі набори тощо. До речі, 

означення “освітні” або “розвиваючі” іграшки часто використовується з 

метою реклами та стимулювання продажів. 

На сьогоднішній день, індустрія розвивальних ігор та іграшок 

представлена різноманіттям популярних фірм виробництва різних країн, які 

доступні нині й українському споживачу – вибір безмежний: (перелік 

наведено мовою оригіналу) Djeco, Melissa&Doug, HABA, Boikido, Keenway, 

Lindo, JoyToy, Disney, K’s Kids, Janod, Tomy, Canpol Babies, Fisher price, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D2%91


 
 

Chicco, Bino, Lego, Moulin Roty, Manhattan toys, Ecoffier, MegaBloks, Smoby, 

Oskar&Ellen, Розумна іграшка, Технок, Ігротеко, Фрея, Василько, Зелена 

іграшка, Забавка, ТАТО, Левша, Мир деревянных игрушек тощо. 

Для зручності сприйняття всієї множини виявів та можливих 

впроваджень ед’ютейнменту подамо інформацію у вигляді графічного 

зображення (див. Рис. 1.1.). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eд’ютейнмент 

Із використанням 

медіа: 

За межами медіа: 

 

 Аудіо та відео (концерти, музичні 

кліпи, відео ді-ві-ді та інтернет 

відеохостингів типу “Ютюб” (Youtube) 

 Кіно (навчальні, освітні, науково-

популярні документальні фільми) 

 Телебачення (телевізійні 

розважальні програми із виховним 

значенням, з освітнім чи/та 

соціалізуючим потенціалом: мильні 

опери, реаліті-шоу, навчальні, освітні та 

науково-популярні програми, дизайн 

шоу, медичні та судові драми, дитячі 

програми, фільми, 

мультиплікаційна продукція; навчальне 

телебачення) 

 Радіо  

 Друковані ЗМІ, література  

 Інтернет (освітні ресурси, вебінари, 

соціальні мережі, блоги, подкасти, 

онлайн-ігри, флеш-ігри, відеохостинги) 

 Ігри та “серйозні ігри” (відеоігри, 

комп’ютерні ігри, ігрові приставки та 

портативні ігрові консолі, настільні ігри, 

тренажери вмінь, симулятори, квести) 

 Традиційні класи та лекційні 

аудиторії (підтримання інтересу та 

уваги аудиторії за допомогою гумору та 

ілюстрації особистого 

досвіду, використання 

вчителем/викладачем 

різноманітного наочного 

дидактичного матеріалу, розігрування 

театральних вистав, реконструкції 

історичних подій) 

 Науково-розважальні ценри 

 Музеї 

 Тематичні/казкові парки 

 Кінотеатри 

 Зоопарки 

 Акванаріуми/океанаріуми 

 Аквапарки 

 Планетарії 

 Ботанічні сади 

 Пейнтбольні майданчики 

 Бібліотеки 

 Кафетерії, клуби, баркемпи 

 Центри раннього розвитку 

 Дитячі міста професій 

 Іграшки (інтерактивні іграшки, 

розвиваючі, рольові, моделюючі ігрові 

центри, конструктори, сортери, музичні 

іграшки) 



 
 

Рис. 1.1. Сфери впровадження та форми реалізації технології 

“ед’ютейнмент”. 

 

1.2. Історіографія соціально-комунікаційної технології 

ед’ютейнмент. Дефініції поняття  

Зауважимо, що ед’ютейнмент часто визначають як педагогічну 

технологію. Медійною вона стала із впровадженням ед’ютейнменту засобами 

масової комунікації: друкованими засобами, радіо, телебаченням, 

інтернетом. Нас, у першу чергу, цікавить ед’ютейнмент як технологія, що 

впроваджується ЗМК. 

Американський дослідник у галузі комунікацій і розвитку суспільства 

Арвінд Сінгал (Arvind Singhal) багато років займається дослідженнями 

ед’ютейнменту як комунікаційної технології і як стратегії позитивних 

соціальних зрушень. Арвінд Сінгал є автором/співавтором та редактором 12 

книг і близько 170 рецензованих нарисів [201]. 

Арвінд Сінгал став першим, хто отримав іменну нагороду Еверетта 

Роджерса за досягнення у сфері досліджень ед’ютейнменту. Цю нагороду 

було запроваджено у 2005 році Центром Нормана Ліра при Університеті 

Південної Каліфорнії в США (The University of Southern California Norman 

Lear Center
1
) з метою ознаменування заслуг Еверетта Роджерса в цій галузі. 

Починаючи з 2005 року, нагороду вручають щорічно за видатні практики або 

дослідження в галузі ед’ютейнменту. 

У процесі роботи над дисертаційним дослідженням, вдалося особисто 

звернутися до професора Сінгала засобом електронного листування. 

Дізнавшись, що в Україні цікавляться темою ед’ютейнменту, він люб’язно 

запропонував свою допомогу: надіслав кілька своїх статей із проблеми 

ед’ютейнменту та відкрив доступ до деяких з опублікованих праць, які були 

                                                           
1
 Центр Нормана Ліра (Нормар Лір – видатний теле- та кіно- сценарист, продюсер та режисер. Його 

вважають піонером соціально реалістичного жанру телепрограм та палким захисником і популяризатором 

демократичних цінностей) являє собою політично нейтральний, науково-дослідний та громадський центр, 

який вивчає соціальний, політичний, економічний і культурний вплив розваг на світ. 



 
 

в обмеженому доступі в інтернет-мережі. Крім того, Арвінд Сінгал виступив 

як експерт з проведеного у межах цього дослідження експертного 

опитування. 

Науковий доробок А. Сінгала складає значну теоретичну базу у питанні 

дослідження та тлумачення ед’ютейнменту. Сінгал одним з перших визначив 

ед’ютейнмент як комунікаційну стратегію, яку розробляють та 

впроваджують із розрахунку отримати за тривалий проміжок часу помітні 

позитивні соціальні результати. 

Арвінд Сінгал і Еверетт М. Роджерс у 1999 році опублікували спільну 

працю “Розвага-освіта: комунікаційна стратегія для соціальних змін” [372]. У 

цій праці визначено ед’ютейнмент як комунікаційну технологію розробки та 

впровадження повідомлень ЗМІ, де поєднано розвагу та освіту з метою 

підвищення знань аудиторії, сприяння сприятливим соціальним настроям та 

зміни існуючої поведінки. Такі формати, як мильні опери, рок-музика, 

фільми, ток-шоу, мультфільми, комікси і театр можуть використовуватись у 

різних країнах з метою поширення знання, корисної інформації.  

Арвінд Сінгал у співавторстві зі знаними дослідниками та практиками 

технології/стратегії ед’ютейнменту – Майклом Дж. Коді, 

Евереттом М. Роджерсом та Мігелем Сабідо (Michael J. Cody, 

Everett M. Rogers, Miguel Sabido) – у 2004 році видали об’ємну працю під 

назвою “Розвага-Освіта та соціальні зміни: історія, дослідження і практика” 

[374]. Ця книга присвячена: 

- історії розвитку ед’ютейнменту, застосуванню технології в Сполучених 

Штатах Америки та в усьому світі;  

- теоріям комунікації, які пояснюють природу ед’ютейнменту; 

- методам дослідження та вивчення впливу ед’ютейнмент-втручань. 

Автори книги включили у текст коментарі та ідеї від відомих 

ед’ютейнмент-теоретиків, практиків, активістів та дослідників, що 

представляють широкий спектр національностей та теоретичної орієнтації. 

До того ж, у тексті багато прикладів ефективних конструкцій ед’ютейнменту 



 
 

та додатків – усе це робить посібник цінним та корисним ресурсом для 

науковців, викладачів, практиків, для членів урядових і некомерційних 

організацій, фахівців у галузі суспільної охорони здоров’я і розвитку та 

соціальних активістів у дослідженнях щодо розважальних форматів засобів 

масової інформації, спрямованих на зміну поведінки аудиторії, охорони 

здоров’я, психології, соціальної роботи тощо. 

У статті “Немає коротких шляхів для Розваги-Освіти: проектування 

Соул Сіті крок за кроком”, яка ввійшла окремою главою у книгу “Розвага-

Освіта і соціальні зміни: історія, дослідження і практика” [357], Арвінд 

Сінгал описує діяльність організації “Душа міста” та визначає основні етапи 

побудови ед’ютейнмент-стратегії, серед яких заголовними є розробка 

повідомлення, соціальна мобілізація, пропаганда. Описується ефірний досвід 

радійного серіалу “Тару” (“Taru”, Індія, 2002-2003 рр. ). А також у цій статті 

згадується про створення інтернет сайту “Краща Індія” (“The better India” – 

http://www.thebetterindia.com/), на якому розміщуються позитивні новини, 

щасливі історії та відомості про неоспіваних місцевих героїв.  

У співавторстві з Нагеш Рао та Саумією Пант (Nagesh Rao, Saumya Pant) 

у 2006 році Сінгал публікує статтю “Розвага-Освіта та можливості для 

соціальних змін другого порядку” [373], в якій обґрунтовує думку про те, що 

ед’ютейнмент-програми можуть моделювати нову соціальну реальність. У 

цій статі визначено ключові відмінності між змінами першого та другого 

порядку (див. Табл. 1.1.) 

Таблиця 1.1. 

Ключові відмінності змін першого і другого порядку 

Зміни першого порядку Зміни другого порядку 

Коригування в межах існуючої системи Зміни самої системи 

Робити більш-менш те саме, що й 

раніше 

Експерементувати, вдаватися до до 

нестандартних підходів 

Зазвичай оборотні, що дозволяють 

повертатися до висхідного стану 

Як правило, незворотні 

Не трансформаційні Трансформаційні 

Не багато нового знання Вимагають нових знань 

Незначна критика наявних цінностей та Глибока ґрунтовна критика, часто 

http://www.thebetterindia.com/


 
 

поведінки  нищівна, наявних цінностей та 

поведінки 

Може бути розказана й стара, давно 

знайома історія 

Лише нова історія для розповіді 

 

У 2008 році вийшов посібник “Поп-культура з наміром: використання 

ед’ютейнменту медіа для соціальних змін” [356], авторами якого є Арвінд 

Сінгал та Віржінія Лакайо (Arvind Singhal, Virginia Lacayo). Дослідники 

проаналізували та описали практичний досвід роботи трьох міжнародних 

організацій, що займаються розв’язанням соціальних проблем, в основному, 

шляхом створення медійних проектів, використовуючи при цьому стратегію 

“освіта+розвага”. 

Арвінд Сінгал у 2013 році опублікував статтю “PSB: Wholesome 

Entertainment-Education Transmedia Storytelling” – при дослівному перекладі 

назви статті отримуємо: “ССМ: корисний розважально-освітній трансмедіа 

сторітелінг” [375]. Роз’яснимо: 

1) PSB (ССМ) – абревіатура від “Public Service Broadcasting”, що у 

перекладі українською означає “служба суспільного мовлення”; 

2) трансмедіа – суть даного поняття розкрито у статті М. І. Женченко 

“Поняття “мультимедіа”, “крос-медіа”, “транс медіа” у науковому дискурсі 

цифрової доби” [103]: “терміни “крос-медіа”, “трансмедіа” позначають 

модель медіавиробництва, орієнтовану на створення медіаконтенту, який 

можна адаптувати та розповсюджувати через численні медіаплатформи з 

використанням різноманітних медіаформатів, або ж вид комунікації із 

залученням різних ЗМІ, різних авторів та з використанням різних стилів. 

Отже, поняття “крос-медіа” логічно вживати у словосполученнях 

“кросмедійне виробництво”, “кросмедійні комунікації”, “кросмедійні 

інновації”. Трансмедіа відрізняє від крос-медіа створення тематично цілісної 

історії та активна співучасть у творенні контенту, так званих, 

“інтерпретативних товариств” (визначення Н. Соколової), організованих 



 
 

авторами, медіапродюсерами, або утвореними стихійно. Трансмедійні 

проекти створюють за активної участі читачів” (див. Додаток И); 

3) сторітелінг – транслітерація від англ. “storytelling”, що має 

словниковий переклад українською мовою як “розповідь”, “оповідання”, 

“розповідь історій”, однак частіше все ж використовують саме 

транслітерацію, пояснюючи це тим, що так поняття є “свіжішим”.  

4) у поєднанні “трансмедіа” та “сторітелінг” у словосполучення 

термінологічного характеру отримуємо таке визначення: “це технологія 

сторітелінга, в якій для розвитку і доповнення історії задіяні всі сучасні види 

медіа, формати та цифрові платформи. При використанні цієї технології 

кожен проект трансформується в розважальну франшизу: герої чи “світ” 

історії одночасно існують у книгах, фільмах, серіалах, комп’ютерних та 

відео-іграх, коміксах, музичних творах і т. д. Кожна платформа має надати 

споживачеві можливість поглянути на історію і персонажів під новим кутом 

зору. Крім того, всі задіяні медіа повинні бути логічно пов’язані між собою, 

тим не менш, залишаючись автономними” [151; 320]. 

Арвінд Сінгал до всього цього додав ще й ед’ютейнмент, створивши 

таким чином, на його думку, корисну формулу для суспільного мовлення. 

Американський дослідник стверджує, що зростання публікацій з теми 

ед’ютейнмент-кампаній, говорить про те, що ед’ютейнмент є ефективним 

засобом для підвищення обізнаності, поінформованості, для поширення 

знань, для впливу на індивідуальну поведінку аудиторії і створення умов для 

зміни соціально-культурних норм [375]. 

Вчений пропонує суспільному мовленню 21-го століття сфокусуватися 

лише на кількох орієнтирах – одним з яких, на думку Сінгала, і є корисний 

розважально-освітній трансмедіа сторітелінг, під яким вчений розуміє: 

“цілеспрямовану комунікаційну стратегію, в основі якої лежить свідоме 

використання з метою освіти засобів медіа, поп-музики, фільмів, 

інтерактивних цифрових засобів”. 



 
 

Арвінд Сінгал проголошує: “Я виступаю за те, щоб суспільні мовники 

зосередили увагу на створенні добрих, соціально значущих, розважально-

освітніх програм. Такі програми мають бути нерідкісним явищем, а 

постійним та обов’язковим елементом наповнення ефіру. Вони мають 

розроблятися та вироблятися, ґрунтуючись на дослідженнях, підіймати 

актуальні та гострі питання і будувати здоровий бренд корисного 

програмування. Зосередити увагу на тому, що відбувається поганого, і на 

тому, як це виправити” [375, 13]. 

Зі збільшенням оцифрування, розширення мобільного та веб- 

підключення, а також поширення соціальних платформ, таких як Фейсбук 

(Facebook) та Твіттер (Twitter), охоплення та вплив ед’ютейнмент-програм 

можуть бути посилені в рази. Трансляція або крос-медійне поширення 

розповідей – процес стратегічний. Розповіді поширюються через різні 

комунікаційні платформи для створення когерентного досвіду [375, 14]. 

Робота над трансмедійними розповідями зосереджена на 

експериментуванні, спільній творчості та колективних діях. Такий формат 

пропонує аудиторії різні точки входу і заохочує до участі. 

На сьогодні вже є численні приклади трансмедійних ефективних 

кампаній за останні роки. В тому числі, наприклад “Пробудження” 

(“EVOKE” – сайт urgentevoke.com) – 10-тижневий інтенсивний курс зі зміни 

світу. Проект представлено у вигляді графічного роману. Щотижня – 

глобальна криза. Гравець бере участь та набуває навички співробітництва, 

підприємництва, стійкість до вирішення складних соціальних проблем 

(голод, злидні, залежність від викопного палива, доступ до чистої води). Цей 

проект було запущено в 2010 р. В результаті він привернув увагу 8000 

студентів зі 120 країн світу. Учасникам пропонується придумати, вигадати 

інноваційні рішення актуальних проблем. Звіт про свою діяльність подається 

через блог. В кінці курсу – створення колективно з іншими проекту для 

запровадження у реальному світі. “EVOKE” був відзначений як “Вибір № 1. 

Соціальна гра як дієвий інструмент позитивних змін”. 



 
 

Один із провідних спеціалістів у світі з розробки брендів Ренді Уайт 

(Randy White) у статті “Дитячі ед’ютейнмент центри: навчання через гру” 

[384] звертає увагу на те, наскільки у більш піднесеному та натхненому стані, 

якщо порівнювати з сидінням за шкільною партою, діти черпають знання з 

того чи іншого предмета під час походу на ферму, екскурсії до історичної 

місцини або музею. Саме таке навчання у цікавій та розважальній формі 

Уайт називає ед’ютейнментом. Він пов’язує походження ед’ютейнменту з 

індустрією комп’ютерних ігор та програмами, що випускали на компакт-

дисках, для дітей із навчальною метою. Але обов’язково з додаванням 

розважального складника, щоб збільшити їх привабливість для споживачів. 

Дослідник звертає увагу на те, що термін “ед’ютейнмент” – відносно новий, а 

от концепція – ні. Разом з тим, зміна ролі дозвілля у суспільстві суттєво 

вплинули на поширення та популяризацію ед’ютейнменту. Батьки все більше 

уваги приділяють ранньому розвитку та корисному відпочинку своїх дітей 

[384].  

Аналогічні думки та переконання знаходимо у пізнішій статті Ренді 

Уайта – “Це ед’ютейнмент” [386]. У публікації автор пише про те, що 

ед’ютейнмент складається з двох однаково важливих частин: 

 

Ед’ютейнмент, за переконанням автора, є одним з продуктів значного 

суспільного зрушення, що пов’язане зі змінами в економіці через те, що 

людина змінила організацію самого життя і вільного часу. За часів 

виробничої економіки люди вважали відпочинок нагородою за напружену 

роботу. Сучасна людина вбачає у вільному часі можливість поліпшити себе і 

своїх дітей – поєднати приємне з корисним, а не безцільно відпочити та 

розважитися. Комп’ютеризація та роботехніка відіграють все більш важливу 

роль у всіх аспектах виробництва та розподілу. Суспільство знань надає 



 
 

великого значення питанням освіти та розвитку, самовдосконалення, 

оновленню та збагаченню знань. 

Дослідження Інституту соціальних досліджень (Мічіганський 

університет) підтверджує тенденцію, що протягом останніх двадцяти років 

дитячий неструктурований вільний час зменшився з 40 % до 25 % [386]. 

Якість і кількість ед’ютейнмент-проектів у всьому світі постійно 

зростає. З кожним роком вони стають все більш популярними. Вже зараз 

багато хто вважає, що це один із найбільш продуктивних шляхів, за яким 

може і повинна йти освіта в сучасних умовах [156]. 

У 2008 році було опубліковано статтю Уайта “Це ітетейнмент” (“That’s 

eatertainment” (злиття англ. слів “eat” – їсти, харчуватися та “entertainment” – 

розвага), в якій викладено “все, що потрібно знати про поєднання розваги та 

громадського харчування з метою побудови успішного прибуткового 

бізнесу” [385]. 

Девід Букінгем (David Buckingham) у своїй книзі “Освіта, розвага та 

навчання вдома” [334] розглядає характеристики ед’ютейнменту як дієвого 

засобу навчання в домашніх умовах на прикладі дитячих інформаційних 

довідників, дошкільних журналів та компакт-дисків. 

Мітчел Резник (Mitchel Resnick) у своїй статті “Ед’ютейнмент? Ні, 

дякую. Я віддаю перевагу грайливому навчанню” [365] пропонує інтегрувати 

гру та навчання, але дослідник вважає, що люди отримуватимуть більше 

досвіду та користі, якщо будуть активними учасниками гри. Ед’ютейнмент, 

на думку автора, розглядає споживача як пасивного реципієнта: “технологія 

“освіта+розвага” – це те, що роблять для вас інші, гра+навчання – це те, що 

робите ви самостійно”. До цих думок Резника підштовхнуло занепокоєння 

відсутністю творчого мислення у студентів. Далі він описує практику 

сучасних музеїв, яка дає дітям змогу вчитися шляхом активних дій, 

самотужки проведених дослідів та розслідувань [365]. 

Ми змушені не погодитися з автором з приводу того, що технологія 

ед’ютейнмент розглядає споживача як пасивного реципієнта, оскільки 



 
 

сучасні музеї якраз і використовують технологію ед’ютейнменту, так само як 

тематичні парки, планетарії, зоопарки, океанаріуми – продумана метода 

допуску дитини до взаємодії з експонатами та можливість на власному 

досвіді відчути та побачити те, що вони вивчають під час шкільних занять – 

це формат ед’ютейнменту. І навіть такі форми ед’ютейнменту, як телевізійні 

серіали або дитячі мультиплікаційні фільми, які, на перший погляд, 

потребують від свого глядача пасивного сидіння та споглядання, часто 

наповнені змістом, який стимулює активну дію чи реакцію. Так наприклад, 

мультсеріал “Загадки Джесcа” – “Guess with Jess” є захоплюючим 

пізнавально-навчальним посібником для дітей 4-6 років, де головний герой, 

допитливе чорно-біле кошеня, Джесс пропонує маленьким глядачам різні 

загадки, стимулюючи процес мислення та творчого дізнання. Кошеня 

допомагає малюкам знайти відгадку шляхом використання логіки, побудови 

причинно-наслідкових ланцюжків та звернення до методу проб і помилок. 

Тому, вважаємо некоректним говорити про пасивний характер 

ед’ютейнменту. Вважаємо, означену автором формулу “гра+навчання” – 

одним з виявів ед’ютейнменту, а не окремим, тим більше, протиставленим 

ед’ютейнменту, явищем. 

Кім Генрі Вельтман (Kim Henry Veltman), нідерландсько-канадський 

науковець, у своїй праці “Ед’ютейнмент, технотейнмент та культура” [378] 

описує розвиток ед’ютейнменту в Японії, Сполучених Штатах та країнах 

Європи. У Японії ед’ютейнмент має серйозний науковий вимір. Існує 

спеціалізований Науково-дослідний інститут (Edutainment Research Institute), 

на базі якого проводять тематичні конференції щодо досвіду впровадження 

ед’ютейнменту у школах [378]. З комерційної точки зору, технологію 

ед’ютейнмент розробляють такі великі та відомі виробники програмного та 

апаратного забезпечення відеоігор, гральних консолей, як Сега, Нінтендо та 

Соні (Sega, Nintendo, Sony). Також для Японії характерним є виробництво 

електронних іграшок та роботів. Технологія як така в Японії розглядається як 

позитивне розширення можливостей людини.  



 
 

Європа наслідувала американський підхід до ед’ютейнменту. Крім того, 

тут активно розвивається напрям ед’ютейнмент-туризму (тематичні та 

освітні тури). 

Кімані Ньйоґу (Kimani Njogu), автор книги “Культура, розвага та 

кампанія охорони здоров’я в Африці” [362], описує досвід вирішення 

різноманітних питань охорони здоров’я за допомогою ед’ютейнменту.  

Еста де Фозард-Нельсон (Esta De Fossard-Nelson), дослідниця з 

Університету Джона Хопкінса, Меріленд, США (The Johns Hopkins 

University), розкриває особливості технології ед’ютейнменту в педагогіці та 

методиці: 1) обґрунтованість (навчання більш успішне, якщо учні/студенти 

можуть побачити користь від одтриманих знань); 2) додаткове навчання 

(навчання є більш ефективним, коли учні/студенти можуть отримувати 

знання самостійно); 3) розподілене навчання (від англ. distributed learning – 

мережа розподіленого навчання, що забезпечує широкий доступ до освітніх 

ресурсів багатьох користувачів, при якому всі учні вчаться по-різному і в 

різні часові періоди). Вона вважає, що основна заслуга ед’ютейнменту в 

тому, що технологія представляє інформацію так, що її можна засвоїти [352]. 

Чеські дослідники Джірі Немек та Йозеф Трна (Jiri Nemec, Josef Trna) 

розглядають ед’ютейнмент як актуальне соціальне явище, своєрідну форму 

розваги, якій обов’язково притаманна функція освіти та/або виховання. Вони 

відмічають, що часто освітній складник може бути непомітним на перший 

погляд. “Освіта та розвага – наче два несумісних поняття, а утворили нове 

поле навчальної дійсності завдяки цілому добору психологічних та 

методологічних засобів інформаційних та комунікаційних технологій нового 

часу, а також стрімкому поширенню мас-медіа” [361]. 

Американський дослідник Гордон Калсон (Gordon S. Carlson) з 

Університету Іллінойс (Чікаго) займається розробкою теми ед’ютейнменту та 

впливу нових медіа на педагогіку. У 2012 році він захистив дисертацію на 

тему “Канал переміщення знань: оцінка телевізійних ед’ютейнмент програм”  

[337]. У своїй науковій праці Гордон Калсон окреслив специфічний сегмент 

http://indigo.uic.edu/bitstream/handle/10027/9249/Carlson_Gordon.pdf?sequence=1


 
 

ед’ютейнменту – назва мовою оригіналу SAE (Science+Adult-

oriented+Edutainment), що у перекладі утворює НДЕ (Наука+Для 

дорослих+Ед’ютейнмент). 

Гордон Калсон наводить кілька визначень ед’ютейнменту, що належать 

кільком дослідникам та стосуються різних сфер. Власне визначення він 

наводить як робочу концепцію та відносить ед’ютейнмент до риторичних 

стратегій, які використовують розвагу як тактичний прийом для того, щоб 

допомогти споживачам зрозуміти, запам’ятати та застосовувати знання, що 

надаються. Дослідник наполягає на тому, що треба відмежовувати від 

ед’ютейнменту інформаційно-розважальні шоу чи програми, так званий, 

інфотейнмент (infoteinment), бо то є просто інформація чи новини, що 

подаються з гумором, але вони не є ані знаннями, ані навичками, ані 

рольовими моделлями. 

Визначаючи ед’ютейнмент як поняття широке за визначенням та 

виявом, Г. Калсон звужує його, конкретизуючи для свого дослідження до 

“SAE” (Science+Adult-oriented+Edutainment): ед’ютейнмент, змістовно 

науковий, орієнтований на людей 18-ти і старше років. Таким чином, 

Г. Калсон визначає “SAE” підмножиною ед’ютейнменту (див. Рис. 1.2.). 

 

Рис. 1.2. SAE [337, 22] 
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Так наприклад, до “SAE” дослідник відносить популярну телевізійну 

програму “Руйнівники міфів” (“MythBusters”), права на яку належать 

американській медіакомпанії “Discovery Communications” [337, 95]. 

До речі, компанія розпочала своє існування у 1985 р. як один 

телевізійний канал “Discovery Channel”, нині ж це величезна медіакомпанія, 

яка об’єднує кабельні та супутникові теле, радіо канали та інтернет ресурси, 

які доступні майже в усьому світі. “Discovery Communication” має місію не 

тільки розважати, а й займатися просвітництвом, навчати, надихати на 

позитивні дії. Портфоліо їхніх телеканалів включає такі як: “Discovery, TLC, 

Animal Planet, Science, Investigation Discovery, Planet Green, Military Channel, 

Fit & Health”. Їх робота спрямована, перш за все, на те, щоб показати людям 

чудеса науки, наголосивши на її значенні у житті кожного та потенційно 

мати позитивний вплив на зміни у соціальній свідомості.  

У своїй роботі Г. Калсон виділяє три жанри, які на його думку, зробили 

помітний внесок у впровадження ед’ютейнменту на телебаченні – це драма, 

документальний фільм та реаліті-шоу. Дослідник згадує також жанри 

телевізійної комедії, ситуаційної комедії та мильної опери [337, 87]. 

Г. Калсон в своєму дослідженні піднімає питання про два режими 

освіти: 1) формальна/офіційна (“formal education”), структуроване такими 

інститутами як школа, коледж, університет тощо; 2) випадкова/непланова 

освіта (“casual learning”), при якій людина навчається часто пасивно, 

споживаючи матеріали ЗМІ, веб-сайтів, переглядаючи фільми, відвідуючи 

музеї, тематичні парки, книжкові клуби тощо. 

Г. Калсон, проаналізувавши означені аспекти з практики ед’ютейнменту, 

стверджує, що підхід “освіта+розвага” є дієвим та потужним. Однак, автор 

звертає увагу на те, що ед’ютейнмент може служити як для соціального 

блага, так і навпаки – зашкодити у разі легковажного ставлення до освітньої 

частини. Тому Калсон пропонує навчати всіх грамотності використання ЗМІ 

з метою освіти, а також вмінню не лише знайти, а й оцінити джерело 

інформації. 



 
 

Ед’ютейнмент у формі навчальних комп’ютерних або відеоігор 

розглядає Карлі Шуле (Carly Shuler) у роботі “Що сталося з ед’ютейнмент 

індустрією?” [371]. Дослідження зосереджено на періоді кінця 80-х – початку 

90-х років, який автор визначає як один з найважливіших в історії розвитку 

ігор. Адже саме в цей період було не лише встановлено стандарт для 

відеоігор як навчально-методичних посібників, а й запущено цілу індустрію 

споживчих товарів, призначених одночасно для навчання та розваги. Нині 

теж є багато популярних ігор, які мають виховне значення (LittleBigPlanet, 

The Sims, Minecraft), та автор відзначає, що часто ці ігри не були навмисно 

спроектовані та розроблені як освітні. 

Турецька дослідниця Зухал Окан (Zühal Okan) у статті “Ед’ютейнмент: 

навчання в групі ризику?” критикує поспішне та всеохопне поширення 

технології “освіта+розвага”. Вона висловлює занепокоєння з приводу 

довгострокових шкідливих наслідків веселого навчання, спираючись на 

висновки педагогічної психології. У полі зору дослідниці, передусім, 

комп’ютерні ігри та програмне забезпечення. “Без сумніву, комп’ютерні 

технології мають великий потенціал для поліпшення та модернізації 

навчання, але педагоги та батьки поспішають інвестувати в оснащення 

кабінетів комп’ютерною технікою без змістовних досліджень щодо 

непередбачених небезпек”. Деякі дослідники переконані, що активне 

впровадження технології “освіта+розвага” тривіалізує процес навчання. 

“Комп’ютер визнають штучним підсолоджувачем, щоб діти легше приймали 

гіркі ліки навчання”. Зухал Окан намагається перед тим, як визнати 

привабливість ед’ютейнменту в мотивації учнів, провести низку досліджень. 

Вона не заперечує потенціал ед’ютейнменту, але радить ставитися до нього 

обачливо, вимогливо, критично [364]. 

У Росії тему ед’ютейнменту розробляє О. О. Д’яконова (Ульянівський 

державний педагогічний університет ім. І. Н. Ульянова). У своїх працях 

О. Д’яконова представляє ед’ютейнмент як сучасну педагогічну технологію, 

а також “незвичайну форму навчання”. Дослідниця є автором низки статтей 



 
 

та доповідей з ед’ютейнменту, опублікованих протягом 2012–2014 рр. В 

одній з них О. Д’яконова пояснює зміни в сучасній системі освіти змінами в 

культурній, соціальній і політичній сферах життя – вона пише про те, що 

“акценти діяльності учня змістилися з пасивного виконавця директив у бік 

самостійно мислячого активного організатора”. Саме в ході таких змін на 

допомогу сучасній людині приходить технологія ед’ютейнмент, яка пропонує 

різноманіття засобів для активного навчання: фільми, освітні ігри, 

телепередачі, радіопрограми, неформальні заняття, електронні підручники, 

музейні виставки та їх мережеві варіанти, відео- та комп’ютерні ігри, 

електронні тренажери, електронні енциклопедії, вебквести, блоги, чати, відео 

конференції тощо. У результаті проведення дослідно-експериментальної 

роботи, О. О. Д’яконова дійшла висновку, що використання ед’ютейнменту в 

процесі навчання дає змогу покращити багато показників. Так наприклад, 

ед’ютейнмент може виступати як засіб розвитку учнівської мотивації [83–

87]. 

У статті “Сутність і зміст поняття “ед’ютейнмент” у вітчизняній і 

зарубіжній педагогічній науці” [102], яку О. О. Д’яконова підготувала у 

співавторстві з О. М. Железняковою (Ульянівський державний педагогічний 

університет ім. І. Н. Ульянова), подано коротку хронологічну довідку про 

становлення ед’ютейнменту на Заході, а також наведено аналіз російської 

літератури з цієї проблематики. 

Згадані вище автори дотримуються думки про те, що поняття 

“ед’ютейнмент” поширене саме в зарубіжній педагогіці. Вони пишуть, що 

саме поняття довго не було зафіксовано в словниках, але з 1990-х років 

періодично почало з’являтися на сторінках газет. Однак зазначають, що ці 

роки не можна вважати періодом появи “ед’ютейнменту”, адже розважальні 

проекти з метою освічення населення та розвитку соціальних і культурних 

цінностей молоді були відомі й раніше. 

У статті йдеться про те, що в російській літературі поняття 

“ед’ютейнмент” практично не використовується. Автори наводять 



 
 

визначення О. Л. Гнатюк, (РГПУ ім. О. І. Герцена), яка визначає 

ед’ютейнмент як цифровий контент, що поєднує освітні та розважальні 

елементи та забезпечує при цьому інформування аудиторії шляхом 

максимального полегшення аналізу подій. 

Також представлена думка М. М. Зиновкіна, професора МДІУ (МГИУ) 

про “креативну освіту”, що сприяє формуванню і розвитку творчої 

особистості учнів та активному залученню їх до освітнього процесу. 

О. Д’яконова та О. Железнякова, підбиваючи підсумок, пишуть про те, 

що ед’ютейнмент увібрав у себе краще з таких галузей, як: педагогіка 

(педагогічні принципи), психологія (комунікативні теорії) та інформатика 

(сучасні інформаційні та комунікаційні технології). Дослідниці пропонують 

власне визначення ед’ютейнменту. На їхню думку, це особливий тип 

навчання, який дає змогу спочатку хоча б разово спонукати учнів звернути 

увагу на досліджуваний матеріал, викликати їхній інтерес до нього, 

мотивувати їх взяти участь у навчальному процесі – одним словом – 

розважити. Потім, під час самого процесу набуття знань, доставити учням 

задоволення від отримання знань, повністю зайняти їх і відвернути від 

сторонніх думок або переживань, таким чином – залучити. У кінцевому 

підсумку – допомогти учням бути розкутими, незакомплексованими в 

процесі навчання, сформувати стійкий інтерес до процесу навчання, отже – 

захопити. 

О. Г. Кислов (Уральський федеральний університет) спеціалізується на 

когнітивних дослідженнях та розробці теми інтелектуальної культури та 

інтелектуального дозвілля. У своїй статті “Культура інтелектуального 

дозвілля: до стратегії ед’ютейнмент”  він визначив ед’ютейнмент як “освіту, 

яка є нехитрим зразком інтелектуальної забави” [135, 102]. О. Г. Кислов 

звертає увагу на те, що критика широкого впровадження ед’ютейнменту 

ґрунтується на “звичному протиставленні всього інтелектуального, як сфери 

чогось складного, що вимагає напруженої розумової праці, і будь-чого 



 
 

дозвільного, як сфери простого, легкого, що не ламає людині голову, а 

навпаки, розслаблює та дарує заслужений відпочинок” [135, 102].  

Н. О. Кобзева (Томський політехнічний університет) є автором низки 

статтей за темою ед’ютейнменту. Вона розглядає ед’ютейнмент як 

“ефективний інструмент розвитку іншомовної комунікативної компетенції” 

[138]. Н. О. Кобзева пише про те, що в Росії технологія ед’ютейнменту 

практично не досліджена, натомість відзначає, що поняття “ед’ютейнмент” 

міцно увійшло у світовий освітній простір і відображає широку галузь 

досліджень і практики.  

Згадана вище авторка описує обставини, що на її думку, зумовили появу 

ед’ютейнменту як технології навчання, яка ґрунтується на концепції 

“освіта+розвага”: “Процес сучасної освіти відбувається в умовах стрімкого 

наростання обсягів нової інформації, яка настільки швидко зістарюється, що 

люди не встигають здобути потрібні та корисні їм знання, а набуті раніше – 

швидко втрачають свою актуальність. Бурхливо розвиваються технології, 

з’являються все нові і нові види дозвілля, часу на отримання знань стає все 

менше. Люди шукають нові можливості та перетворюють пізнавальний 

процес у корисну розвагу з одночасним навчанням” [138, 192-193].  

Автор наводить кілька дефініцій західних дослідників та формулює 

власне визначення ед’ютейнменту як навчальної технології. До того ж, 

Н. Кобзева виділяє особливості технології ед’ютейнменту, серед яких: 

наявність процесу двосторонньої взаємопов’язаної діяльності суб’єктів 

освітнього процесу (суб’єкт-суб’єктне спілкування); наявність мети в 

організації процесу навчання; наявність комфортних умов; гарантія 

досягнення конкретного результату; комплексне застосування дидактичних, 

технологічних засобів навчання і контролю. 

В іншій своїй публікації “До питання про технології захоплюючого 

навчання іноземній мові” Н. Кобзева визначає, що гра є одним з найбільш 

важливих засобів технології ед’ютейнменту. “Ігри в технології 

ед’ютейнменту – від настільних до комп’ютерних та відео – є тим 



 
 

феноменом, без якого сьогодні неможливо уявити будь-який процес 

навчання. … вважаємо за доцільне виділити як дидактичний засіб настільну 

гру Scrabble під час вивчення іноземної мови в технічному ВНЗ” [139, 282]. 

Яскравий приклад використання ед’ютейнмент-технологій для вивчення 

іноземної мови – популярна нині форма навчання методом “живого” 

спілкування, втілена у соціальній мережі для вивчення іноземних мов 

“ЛайвМока” (LiveMocha – http://livemocha.com/). Ресурс має більше восьми з 

половиною мільйонів користувачів зі 195 країн світу. “ЛайвМока” пропонує 

безкоштовні курси вивчення 38 мов та додаткові платні заняття ще з п’яти 

мов. Курси містять базові дані з граматики, викладені у наочних матеріалах, 

вправи на читання та розуміння, інтерактивні рольові ігри, тести різного 

ступеня складності тощо. Вивчення мов базується на взаємній допомозі 

користувачів одне одному (див. Додаток К).  

Дослідниця Ю. В. Радаєва у статті “Ед’ютейнмент як засіб зняття 

мовного бар’єру (на прикладі проведення кулінарного майстер-класу)” [250] 

розглядає ед’ютейнмент як дієвий засіб у процесі вивчення іноземної мови. 

Автор дає низку рекомендацій із зняття або зниження мовного бар’єру при 

вивченні іноземних мов за рахунок впровадження в освітній процес прийомів 

ед’ютейнменту. Також наводить дані про ефективність проведення подібних 

заходів. 

Розробляючи цей напрям ед’ютейнмент-впроваджень, корисним 

посібником може стати “Ед’ютейнмент: як вивчити мову з веселощами та 

іграми” Яна Хьюітта [354]. Автор описує ед’ютейнмент як використання 

забав та ігор для того, щоб процес вивчення мови був цікавим і тривалим. 

Заняття мають включати в себе різні мультимедіа та супроводжуватися 

активними діями (activity). Для опанування чи вдосконалення рівня 

володіння іноземної мови, збагачення словникового запасу, тренування 

мовної розкутості підходять ігри, пісні, загадки, інсценування та вистави, 

проведення конкурсів та вікторин тощо.  

http://livemocha.com/


 
 

В. Євдокімов розглядає сферу використання ед’ютейнменту сучасними 

мас-медіа, аналізує можливості його впливу на аудиторію, піднімає питання 

поєднання знання та розваги в політичній комунікації, а також оцінює роль 

гумору при пошуку людьми інформації. Автор пропонує класифікацію 

ед’ютейнменту за різними підставами [88]. 

В. Євдокімов наполягає на тому, що ед’ютейнмент пов’язує розвагу 

скоріш не з освітою, а з просвітою. Освіта, на думку автора, це процес і 

результат осягнення людиною досвіду, накопиченого в сфері соціального, і 

засвоєння систематизованих знань, навичок, а також норм і цінностей 

суспільства, інакше кажучи, систематизоване навчання і його підсумок. 

Просвіта спрямована на пробудження інтересу людей до процесу освіти [88]. 

В. Євдокімов наводить приклад позитивного впливу масмедійного 

продукту – телевізійну передачу для дитячої аудиторії “Вулиця Сезам”. 

Доречно зазначити, що відома на весь світ, а також визначена багатьма 

дослідниками як зразкове освітньо-розважальне шоу, програма-старожил 

“Вулиця Сезам”/“Sesame Street” (на телеекранах з 1969 року й по нині) 

найчастіше зустрічається у наукових та публіцистичних текстах як 

телевізійна програма, якій притаманні риси ед’ютейнменту і яка одна з 

перших зробила технологію ед’ютейнмент такою популярною на 

телебаченні, завдячуючи їй своєю ефективністю та високим рейтингом. 

В. Євдокімов вважає, що ед’ютейнмент може сильно впливати на людей 

з невисоким рівнем освіти. Цим він пояснює те, що найбільш виразно вплив 

ед’ютейнменту проявляється у країнах, що розвиваються (країни Латинської 

Америки, Африки). 

Автор звертає увагу, що вплив ед’ютейнменту не може бути 

всеосяжним. На підтвердження думки, він наводить теорію дифузії 

інновацій, запропоновану Е. Роджерсом [367], яка розрізняє п’ять категорій 

людей залежно від їх реакції на інновації: 

- новатори, 

- ті, хто сприймають першими, 



 
 

- рання більшість, 

- пізня більшість, 

- ті, хто сприймає останніми. 

В. Євдокімов робить висновок, що ед’ютейнмент більшою мірою 

пов’язаний із повсякденним знанням, і набагато менше – зі спеціалізованим, 

професійним. Найчастіше поєднання просвітницької інформації та розваги 

пропонується аудиторії в інтерпретації або журналіста, який не є експертом у 

певній сфері науки, або дослідника, який так адаптує науковий текст, щоб він 

був зрозумілим для всіх. 

Далі дослідник пропонує класифікувати ед’ютейнмент за такими 

підставами: 

1) з урахуванням ступеня впливу на аудиторію – ед’ютейнмент 

безпосередньої дії (лідери громадської думки без зволікання сприймають 

актуальні відомості від новаторів) та обмеженої дії (люди не наважуються 

приймати нововведення, поки більшість оточуючих не схвалить його); 

2) з точки зору якості джерела інформації – ед’ютейнмент можна 

розділити на ціннісно-експертний і інтерпретуючий. 

Автор підсумовує: “… поширюваний журналістикою ед’ютейнмент 

допомагає людям піднятися на кілька сходинок у пізнанні світу, але занадто 

слабкий, щоб стимулювати їх інтенсивну участь у цьому процесі” [88, 219]. 

Колективом авторів – П. П. Кокоріним, Р. А. Колесниковим, 

Н. А. Андрєєвою, К. В. Фроловим та ін. – підготовлено статтю “Інфологічний 

підхід до розробки систем “навчання через розвагу” (edutainment)” [142]. У 

статті розглянуто інфологічний підхід до створення інтерактивних 

навчальних понятійно-термінологічних систем, які організовують процес 

“навчання через розвагу”. Як основу для побудови навчальних систем автори 

використовують інфологічну систему інтернет-пошуку VisualWorld.ru і 

систему візуальних словників VSlovar.ru. Автори описують ці ресурси, 

вказуючи на ефективність запропонованих підходів для підтримки 



 
 

ітераційного (базуються на багаторазовому повторенні) процесу 

термінологічного вивчення предметних галузей [142]. 

М. І. Долженкова [81] описує ед’ютейнмент як новий популярний 

формат проведення публічних лекцій. 

Як “нео-формат” у процесі прилучення до читання визначає 

ед’ютейнмент Т. Г. Галактіонова [53]. Авторка побудувала логічний 

ланцюжок прилучення до читання через нео-формат “ед’ютейнмент”: Розвага 

– Захоплення – Потяг (прагнення до задоволення потреби) – Потреба – 

Необхідність – Норма. 

Т. Євлампієва, керівник проекту “Фокус-Медіа” (Focus-Media foundation 

– Фонд соціального розвитку та охорони здоров’я), використовує в роботі 

ед’ютейнмент як формат освітнього процесу, коли навчальний матеріал 

представлено із залученням розважальних методик, часто за допомогою 

інформаційних технологій. Серед причин популярності технології 

ед’ютейнмент виокремлює таке: розуміння того, що інтерес та розвага 

являють собою невід’ємні цінності в процесі навчання. Крім того, розвиток 

нових медіа, інтерактивних технологій веде до конкуренції інформації – 

інформація має бути все більш привабливою [89]. 

Т. Антропова, інтегральний психолог та консультант по стратегічним 

комунікаціям, є автором концепції “Edutainment-додатки для мобільних 

пристроїв: освіта через розваги”, розробка якої має на меті розвиток 

компонентів готовності дитини до школи через гру: емоційного інтелекту, 

мовлення, мислення, творчої уяви, стверджує, що “емоційне залучення 

підвищує рівень засвоєння знань” [8]. 

В. Стальна розвиває тему того, наскільки для людини є важливою 

індустрія розваг: “За допомогою розваг людина задовольняє свої духовні, 

інтелектуальні або фізіологічні потреби, оцінює себе як особистість, аналізує 

свою роль у різних ситуаціях і соціальних системах, отримує заряд емоцій і 

гострих відчуттів” [274]. За визначенням В. Стальної, розвага – це особливий 

вид дозвільної діяльності, який передбачає фізичну, емоційну або 



 
 

інтелектуальну активність суб’єкта, спрямовану на отримання задоволення та 

вражень. Авторка описує такі сучасні форми поєднання із розвагою різних 

сфер життя – називаючи їх “симбіотичними напрямками”: 

1. Рітейлтейнмент або шопертайнмент (від англ. retailtainment, утворене 

у наслідку злиття слів retail – роздрібний продаж, entertainment – розвага / 

shoppertainment, де shopper – покупець), тобто інтеграція розваг, спрямована 

на те, щоб зробити процес покупок (шопінг) як можна більш приємним і 

вражаючим. 

2. Спорттейнмент (від англ. sporttainment, де sport – спорт) – поєднання 

спорту і розваг. Наприклад, криті лижні спуски у торгівельно-розважальних 

центрах – одна з найпривабливіших розваг на Близькому Сході і в Європі. 

3. Терапітейнмент (від англ. therapintainment, де therapy – лікування) – 

поєднання індустрії здоров’я та краси з розвагами. 

4. Ед’ютейнмент – навчання через розваги: “Цей напрямок вважається 

однією з найприбутковіших сфер діяльності. Такий союз свідчить про те, що 

люди воліють не просто розважатися, а й отримувати нову пізнавальну 

інформацію, знання. Враховуючи цю тенденцію, виробники пропонують 

розвиваючі інтерактивні ігри на вбудованих моніторах уже на дитячих 

гойдалках, призначених для найменших. Зростає популярність пізнавального 

туризму та тематичних ресторанів. На заході існує багато спеціалізованих 

сімейних розважальних центрів, де діти у ході гри отримують корисні знання 

та навички” [274]. 

В Україні нині зустрічаються лише побіжні згадування про 

ед’ютейнмент у наукових статтях таких дослідників як В. В. Гоян, 

В. Ф. Іванов, Н. І. Зражевська, Г. Г. Почепцов. 

Починаючи з 2006 року, щороку в різних країнах проводяться 

Міжнародні конференції з електронного навчання, ігор та ед’ютейнменту 

(International Conference on E-learning and Games, Edutainment): 2006 – у 

Ханчжоу, Китай; 2007 – Гонконг, Китай; 2008 – Нанкін, Китай; 2009 – 

Банфф, Канада; 2010 – Чанчунь, Китай; 2011 – Тайбей, Тайвань; 2012 – 



 
 

Дармштадт, Німеччина; 2013 – Сідней, Австралія; 2014 – Делі, Індія. Головна 

мета конференцій – презентація науково-технологічної інформації та обмін 

актуальними ідеями, результатами досліджень, налагодження комунікації 

між дослідниками, вченими, фахівцями. 

Доповіді стосуються різних галузей, починаючи від фундаментальних 

теорій, методів, інструментів, розвитку системи та додатків, і закінчуючи 

оприлюдненням результатів прикладних досліджень та підсумків проведення 

масштабних медійних ед’ютейнмент-стратегій.  

У 2014 році в Експоцентрі Шарджа (Об’єднані Арабські Емірати) 

відбулася виставка смарт-технологій (від англ. smart – розумний) у галузі 

навчання “Ед’ютейнмент-шоу” (Edutainment-Show), що продемонструвала 

кращі освітні технології для розвитку і навчання. Під час виставки були 

проведені інтерактивні семінари, практикуми та конференції, спрямовані на 

поліпшення методів викладання. 

Чимало матеріалів щодо ед’ютейнменту розміщено у наукових 

журналах коледжів. Ці матеріали стосуються освітніх технологій, 

моделювання та ігор. Так, наприклад, журнал “Дослідження технологій 

освіти та розвитку” (“Education Technology Research & Development”) є 

одним з визнаних журналів, що займаються питанням ед’ютейнменту. 

Прикметно, що досліджень з телевізійного ед’ютейнменту помітно менше. 

У результаті аналізу матеріалів за темою дослідження, зібрано значну 

кількість визначень ед’ютейнменту. Основні з них наведено в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Визначення поняття “ед’ютейнмент”  

Навчальна технологія, що 

розглядається як сукупність 

сучасних технічних і 

дидактичних засобів 

навчання, та заснована на 

концепції навчання через 

розвагу [138, 195] 

Ед’ютейнмент – це 

Контент, який виховує і 

розважає, робить процес 

навчання приємним та 

цікавим, й у результаті – 

ефективним. [343] 

 Акт навчання в 

середовищі, що виховує і 

Телешоу та ДіВіДі, що 

комбінують відео уроки з 

Особливий тип навчання, що 

ґрунтується на розважанні, та 



 
 

розважає; 

 Освітні розваги, 

призначені для того, щоб 

навчати та розважати; 

Грайливе надання знань 

[383] 

розвагами для дітей [330] 

 

полягає у тому, що формує 

первинний інтерес до 

предмета, заохочує 

можливістю отримувати 

задоволення від самого 

процесу навчання, та сприяє 

стійкому інтересу до 

навчання [85, 4] 

 Мистецтво 

використовувати популярні 

форми розваг для вирішення 

серйозних соціальних 

проблем; 

 Ефективний спосіб 

використати вплив (на 

окремого індивіда та соціум 

загалом) ЗМІ та поп-

культури й направити в 

позитивне русло [348] 

Технологія, яка поєднує 

традиційний зміст і методи 

навчання в контексті нових 

технологій. Дана система 

корисна на багатьох рівнях, 

завдяки креативним 

підходам до організації 

навчання студентів, які 

бажають навчатися, так 

як вони можуть бачити 

практичні результати своєї 

діяльності [336]. 

Гібридна форма 

приваблення, яка прагне 

створити синергію 

(підвищену результативність 

спільної дії чинників 

порівняно з тими ж, які діють 

окремо) між виховним 

значенням та цінністю 

розваги за допомогою 

мультимедійних технологій 

[347] 

 Неологізм, складений з 

двох англ. слів “education” 

та “entertainment” – освіта та 

розвага одночасно. Головна 

ідея полягає в генерації 

знань [94] 

Перспективний напрям у 

сфері сімейного дозвілля, 

що втілює ідею 

захоплюючого пізнання 

світу. Діти пізнають світ 

через гру. Тому 

найефективнішим способом 

їх чогось навчити – пограти 

з ними [280] 

Англійський термін, 

складений з двох слів – 

“education” (освіта) і 

“entertainment” (розвага). 

Відноситься до практик, в 

яких навчальний процес 

поєднується з розвагою. [96] 

Розважатися, навчаючись; 

Збагачувати розум, 

насолоджуючись розвагами 

[95] 

Ефективний метод 

стимулювання пізнавальної 

діяльності людей, у тому 

числі у сфері політичної 

комунікації [88, 214]. 

Розважальне навчання, що 

втілено в унікальних 

авторських програмах із 

нетуристичними місцями та 

розвагами [316] 

Ефективний баланс між 

інформацією, 

мультимедійними 

продуктами, 

психологічними прийомами 

і сучасними технологіями 

[341, 36] 

Втілення ідеї, в якій веселі 

розваги спроектовані таким 

чином, щоб не тільки 

спонукати до ігор, а й 

наповнювати дитячий розум 

знаннями [282] 

Простір (англ. place), де діти 

насолоджуються тим, що 

вони вивчають за допомогою 

звуків, відео, текстів і 

зображення [379, 10] 

Актуальний стиль 

створення передач і фільмів, 

що інтегрує розважальні та 

просвітницькі функції 

науково-популярних 

програм телебачення та 

визначає його розвиток на 

сучасному етапі (можна 

означити, як 

сайенстейнмент – от англ. 

sсience – наука, 

Синтез освітньої й науково-

пізнавальної інформації з 

науково-розважальними 

технологіями. Природничо-

наукове і гуманітарне 

знання адаптується до 

масової аудиторії і служить 

інформаційному 

задоволенню. Цей жанр 

характерний для дитячих 

освітніх програм, художньої 

Гібридне поняття 

англійського походження 

(edutainment), перекладене на 

російську мову 

за допомогою транскрипції. 

Саме ж англомовне поняття 

було отримано за допомогою 

злиття двох англійських 

слів: education – навчання і 

entertainment – розвага [102]. 



 
 

entertainment – розвага) 

[148, 101] 

літератури, кіно, але 

сьогодні стає дуже 

актуальним в журналістиці 

[118, 211] 

Навчальна концепція, 

характеристики якої 

зосереджені на 

методичному розумінні гри 

та ігрових технологій, 

основними мотивами яких є 

розвага та радість; 

концепція, яку 

запроваджують в освітніх 

установах, музеях, в 

екологічній освіті, центрах 

дозвілля, інформаційних та 

комунікаційних 

технологіях, засобах 

масової інформації [361] 

Розвиваюче дозвілля; 

Розміщення матеріалів, що 

містять освітній, 

навчальний, соціалізуючий 

меседж, у місцях, що 

служать, перш за все, для 

розваг;  

Спосіб передачі інформації 

та навичок тим, хто не надто 

вмотивований; 

Коли освітній та навчальний 

процеси сприймається як 

розвага [259] 

Навмисне поєднання 

соціального замовлення з 

розважальним механізмом 

для швидкого досягнення 

певних соціальних цілей; 

Ефективний засіб для 

отримання якомога більшої 

кількості інформації якомога 

більшою кількістю людей за 

короткий період часу. При 

цьому презентація 

потенційно складних тем 

проходить у несерйозній 

манері, що дає змогу зняти 

небажане психологічне 

напруження [344, 335] 

Специфічна діяльність, 

заснована на навчанні та, 

одночасно, на задоволенні 

власної цікавості, що 

приводить до стійкого 

захоплення досліджуваним 

предметом [329, 1] 

Новомодний термін, за яким 

ховається абсолютно 

звичайна, близька кожному, 

річ. А саме – включення гри 

в процес навчання будь-

чому [318]. 

Гібридний жанр, який 

значною мірою спирається на 

візуальний матеріал у 

форматі оповіддя чи гри [138, 

193] 

Неологізм, подібний 

інфотейнменту, який 

виражає союз освіти та 

розваги у роботі чи 

презентації. До 

ед’ютейнменту відносять 

найбільш освітньоефективні 

дитячі телепередачі (Sesame 

Street, The Electric Company, 

Mr. Rogers) [346] 

Коли навчальний процес 

перетворюється на активну 

участь, дійство для 

студента, своєрідний 

“екшн”, медіатеатр, 

причому не одного актора 

(викладача), – а коли всі 

беруть участь у постановці 

[158] 

 Це навчальні розваги; 

 Будь-який контент, який 

призначений для навчання, а 

також для розваги;  

 Технологія подачі 

пізнавальної, освітньої, 

навчальної інформації 

шляхом її розігрування [345]. 

У цій таблиці представлено наявні на сьогодні дефініції поняття 

ед’ютейнмент. Дані таблиці свідчать, що технологія ед’ютейнменту 

поширена у різних сферах і має широкий спектр форм реалізації. У цій роботі 

пропонуємо ввести до наукового обігу таке визначення поняття “технологія 

ед’ютейнменту”: ед’ютейнмент – це соціально-комунікаційна технологія 

розроблення й реалізації симбіозу освіти та розваги, яка 

використовується у медійних і позамедійних сферах з освітньою метою, 

метою соціальної адаптації та розвитку різних верств населення, а 

також для реалізації соціально значущих проектів. 



 
 

 

1.3. Комунікаційні теорії й підходи педагогіки гри тлумачення 

теоретичних основ ед’ютейнменту 

Технологія ед’ютейнменту ґрунтується на визнаних комунікаційних 

теоріях і підходах педагогіки гри.  

Значення гри не вичерпується розважально-рекреаційними 

можливостями. Будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в 

навчання, у творчість, у терапію, у модель типу людських відносин і проявів 

у праці [67]. Розважальна функція гри пов’язана зі створенням комфорту, 

сприятливої атмосфери, радості – захисних механізмів стабілізації 

особистості. Гра здатна давати поживу фантазії. 

Ідея розважальної освіти не є новою в історії педагогіки. Чеський 

педагог та мислитель Ян Амос Коменський (J. A. Komensky, 1592–1670), що 

ввів поняття “школа як вистава (“school as play”), значну увагу приділяв 

розвазі у ході навчання. Він зробив виставу-гру частиною своєї педагогічної 

системи. В його баченні гра мала два значення: гра як театральна вистава 

(драматизація навчального матеріалу) та гра як дидактичний метод, що 

однозначно, на його думку, сприяє освіті тіла й розуму. 

Видатний американський філософ та педагог Джон Д’юї (John Dewey) 

відзначав важливість емоцій у процесі освіти і наполягав на тому, що освіта 

не повинна бути нудним і неприємним процесом [342]. 

Ю-кай Чу (Yu-kai Chou), автор концепції “гейміфікації” (“gamification” – 

застосування типових елементів гри, покликаних перетворювати складні речі 

у задоволення) стверджує, що ефективність навчання залежить великою 

мірою від біологічно активної хімічної речовини дофамін, яка в мозку 

людини передає емоційну реакцію і дає змогу відчувати задоволення. 

Нестача дофаміну призводить до сповільненості та загальмованості 

когнітивних процесів у мозку людини, пригніченого емоційного стану. 

“Процес навчання значно ускладнюється, якщо супроводжується стресом або 



 
 

болем. Але якщо навчання поєднано з радостями та веселощами, здобування 

і утримання знань зростає в геометричній прогресії” [328]. 

Як педагогічне явище гру одним з перших класифікував Фрідріх 

Фребель (Friedrich Fröbel), теорія гри була основою його педагогічної теорії. 

Відзначаючи дидактичність гри, він довів, що гра здатна навчати дитину, 

давати їй уявлення про форму, колір, величину, допомагати оволодівати 

культурою руху. Подальший розвиток ігрових форм навчання та їх вивчення 

показало, що за допомогою гри вирішуються практично всі педагогічні 

завдання [127]. 

Відомий теоретик освіти Ніл Ноддінггз (Nel Noddings) пише в своїй 

книзі “Щастя та освіта”: “Коли запитуєш у батьків, чого вони хочуть для 

своїх дітей, вони зазвичай відповідають, що хочуть, аби їхні діти були 

щасливі. Чому ж у такому разі щастя зрідка згадується як мета освіти?” [363, 

4]. 

Деякі педагоги висловлюють побоювання, що розваги можуть 

переходити межі 50/50 (мається на увазі випадки, коли матеріал є більш 

забавним, а не освітнім). “Узагалі, слід відзначити, навряд чи знайдеться 

теорія в галузі ефектів мас-медіа, яка не мала численних експериментальних 

підтверджень. І навряд чи знайдеться така теорія, до якої б не було 

заперечень, котрі також базуються на солідній експериментальній базі. 

Людина була і залишається дуже складним об’єктом для впливу, і 

вироблення будь-яких загальних формул для досягнення високого рівня 

такого впливу поки що успіхів не принесло” [124, 31]. 

Ніл Постман вважав, що інформація та розваги настільки переплетуться, 

що не можна буде відокремити одне від іншого та, ще гірще, що ніхто цього 

вже й не захоче. Ніл Постман (Neil Postman) – американський письменник, 

ЗМІ теоретик і культурний критик, автор книги “Розважаючи себе до смерті: 

суспільний дискурс в епоху шоу-бізнесу”. Він досліджував, як засоби масової 

інформації та комунікаційні процеси впливають на людське сприйняття і 

розуміння. Термін “медіаекологія” (“media ecology”) вперше офіційно 



 
 

представив Ніл Постман в 1968 р., але сама концепція теорії була 

запропонована Гербертом Маршаллом МакЛюеном (Herbert Marshall 

McLuhan) трохи раніше – в 1964 р. 

МакЛюен та Квентін Фіоре (Quentin Fiore) стверджували, що ЗМІ 

визначають суть суспільства. Керуючись технологічним детермінізмом, 

запропонували поділ історії на чотири епохи за домінуючим способом 

комунікації: ера племінних спільнот, грамотна ера, ера друкованих книг, ера 

електронних засобів комунікації. МакЛюен запевняв, що ЗМІ розширюють 

людську свідомість, а комунікаційні технології є основною причиною 

соціальних змін. 

Для осмислення та тлумачення теоретичних основ ед’ютейнменту, крім 

педагогіки гри, також мають значення такі комунікаційні теорії та теоретичні 

напрями: 

- Теорія соціального научання (Social learning theory) – Альберт Бандура; 

- Теорія дифузії інновацій (Diffusion of Innovation) – Еверетт Роджерс; 

- Теорія “інноваційної особистості” Еверетта Хагена, за якою 

першочерговою вимогою сьогодення є формування інноваційної особистості, 

яка покликана відтворювати та нарощувати інтелектуальний, духовний та 

економічний потенціал суспільства; 

- Глобальне проектування – кіномоделі трансформації людського життя 

та мильні опери, що виробляють патерни соціальної поведінки, “м’яка сила” 

у теоретичному осмисленні Г. Почепцова; 

- Соціальний інжиніринг – Г. Почепцов, В. Різун, О. Холод, В. Корнєєв; 

-  Тлумачення комунікаційних технологій мутації/інмутації – О. Холод; 

- Позитивна психологія – напрям психології, що досліджує позитивні 

аспекти психіки людини, на відміну від орієнтації класичної науки на 

психологічні проблеми та патології.  

Цікавою для розуміння стимулів звернення аудиторії до медіаматеріалів 

є теорія користі і задоволення потреб (від англ. – uses & gratification) за 

допомогою мас-медіа. Вважається, що першим цю теорію в середині 50-х рр. 



 
 

ХХ ст. розробив Г. Герцог. Великий внесок до неї зробив також В. Шрамм. 

Він вважав, що під час вибору медіазмісту реципієнти користуються 

“відношенням вибору”: очікування нагороди / необхідні зусилля. В. Шрамм 

також виділяє “прямі та опосередковані нагороди” для реципієнтів за 

звернення до мас-медіа. До перших він відносить новини про злочини, аварії, 

спорт, розважальну інформацію, до других – новини про політику, 

економіку, з соціальної тематики. Перший вид новин надає безпосереднє 

задоволення (і відпочинок), другий – із затримкою, але наділяє відчуттям 

знання і досвіду для використання в подальшому [124, 42-43] (див. Табл. 1.3). 

Таблиця 1.3. 

Використання медіа й отримання задоволення від цього [124, 43-44; 12, 75] 

Інформація - Пошук інформації про релевантні події у навколишньому 

середовищі, суспільстві та світі 

- Пошук порад з практичних питань чи суджень і варіантів 

рішення 

- Задоволення цікавості і загального інтереу 

- Навчання, самоосвіта 

- Отримання почуття безпеки через знання 

Особиста ідентифікація - Пошук підкріплення для особистих цінностей 

- Пошук моделей поведінки 

- Ідентифікація з тими, кого медіа подає як зразок 

- Самоаналіз 

Інтеграція і соціальна 

інтеракція 

- Аналіз обставин, у яких перебувають інші; соціальна 

емпатія 

- Ототожнення з іншими й отримання почуття належності 

- Пошук основи для розмови і соціальної взаємодії 

- Заміна реального спілкування 

- Допомога в реалізації соціальних ролей 

- Отримання сприяння в підтримці контактів з сім’єю, 

друзями і суспільством 

Розвага - Уникнення чи відволікання від проблем 

- Розслаблення 

- Отримання внутрішнього культурного чи естетичного 

задоволення 

- Заповнення вільного часу 

- Емоційна розрядка 

- Сексуальне збудження 

Достатньо повно теорію користі та задоволення дослідив Е. Кац. Він 

зробив загальний висновок, який потім повторили багато інших дослідників, 

про те, що: “Швидше люди підлаштовують мас-медіа до своїх потреб, аніж 

мас-медіа підкорюють собі людей” [124, 44]. 



 
 

Джеймс Лалл описує теорії прямого та обмеженого впливу, які є 

важливими для тлумачення та впровадження технології ед’ютейнмент [160, 

93]. Автор говорить про те, що ранній етап досліджень медіааудиторії є 

потужною переконуючою силою в суспільстві, тому й називаються теоріями 

“прямого впливу”. Вважалося, що певні типи медіазмісту спричиняють певні 

прогнозовані соціальні реакції. Проте, поза вивченням впливу насильства, 

теорія “прямого впливу” мас-медіа не змогла пояснити багатьох складних 

процесів медіаопосередкованого спілкування. Важко виміряти думку 

людини, її діяльність чи достеменно визначити, як мас-медіа впливають на 

аудиторію. Поширення набув висновок Уілбура Шрамма, про те, що “мас-

медіа де в чому деколи впливають на деяких людей”, який ілюструє 

складності та невизначеності, притаманних теорії прямого впливу мас-медіа 

[160, 93]. Отже, медіавпливи залежать від багатьох випадкових 

контекстуальних чинників. 

Другий етап в історії досліджень мас-медіа відображає і враховує 

активну роль аудиторії. Люди значною мірою протидіють мас-медіа. Звісно, 

мас-медіа впливають на людей. Але цей вплив не є визначеним чи 

абсолютним, як вважалося раніше. Вплив мас-медіа на аудиторію 

опосередковується і тим самим обмежується іншими чинниками. Теорія 

обмеженого впливу вкорінилася, коли дослідники визначили, наскільки 

поширеним є використання людьми мас-медіа у власних та суспільних 

інтересах [160, 92-94]. 

Теорія обмеженого впливу, теорія використань і задоволень, а також 

культурні дослідження – всі вони вказують: люди спроможні 

використовувати й інтерпретувати медіатехнології та тексти відповідно до 

власних інтересів [160, 110]. 

Автор “Психології масових комунікацій” (2002 р.) Річард Харріс описує 

поряд з іншими теоріями масової комунікації теорію культивування (англ. 

cultivation theory), яку також можна віднести до переліку теорій, що 

стосуються практики ед’ютейнменту. Адже теорія культивування описує, як 



 
 

багатократний вплив ЗМІ (в першу чергу, телебачення) протягом тривалого 

часу поступово змінює наше уявлення про світ та соціальну реальність [300, 

46-47]. 

Ще одна теорія, важлива для нашого дослідження, це теорія 

соціалізації, описана Р. Харрісом. Автор наводить висновки 

Джошуа Мейровіца та Ніла Поустмена (Joshua Meyrowitz, Neil Postman) про 

те, що в добу телебачення діти соціалізуються та починають приміряти на 

собі дорослі ролі набагато раніше, ніж кілька століть тому. “Телебачення – це 

вікно, через яке діти дізнаються про світ дорослих, який більш не є 

таємницею для них”. Крім того, Р. Харріс наводить конкретні випадки, коли 

телебачення зіграло роль соціалізуючого агента у Сінгапурі, Індії та Белізі. 

Наприклад, однією з найпопулярніших програм індійського телебачення є 

екранізація старовинних індуїстських переказів. У серіалі “Рамаяна” 

професійні актори інсценують цей давньоіндійський епос. Щонеділі зранку 

перед початком передачі набожні індуси прикрашають телевізор гірляндами 

та обдають його пахощами. Ця передача виконує функцію збереження 

культурних традицій, завдячуючи яким нове покоління засвоює давні 

перекази своєї культури. Різниця лише у зміні модальності: місце усної 

традиції зайняла традиція телемовна [300, 49-50]. 

Американські дослідники не тільки осмислюють теоретичні аспекти 

ед’ютейнменту, а й задіяні як практики, експерти, консультанти у багатьох 

реальних мультимедійних проектах, які проводять організації, що 

спеціалізуються на впровадженні позитивних соціальних зрушень у всьому 

світі. Вагомим теоретичним надбанням такої діяльності є те, що у результаті 

кропіткої багаторічної дослідницької роботи ед’ютейнмент визначено не 

лише у його вузькому значенні комунікаційної або педагогічної технології, а 

й широкому значенні – ед’ютейнмент-стратегії. Поняття стратегії передбачає 

систему дій, організоване планування на 10-15 років наперед. У багатьох 

країнах ед’ютейнмент-стратегії ефективно впроваджують у межах 

масштабних, розтягнених у часі та просторі, мультимедійних кампаній. 



 
 

Американські науковці Арвінд Сінгал та Віржінія Лакайо у своїй праці 

“Поп-культура з наміром” [356] розглядають ед’ютейнмент як успішну та 

ефективну стратегію для позитивних соціальних зрушень. Автори 

пропонують огляд деяких теорій, які скеровують розумовий процес при 

створенні мас-медійних програм для сприяння соціальним змінам та 

розвитку. Всі ці теорії піддавалися сумнівам і критиці, за роки свого 

існування були перевірені та вдосконалені, нині – описані в підручниках та 

широко представлені у текстах наукових статей та доповідей. 

Розглянемо детальніше кожну із запропонованих теорій. 

Теорія соціального научання Альберта Бандури є однією з 

найуживаніших, бо саме на ній тримається ідея, що медійні персонажі 

можуть бути рольовою моделлю для аудиторії. Теорія соціального научання 

базується на припущенні, що люди вчаться, як себе поводити, спостерігаючи 

за іншими, включаючи героїв з екрану. Соціальне моделювання є важливою 

частиною процесу соціалізації, коли дитина вивчає норми та правила, 

цінності та постулати, звичаї, табу, що таке добре і що погано, що прийнятно, 

а що ні, споглядаючи за своїми батьками, рідними і тими, хто розповідає, як 

поводитися в тій чи тій ситуації та ставитися до різних проблем. 

Дифузія інновацій описує той шлях, який організації розвитку можуть 

використати для переконання лідерів думок прийняти нову поведінкову 

модель. Ця теорія пояснює, як інновації (нові ідеї, практики, поведінка) 

передаються за деякий час членам соціальних систем. Розуміння соціальних 

норм, соціальних закономірностей впливу та переважної думки має 

вирішальне значення для реалізації інновацій. 

Теорія етапів змін описує шлях, якому слідують люди, щоб змінити 

свою поведінку. Можна визначити, на якій стадії перебуває аудиторія, та 

розробити зважене втручання, аби скерувати аудиторію на наступну стадію. 

Є такі стадії: 1. Попереднє споглядання (коли людина не визнає, що існує 

проблема, яку слід вирішити, змінивши свою поведінку або ставлення); 2. 

Споглядання (людина визнає проблему, але поки не готова вносити 



 
 

корективи); 3. Визначення (підготовка до змін); 4. Дія (людина змінює 

поведінку/ставлення); 5. Дотримання та збереження (підтримка змін, що 

відбулись). 

Розробка достовірної моделі (Elaboration Likelihood Model) – 

використовується практиками ед’ютейнменту на етапі розробки повідомлень 

до конкретної аудиторії. Цей підхід, перш за все, розкриває суть та силу 

переконання аудиторії. Річард Петті та Джон Касіоппо (Richard E. Petty, John 

T. Cacioppo) у 1980-і роки розробили цю теорію для того, щоб детально 

пояснити, як переконливе повідомлення спрацьовує при зміні ставлення 

отримувача. Якщо повідомлення сильне та продумане до найменших 

деталей, воно не викликатиме сумнівів і легко переконає людину. Якщо 

людина не отримає достовірної моделі, її переконання буде слабким та 

тимчасовим. 

Модель віри у здоров’я (Health Belief Model) – людина вдається до дій 

для збереження свого здоров’я, якщо: 1. Відчуває, що хворобливого стану 

можна уникнути; 2. Має позитивні очікування, виконуючи рекомендації для 

запобігання захворюванню; 3. Вірить, що зможе успішно дотримуватися 

рекомендацій. Модель дієва у рамках мотиваційних заходів дотримуватися 

здорових дій для запобігання негативним наслідкамв. Наприклад, бажання не 

захворіти ВІЛ може бути використане як мотиватор для сексуально активних 

людей практикувати безпечний секс. Модель розробив Ірвін М. Розенсток 

(1966). Ця модель використовується при створенні ед’ютейнмент-кампаній, 

спрямованих на вирішення проблем зі здоров’ям. Наприклад, напрям 

санітарної освіти – просування ідей фізичної активності для людей з 

ожирінням серед молоді, хворих на цукровий діабет, мотивація та інструктаж 

дотримання спеціальної дієти. 

Теорія індивідуальних відмінностей та теорія сприйняття (Individual 

Differences Theory and Reception Theory). Ці теорії передбачають, що люди 

сприймають повідомлення різним чином – це важливо для усвідомлення 

того, що повідомлення перед поширенням треба протестувати. Глядачі з 



 
 

високим рівнем освіти більш критичні до повідомлень мас-медіа, ніж глядачі 

з низьким рівнем освіти. Серед індивідуальних відмінностей також: вік, 

стать, походження, соціально-економічний статус, рівень насилля в сім’ї, 

інтелектуальний/культурний рівень, професія тощо. 

Формування порядку денного (Agenda Setting). Теоретики стверджують, 

що мас-медіа не можуть прямо наказувати аудиторії що думати, але вони 

завжди можуть казати своїй аудиторії про що думати, а отже, впливати на 

вибір тем, які заслуговують уваги. 

Теорія культивації (Cultivation Theory) – довгострокові проекти, які 

сприяють повторенню повідомлення та мають довшу дискусію, більш 

ефективні, ніж короткострокові кампанії. Якщо людина знову і знову 

потрапляє на певне послання протягом довгого періоду, теорія припускає, що 

за таких умов людина може змінити своє сприйняття проблеми. 

Спіраль мовчання (Spiral of Silence Theory). Більшість людей 

намагаються уникнути ситуації, коли їм у меншості доводиться розділяти 

певні установки та уявлення. Якщо індивід виявляє, що його установки є 

мало поширеними, то швидше за все він не буде виражати їх відкрито. Ця 

теорія підтримує зусилля тих ед’ютейнмент-організацій, що прагнуть 

висвітити позицію маргінальних людей та груп, які перебувають поза увагою 

основних топових медіа та публічної сфери. Спіраль мовчання служить 

теоретичним підґрунтям заохочувати меншість або маргінальні групи 

порушити мовчанку та створити безпечний простір для думки меншості. 

Соціальний маркетинг (Social marketing) – розробка, впровадження та 

контроль програм, спрямованих на підвищення прийнятних соціальних ідей у 

соціальних групах. Основна мета соціального маркетингу “продати” ідеї чи 

поведінкову модель аудиторії. Соціальний маркетинг використовує поняття 

сегментація ринку, дослідження споживачів, комунікація, конфігурація ідей 

та повідомлень, сприяння, стимули, обмін теоретичними знаннями для 

досягнення максимального реагування цільової аудиторії. Дієвий прийом 



 
 

соціального маркетингу – організувати зустріч споживчих бажань і потреб з 

тими, хто може їх задовільнити. 

Ед’ютейнмент як соціально-комунікаційна технологія нині в Україні не 

має теоретичних напрацювань, хоча під час дослідження зібрано достатньо 

фактичного матеріалу на підтвердження того, що ед’ютейнмент діє і в 

Україні, зокрема на телебаченні. У третьому розділі буде наведено основні 

принципи та механізми побудови ед’ютейнмент-стратегій та спрогнозовано 

можливі позитивні результати від впровадження цього інструменту для 

проектування соціальної дійсності та соціального інжинірингу. 

 

Висновки до розділу 1 

Слово “ед’ютейнмент” являє собою транслітерацію англійського слова 

“edutainment”, утвореного шляхом контамінації слів “education” (освіта) та 

“entertainment” (розвага). Назва поняття розкриває його суть: ед’ютейнмент – 

технологія, яка є альянсом освітнього змісту та розважальної форми. 

Ед’ютейнмент як технологію використовують у педагогіці, медіа, в 

соціальних проектах й у сфері дозвілля. 

Гра створює для людей усіх вікових категорій атмосферу 

психологічного комфорту. Дослідники зараховують до потреб, які людина 

може реалізувати під час гри, такі: потреба пізнання, самореалізації та 

задоволення, визнання авторитету в команді.  

Ед’ютейнмент являє собою не лише технологію, а й стратегію, що є 

основою масштабних кросмедійних кампаній, спрямованих на позитивні 

соціальні зрушення, які розраховані на роки і мають на меті отримання 

довгострокових результатів. 

Мелодраматичні та комедійні серіали, теленовели, мильні опери та інші 

медійні продукти для масової аудиторії вже багато років визнані експертами 

в галузі соціальних комунікацій і гуманітарних технологій як ефективний 

засіб впливу на маси. Повідомлення, що вкладають у сюжети таких 



 
 

продуктів, мають помітну силу впливу на свідомість глядача, особливо, якщо 

такий вплив є довгостроковим. У цих процесах технології ед’ютейнменту, 

яку останні роки у рамках більш серйозних масштабних соціальних проектів 

стали визначати як стратегію, відведено одну з провідних ролей. 

Потенціал технології ед’ютейнмент полягає у здатності спрощувати 

процеси сприйняття та засвоєння інформації. Бінарна освітньо-розважальна 

суть технології часто дає змогу пом’якшити менторську тональність у 

процесі освіти й виховання.  

Ед’ютейнмент втілює процес навчання в ігровій формі. Перемога 

приносить задоволення, а коли виграш – це знання, то ще й користь. Завдяки 

сучасним інноваційним та інтерактивним технологіям, тепер можна 

побачити, тактильно відчути. Практично будь-яку ситуацію, будь-який 

процес, механізм, явище можна змоделювати в освітніх цілях. Таким чином, 

залучення учнів до середовища, яке заглиблює їх у цікаву для них галузь 

знань – це одна з найголовніших переваг ед’ютейнменту [318].  

Критики ед’ютейнменту дотримуються думки, що найбільший ризик 

полягає в тому, що за розвагою лишиться непомітною освітній складник. 

Прихильники припускають, що навчальний матеріал, представлений у 

сухому вигляді зазвичай важко засвоїти. Тому більшість людей швидше 

зацікавляться кольоровою брошурою з ілюстрованим матеріалом, ніж чорно-

білим аркушем з монотонним щільним текстом. Ед’ютейнмент – це, перш за 

все, освітній, навчальний, соціалізуючий зміст, який використовує розвагу як 

засіб популяризації серед широких мас, приваблення та утримання уваги 

споживачів. 

У першому розділі окреслені основні етапи становлення ед’ютейнменту; 

вказані наявні сфери його впровадження та форми реалізації; подані 

історіографія технології та наведені дефініції поняття з різних наукових 

джерел; крім того, описані основні комунікаційні теорії та підходи для 

осмислення та тлумачення теоретичних основ ед’ютейнменту. 



 
 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ 

 

2.1. Використання елементів ед’ютейнменту в програмах 

українських загальнонаціональних телевізійних каналів 

У результаті роботи над першим розділом – аналізом розвитку наукової 

думки за темою, теоретичного опрацювання обраного для дослідження 

об’єкта – виявлено широту можливих упроваджень технології 

ед’ютейнменту. В цьому дослідженні обрано конкретний сегмент – 

упровадження ед’ютейнменту на українському телебаченні, зокрема на 

прикладі роботи двох спеціалізованих телеканалів для дитячої аудиторії 

“Піксель” та “Плюсплюс”. 

Телебачення на сьогодні лідирує серед ЗМІ як засіб упливу на 

найбільшу масу населення. Людина сприймає телебачення одночасно через 

два основних канали отримання інформації – візуальний та аудіальний. 

Телебачення має широченний набір функцій. З розвитком технічних та 

соціально-комунікаційних технологій телебачення отримує ще більше 

вражаючих можливостей. 

Сучасне телебачення небезпідставно піддають різкій критиці 

небаженого впливу, але його можливості можна і треба скеровувати на 

справу збагачення населення знаннями, уміннями, досвідом, прищеплювати 

людям позитивні цінності, сприяти освіті, соціалізації, адаптації, рекреації 

тощо. 

Вибір для дослідження дитячого сегменту телебачення пояснюється 

його стратегічною цінністю. Дитяче телебачення може докласти зусиль, аби 

виховати моральну, інтелектуальну, толерантну українську націю.  

Сучасна дитина зростає у світі, який суттєво відрізняється від того, в 

якому зростали люди старших поколінь, так звані, “народжені в СРСР”. 

Сучасний світ переповнений джерелами інформації, мобільними, 



 
 

віртуальними, інтерактивними технологіями. Діти розвиваються у новому 

інформаційному середовищі, тому і підходи до навчання та освіти мають 

бути іншими – ті, що представляють систему освіти багаторічної давності 

виявляються неактуальними і невідповідними. Швидкими темпами 

розвивається напрям ранньої освіти. За останні роки з’явилося багато течій, 

шкіл, методик. Відкриваються школи раннього розвитку, які користуються 

суттєвою популярністю серед батьків, які з раннього дитинства починають 

розвивати дитину. Доступна велика кількість відео- та інтернет уроків, що 

поширюють методики раннього розвитку. 

До популярних і ефективних методик, за якими розвивають, виховують 

та навчають дітей у всьому світі, можна віднести такі: 

 методики раннього розвитку творчих, художніх здібностей: заняття 

музикою за методикою Сузукі та Кадая, методика Марії Гмошинської 

“Художники в памперсах”, методика Скребцової-Лопатіної “Добрі казки”, 

методика Масару Ібука; 

 методики виховання фізично здорової особистості: технологія 

фізичного виховання Миколи Єфименка “Театр фізичного розвитку та 

оздоровлення”, розвиваючі ігри Воскобовича; 

 педагогічні школи раннього розвитку: педагогіка Марії Монтессорі, 

методика раннього розвитку сім’ї Нікітіних, методика Тюленєва; 

 методики для розвитку навичок читання: картки Домана, кубики 

Миколи Зайцева; 

 методики для розвитку арифметичних навичок, вивчення 

геометричних фігур: кольорові палички Кюізенера, логічні блоки Д’єнеша; 

 методики гармонійного виховання особистості дитини: методика 

Сесіль Лупан, Вальдорфська педагогіка, педагогіка Шалви Амонашвілі; 

 методика розвитку інтелекту дитини, тренування пам’яті: методика 

Леоніда Береславського;  



 
 

 методика стимуляції природніх здібностей та геніальності: методика 

Мокадо Шичида; 

 освітні методики для початкових класів: система Леоніда Занкова, 

методика Єльконіна-Давидова;    

 методика вивчення іноземної мови: система Ховарда. 

Батьки готові спрямовувати час, сили та гроші, щоб розвивати фізичні та 

розумові здібності дитини, проектуючи таким чином свою дитину на 

достойне життя. Успішне майбуття дітей завжди було цінністю для 

адекватних батьків, але саме в наш час таке бажання отримало нові 

можливості для втілення та реалізації. Звісно, кожна конкретна сім’я та 

дитина/діти в ній мають індивідуальні риси – комусь підходить одне і зовсім 

не підходить інше, і тим не менш, якщо обрати зважений, розумний, 

збалансований підхід, результати будуть позитивні. 

Звичайно, йдеться про ідеалізовану модель української родини – сучасну 

молоду сім’ю, забезпечену основними благами, зі здоровими дітьми і їх 

батьками, які мають бажання та фінансову можливість приділяти увагу 

розвитку та вихованню своїх дітей. 

У перспективі, продовжуючи тему впровадження ед’ютейнменту в 

Україні та можливу реалізацію ед’ютейнменту як медійної стратегії, що 

працюватиме на суспільне благо, ми плануємо звернути увагу на такі важливі 

та проблемні аспекти, які сьогодні є реальними та масовими явищами: 

розлучення батьків, втрата близької людини, дитячі хвороби та інвалідності, 

фізичне та моральне знущання у сім’ї/школі, підлітковий секс та рання 

незапланована вагітність, юнацький гомосексуалізм, вживання наркотиків, 

алкоголю, тютюну.      

На прикладі сучасної Росії ми є свідками того, як працює ідеологічна 

машина, що формує бачення та настрої мас, майстерно використовуючи 

медіа та комунікаційні технології. Вплив здійснюється не тільки на доросле 

активне населення, а й на дітей, які ще менш захищені щодо медійного 

впливу, який посилюється коментарями та ставленням дорослих. У Росії 



 
 

зростає ціле покоління молоді, що негативно ставитиметься до України та 

матиме сформовану провладними медіакартину світу, яка укорінеться в 

свідомості. 

Наприклад, у випуску програми “Добраніч, малюки” (“Спокойной ночи, 

малыши”) від 11.03.2014 р. (переглянути відео можна за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=my86j1CTsxM) один з незмінних героїв 

передачі, пес Філя, збирається в армію, щоб “стати істинним захисником 

своєї країни”. Ведуча сприймає його ідею радісно та підбадьорює, що він – 

“молодець”. Можливо, цей епізод можна було б приурочити до чергового 

весняного призову в Росії, якби на кінець лютого-початок березня 2014 року 

якраз не прийшовся б початок військової агресії Російської Федерації проти 

України. Цей епізод популярної дитячої телепрограми є показовим 

прикладом пропаганди війни, що використовується агресором як один із 

напрямів інформаційної війни. Пропаганда здійснюється засобами масової 

інформації, представниками керівництва країни, політичними діячами та 

науковцями [257]. 

Оскільки телебачення є ефективним засобом упливу, важливо 

спрямувати його на суспільне благо. Перехідний кризовий період – це 

сприятливий час для запровадження фундаментальних змін. Тому доцільно 

використати технологію ед’ютейнмент у процесі перетворення телебачення 

на засіб упливу на аудиторію задля позитивних соціальних зрушень. 

У межах цієї роботи проведено моніторинг роботи дванадцяти 

найбільш рейтингових телеканалів українського телебачення, в програмах 

яких автором виявлено риси ед’ютейнменту. 

Топ-10 українських телеканалів було сформовано в результаті 

порівняльного аналізу рейтингів за 2013-2015 рр., складених дослідницькими 

компаніями “GfK Ukraine” та “ACNielsen Ukraine”, які забезпечували 



 
 

медіавимірювання на замовлення Індустріального телевізійного комітету 

(ІТК
2
). 

Дані дослідження телевізійної аудиторії розраховуються для вибірок: 

universe, міста 50 тис+, міста/села 50 тис-, вік 18+ міста 50 тис+, вік 14-49 

міста 50 тис+, вік 18-54 міста 50 тис. Аналіз здійснюється на основі 

показників Shr%
3
 і Rat%

4
: 

Аналіз показав, що перші позиції у рейтингах обіймають одні й ті самі 

телеканали (1+1, Інтер, Україна, СТБ), інколи лише міняються порядковими 

номерами; останні номери рейтингу – 2+2, ТЕТ, К1, 5 канал, Перший 

національний. Лідери рейтингів ніколи не потрапляють за межі Топ-10, а ті 

телеканали, що посідають 9-10 місця у списку, інколи виходять з першої 

десятки. 

Проведено також моніторинг матеріалів інтернет-ресурсів 

“Телекритика” (http://www.telekritika.ua) та “Media industry” 

(http://mediaindustry.com.ua), які стосувалися рейтингу телепереглядів.  

Отже, моніторились програми таких загальнонаціональних телевізійних 

каналів: Інтер, 1+1, Україна, СТБ, Новий канал, ICTV, НТН, 2+2, ТЕТ, К1, 5 

канал, Перший національний (перелік подано у алфавітному порядку без 

прив’язки до рейтингу за конкретний часовий проміжок, адже перелік було 

складено за сумарними даними рейтингів протягом 2012-2015 рр.). 

Для аналізу на наявність технології “освіта+розвага”, було взято до 

уваги телевізійні програми. Через значний обсяг джерельної бази 

дисертаційного дослідження, такі телевізійні формати як серіал та 

                                                           
2
 ІТК являє собою фахове об’єднання провідніх телеканалів та медійніх агенцій, що представляє інтереси 

телевізійної галузі України. ІТК входить до складу міжнародних та український організацій у галузі 

телебачення та медіавимірювань [202].  
3
 Shr% (Share) – частка аудиторії – відсоток глядачів, що дивилися подію/ТВ канал, від загальної їх кількості 

у заданий проміжок часу. Наприклад, частка (shr%) “Футбол. ЧС 2006. Італія-Україна. 1/4 фіналу” серед 

чоловіків (вік 4+ років) дорівнювала 73,98%. Це означає, що серед чоловіків, що дивилися телевізор у час 

трансляції матчу, 73,98% дивилися саме цей матч [57]. 
4
 Rat% (Rating) – рейтинг – показник визначає розмір глядацької аудиторії події/ТВ каналу. Середній 

відсоток глядачів події/ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. При 

розрахунку береться до уваги довжина перегляду події/ТВ каналу кожним глядачем. Наприклад, рейтинг 

(rat%) “Футбол. ЧС 2006. Італія-Україна. 1/4 фіналу” серед чоловіків (вік 4+ років) дорівнював 30.8%. Це 

означає, що в середньому 30.8% чоловіків віком від 4 років дивилися трансляцію 1/4 фіналу Італія-Україна 

(ЧС 2006) [57]. 

http://mediaindustry.com.ua/


 
 

документальний фільм – лишилися поза дослідженням, хоча потенційно вони 

також можуть містити притаманні ед’ютейнменту риси. Стислий опис 

проаналізованих телеканалів і деяких їх програм подано у Додатку Л. 

Результати аналізу ефірної сітки цих каналів наведено у таблиці 2.1. 

У результаті аналізу ефірної сітки найпопулярніших українських 

телеканалів можна стверджувати про наявність у їхніх програмах симбіозу 

рис освіти та розваги, що характерно для комунікаційної технології 

ед’ютейнмент. Описані у Додатку Л телепрограми покликані, перш за все, 

розважити свого глядача, але разом з тим, й бути для нього джерелом цікавої 

та корисної інформації на кожен день (побутової інформації) або інформації з 

фахових питань. 

Так, герої реаліті-шоу часто у результаті покращують стосунки у своїх 

родинах, а телеглядачі, споглядаючи за ними, можливо, засвоюють життєві 

уроки й переймають досвід. Такі проекти у форматі ток-шоу досліджують 

проблемні ситуації, в яких опинилися люди, і шукають шляхи подолання 

проблем. Щасливе завершення особистої життєвої драми героїв є могутнім 

стимулом і мотиватором для людей не втрачати надію навіть у безвихідних 

ситуаціях та цінувати життя. 

Пізнавальні програми про подорожі різними країнами, континентами, 

про знайомство з різними державами, народами, їх культурою та життям 

намагаються віднайти і надати таку інформацію, яка не була досі відома 

широкому загалу. Особливо цікаво, коли мандрують містами України і 

виявляється, що в нашій країні можна цікаво та незабутньо провести 

відпочинок. 

У деяких програмах відбуваються відверті розмови про секс (без 

комплексів та табу, але й без непристойностей та вульгарщини) – доступно, 

відкрито, наочно подається корисна інформація щодо сексуального життя, 

що може бути  рольовою моделлю або порадою для глядача. 

 

 



 
 

Таблиця 2.1. 

Програми українських загальнонаціональних телевізійних каналів з елементами ед’ютейнменту 

Ранкові 

програми 

Мандри, 

пізнавальні 

програми 

Кулінарія Кіно, 

музика, 

література, 

театр, мода 

Здоров’я Поради 

споживачам, 

дачникам 

Реаліті-,  

ток- і 

талант-шоу 

Спорт, 

природа 

 

Для дітей та 

молоді 

ТБ-

канал 

“Сніданок з 

1+1” 

“Світ 

навиворіт” 

“Смакуємо” “Підпільна 

імперія” 

“Секс-

місія” 

“Територія 

обману” 

“Мій малюк 

зможе” 

“Міняю 

жінку” 

“Поверніть 

мені красу” 

“Сімейні 

мелодрами” 

  1+1 

 

       “Профутбол”  2+2 

   “Кіно з 

Яніною 

Соколовою” 

     5 

канал 

 “Україна. Код 

унікальності” 

   “Дача”   “Світанок” ICTV 

“Ранок з 

Інтером” 

“Орел і 

решка” 

“Готуємо 

разом” 

 “Школа 

доктора 

Комаровськ

ого” 

“Вдалий 

проект” 

“Стосуєтьс

я кожного”, 

Судові 

справи”, 

“Сімейний 

суд”, 

“Щастя з 

пробірки” 

  Інтер 

  “Рецепти 

щастя” 

     “Чи знаєте 

Ви, що…” 
К-1 



 
 

Продовження таблиці 2.1. 

Ранкові 

програми 

Мандри, 

пізнавальні 

програми 

Кулінарія Кіно, 

музика, 

література, 

театр, мода 

Здоров’я Поради 

споживачам, 

дачникам 

Реаліті-,  

ток- і 

талант-шоу 

Спорт, 

природа 

 

Для дітей та 

молоді 

ТБ-

канал 

    “ПроектПЕ

РФЕКТ” 

“Ревізор” “Починай з 

себе” 

“Стажери” 

  Новий 

канал 

 “Поїхали”      “Криміналь

ні справи” – 

судове шоу 

  НТН 

 “Нотатки на 

глобусі” 

(закордонний 

туризм) 

“Подорожуй 

Першим!”(вн

утрішній 

туризм) 

“Як це?” 

 “Інша 

музика з 

Олексієм 

Коганом” 

“Книга.UA” 

“Музичне 

турне” 

“Театральні 

сезони” 

“Як ваше 

здоров’я?” 

 “Віра. 

Надія. 

Любов” 

“Надвечір’я

” 

“Світло” 

 

“Хто в домі 

хазяїн” 

“Чоловічий 

клуб” 

“Казки 

лірника 

Сашка” 

“Хочу 

бути” 

“Школа 

Мері 

Поппінс” 

Перш

ий 

Націо

нальн

ий 

(УТ-1) 

  “Все буде 

смачно” 

 “Я 

соромлюся 

свого тіла” 

“Зважені 

та щасливі” 

 

“Добрий 

знак” 

“Все буде 

добре” -  

“Врятуйте 

нашу сім’ю” 

талант-шоу: 

“Танцюють 

всі”, “Х-

фактор”, 

“Україна 

має 

талант”, 

“Мастер-

 “Давай 

поговоримо 

про секс 

“Кохана, ми 

вбиваємо 

дітей”, 

“Один за 

всіх”, 

“Вагітна у 

16”, 

СТБ 



 
 

шеф” 

Закінчення таблиці 2.1. 

Ранкові 

програми 

Мандри, 

пізнавальні 

програми 

Кулінарія Кіно, 

музика, 

література, 

театр, мода 

Здоров’я Поради 

споживачам, 

дачникам 

Реаліті-,  

ток- і 

талант-шоу 

Спорт, 

природа 

 

Для дітей та 

молоді 

ТБ-

канал 

   “Ікона 

стилю”, 

“Богиня 

шопінгу”, 

“Моду 

народу, 

Принцеса 

тут я” 

  “У ТЕТа 

мама”, “У 

ТЕТа 

тато”, 

“Досвідос”, 

“У ТЕТа 

пара”, 

“Лялечка”, 

“Знайомств

о з 

батьками”, 

“Панянка-

селянка”, 

“Тьотки і 

шмотки”, 

“Лялечка 

 “Від 

пацанки до 

панянки”,“Л

юбов з 

майбутньог

о”, “Любов 

онлайн”, 

“Зупиніть, я 

закохалася”,

“10 кроків 

до кохання”, 

“ТЕТ 2.0” 

ТЕТ 

“Ранок з 

Україною” 

     “Один за 

сто годин”  

  Україна 

 

 

 



 
 

Програми для споживачів мають на меті підняти загальну культуру 

споживання, підвищити обізнаність людей про речі, які нас оточують, та про 

вироби, які ми споживаємо, навчають перевіряти сервіс, якість та чистоту в 

готелях, ресторанах.  

Програми, спрямовані на допомогу в домашніх справах полегшують 

участь глядачів, які, наприклад, запланували ремонт. Глядач отримує наочні 

підказки та ідеї щодо вдосконалення власного простору, декорування, догляду 

за рослинами, вирощування овочів, фруктів тощо. Сімейні шоу у невимушеній 

формі надають корисні поради щодо ведення господарства, виховання дітей, 

організації сімейного бюджету, догляду за собою тощо. 

У програмах кулінарного спрямування кожен може не тільки дізнатися 

нові рецепти, а й навчитися готувати здорову, корисну їжу та страви з 

доступних продуктів. 

Ранкові програми також використовують технологію ед’ютейнмент, адже 

їх головна мета полягає у тому, щоб зробити ранок глядача позитивним, 

приємним, легким і водночас надати корисну інформацію, яку можна буде 

використати протягом дня. 

Телепрограми, в яких відтворюються реальні судові справи (розгляд, 

перебіг у судовій залі та винесення судівського рішення), позиціонуються як 

соціальні, адже містять повчальну інформацію для глядачів, які не знають 

юридичних тонкощів. Тут у формі рольової гри демонструють, як працюють 

сторони обвинувачення та захисту, як треба поводити себе в суді, як чиниться 

правосуддя; телеглядачі бачать застосування українських законів на практиці. 

У дитячих програмах розважально-пізнавального характеру викладають 

цікаві факти про життя у різних країнах світу, події, природні явища, навчають 

нормам поведінки у суспільстві. Іноді ведучими програм є діти, які 

розповідають дітям-глядачам про різні професії, про життя домашніх, свійських 

чи диких тварин.  

Розважально-просвітницікі програми для молоді ненав’язливо 

підштовхують глядача до думки – щоб змінювати життя на краще, треба 



 
 

виконувати доволі прості правила: усміхатися перехожим, не давати хабарі, не 

паркуватися в недозволених місцях, не смітити тощо. Щоб отримати омріяну 

роботу, треба поборотися: пройти професійні випробування, перебороти власні 

комплекси, витримати критику та зважити на зауваги. 

Програми про музично-культурний простір та театральне мистецтво 

представляють в ефірі кращих українських музикантів та їх колег з Європи та 

Америки, занурюють у світ класичної, популярної, рок-музики, джазу, 

розповідають про найвидатніших представників кожного з музичних жанрів.  

У пізнавальних програмам про цікаве навколо нас можна дізнатись про 

геніальні відкриття українських учених, дивовижні знахідки і винаходи, 

релігійні феномени та факти тощо.  

У шоу про здоров’я радять, пояснюють нові методи лікування хвороб, 

надають консультації найкращих лікарів. Головна мета таких ток-шоу – 

допомогти розібратися із заявленою проблемою, а глядачі можуть використати 

все почуте та побачене собі на користь. Є проекти, які пропагують ідеї 

санітарної освіти, фізичної активності, а також прийоми самодопомоги. 

Головна мета кожного з талант-шоу – пошук таланту. Шоу, в першу чергу, 

виконують розважальну функцію, але разом з тим, показ талановитих, 

цілеспрямованих, цільних особистостей, тяжкої праці учасників на шляху до 

мети є сильним мотивуючим, виховним та навчальним інструментом. 

Є на українських каналах і виховні реаліті-шоу. У фешн-шоу експерти та 

фахівці зі світу моди та шоубізнесу коментують образи учасників та дають 

поради, як правильно одягнутися на певний захід чи як доречно виглядати 

відповідно до місця та часу. Є програми, які стосуються теми побачень. Крім 

суто розважання під час перегляду, глядачам вдасться отримати для себе 

корисну інформацію, наприклад, як наважитися запросити на побачення 

дівчину/хлопця, яким чином варто/не варто поводитися на побаченні, про що 

вести мову, як реагувати на свої симпатії чи, навпаки, зуміти, не образивши 

людину, відмовити у продовженні спілкування тощо.  



 
 

На досліджених конкретних прикладах продемонстровано телевізійний 

ед’ютейнмент, який не має на меті довгострокової потужної маніпуляції з 

метою подолання соціальних недуг (як, наприклад, у випадку кросмедійних 

ед’ютейнмент-стратегій). Так само цей ед’ютейнмент не можна визначати як 

спрямований на серйозне навчання, досягнення значних результатів (як у 

випадку з серойзними іграми, симуляторами, та ед’ютейнментом, який 

використовують в університетських, телевізійних аудиторіях або при 

дистанційному, мультимедійному, електронному навчанні). 

  

2.2. Функціонування і контент українських спеціалізованих 

телеканалів для дитячої аудиторії “Піксель” та “Плюсплюс” 

Кожній розвиненій країні, яка дбає про майбутнє, личить мати в ефірі 

канал для дитячого перегляду, який був би осередком найкращих зразків 

контенту навчально-виховного та пізнавально-освітнього спрямування. 

“Cучасне суспільство свої надії на майбутнє пов’язує з підростаючим 

поколінням, тому опікується його освітою та вихованням, що багато в чому 

залежить від участі в цьому процесі масових і мобільних засобів інформації, 

особливо телебачення, яке визначає і формує погляди, смаки, пріоритети, 

запити дитини” [211, 5]. Часто діти проводять перед екраном телевізора багато 

часу, тож малоймовірно, що вони не отримують під час перегляду програм 

знань та умінь, які можуть бути їм корисними/некорисними з точки зору 

виховання, освіти та соціалізації. 

Телебачення для дітей не є новим об’єктом для наукових досліджень, але 

цей напрям не втрачає своєї актуальності та значущості. Загалом дитяче 

телебачення – явище динамічне, тож маємо змогу говорити про розвиток 

телебачення для дитячої аудиторії. У поняття “телебачення для дитячої 

аудиторії” вкладаємо всі його значення та вияви – це й дитячі телевізійні 

передачі (орієнтовані на потреби дитини-глядача); це й програми, розраховані 

на дитячу аудиторію (художні та документальні, мультиплікаційні/анімаційні 

фільми, серіали); це й спеціалізовані нішеві дитячі телеканали, в ефірі яких 



 
 

концентрують продукцію для дітей / про дітей, створену як фахівцями-

професіоналами, так і в межах дитячих телевізійних студій та гуртків (про 

дітей, для дітей та реалізованих силами дітей). 

До масштабних фундаментальних праць, у яких науковці давали оцінку 

дитячому телебаченню загалом, та/або акцентовано – із звуженим 

деталізованим предметом вивчення, відносимо кандидатську дисертацію 

А. Г. Когатько (“Телебачення для дітей: теорія, історія, перспективна модель 

функціонування” [140] та докторську дисертацію І. Л. Пенчук (“Телебачення 

для дітей в Україні: інформаційно-емоційний і змістовно-тематичний 

потенціал” [212]. Обидві роботи характеризуються багатоаспектним змістовим 

наповненням, обсягом фактологічних даних про стадіальність розвитку, 

призначення та функціонування телебачення для дітей, а також 

систематизованим оглядом джерельної бази. 

Дані з робіт А. Г. Когатько та І. Л. Пенчук дають змогу скласти повну 

картину історії розвитку та становлення телебачення для дітей у період 

спільного минулого Росії та України у складі Радянського Союзу, а також 

шляхів подальшого розвитку у часи незалежності. В процесі демонтажу 

тоталітарної системи держава більшою мірою відійшла від соціальної та 

культурної сфер життя суспільства. На зміну радянським цінностям прийшли 

ринкові, і задавати тон на телебаченні, в тому числі і на дитячому, стала 

комерційна ефективність і політична доцільність. Діяльність державних 

органів, які в радянську епоху контролювали освітньо-виховну політику, 

суперечила імперативам реального життя суспільства. Соціальний контроль за 

життєдіяльністю дітей, їх моральним розвитком і поведінкою був значною 

мірою послаблений. Дитяче телебачення, що існувало як структурний підрозділ 

освітньо-виховної системи, було відправлено у вільне плавання [141]. 

У процесі теоретичного опрацювання та аналізу наукових та 

публіцистичних робіт на тему “телебачення для дітей” протягом 2002–2012 рр., 

отримано такі основні результати:  



 
 

1. Децентралізація телемовлення в Україні призвела до того, що обсяг 

телемовлення для дітей значно зменшився. Вимоги про необхідний обсяг 

дитячого мовлення канали не виконують. Телевізійні власники не віддають 

дитячим телепрограмам вечірній прайм-тайм, ставлячи їх на 04:00-05:00 ранку, 

непоодинокі випадки, коли дитячі передачі транслюються в нічному кінозалі, 

що свідчить про маневрування (в ліцензії час виходу програм не 

обумовлюються, не фіксується він і в програмній концепції каналу). 

2. Безсистемний характер роботи дитячого телебачення призвів до таких 

наслідків: різке звуження тематики передач, жанрова одноманітність, 

зникнення програм для цілих вікових груп, відсутність інформаційних, 

навчальних і культурно-освітніх передач для дітей. З українського екрану 

майже зникли мультанімація, спеціалізовані дитячі пізнавальні передачі, дитячі 

телесеріали, художні та документальні фільми вітчизняного виробництва. 

3. Аналіз представленості української та зарубіжної продукції на 

найбільших українських телеканалах свідчить, що на українську продукцію 

припадає найменший обсяг. Це відкриває шлях для проникнення в 

інформаційний простір країни чужої продукції, що пропагує свій спосіб життя і 

культурно-ціннісні орієнтації, негативно впливає на формування національної 

свідомості, вироблення громадянської позиції. На думку Ю. П. Єлісовенка, це 

може викликати апатію, тривожність, затьмарення свідомості аж до 

трансформації ментальності в окремих випадках. 

4. Позитивні тенденції простежуються лише в ефірах регіональних 

телерадіокомпаній – загалом тут транслюється найбільше дитячих програм 

(станом на 2012 рік 86% від всеукраїнського мовлення для дітей) [20; 22; 71; 82; 

100; 143; 158; 212].  

І хоча ситуація на загальнонаціональних каналах з 2012-го року суттєво не 

змінилася, в цілому телебачення для дітей в Україні протягом останніх трьох 

років зробило помітний крок у своєму розвиткові, адже у 2012 році двоє 

потужних медіагравців на українському телевізійному ринку вдалися до 

рішення про переформування: медіагрупа “Інтер” віддала частоту музичного 



 
 

каналу “Enter-music” під канал для малюків (до 6-ти років) та їх батьків 

“Піксель”, а медіахолдинг “1+1 media” закрив столичний канал “Сіті” і на його 

частоті створив “Плюсплюс” – “розважально-пізнавальний телеканал для сімей 

з дітьми дошкільного та шкільного віку” [203]. 

На момент початку мовлення телеканалу “Піксель” посаду директора 

обіймав телепродюсер Юрій Молчанов (з грудня 2012 року “Піксель” очолила 

Олена Гуц
5
). Тоді він переконливо заявляв, що дитячий канал у цифровому 

пакеті має викликати значно більше “задоволення у глядачів”, ніж ще один 

музичний, і декларував мету – вивести дитяче телебачення із занепаду: “… 

якщо думати стратегічно, враховуючи всеукраїнське цифрове покриття та 

поділення цифрових каналів на певні формати, ми вирішили, що доцільно 

створити саме дитячий телеканал. У ньому є потреба не тільки з бізнесової 

точки зору, але й з погляду на те, що цей телеканал виконуватиме певну 

соціальну місію” [72]. Телепродюсер підкреслював, що на українському ринку 

досі не було жодного каналу із позиціонуванням “Пікселя”. Концепцію каналу 

сімейного перегляду розробляла команда, яка працювала і над створенням 

кабельного “завжди цікавого, науково-розважального, каналу”
6
 “Мега”, який 

швидко отримав схвалення глядачів та зростання рейтингових показників. 

Цільовою аудиторією “Пікселя” було визначено дітей від народження до 6 

років та їхніх батьків: “… канал не для дітей і не для батьків. А для дітей та 

батьків. Це – канал сімейного перегляду. Коли батьки допомагають своїм 

малюкам краще зрозуміти інформацію пізнавальних програм” [72]. 

Телеканал “Плюсплюс”, створений навздогін “Пікселю”, також подавав 

себе як канал для сімейного перегляду, але зробив акцент на сім’ях із дітьми 

дошкільного та шкільного віку, таким чином, обравши собі дорослішу 

аудиторію порівняно з “Пікселем”. 

“Ідея створення сімейного телебачення є не тільки актуальною, а й 

нагальною. … На сімейному каналі, звичайно, повинні домінувати інтегруюча, 
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ціннісна, освітньо-виховна функції, ідеї добра для всієї сім’ї і для кожного її 

члена” [20].  

Заявлені на офіційному сайті положення функціонування “Плюсплюс” 

пов’язані з такими загальнолюдськими цінностями, як: сім’я, дружба, доброта, 

відкритість, щирість, оптимізм, допитливість, розвиток.  

На “Пікселі” говорять про те, що за допомогою відібраних до ефіру 

програм діти навчатимуться любити природу, цінувати друзів та родину, бути 

добрими, поважати старших і один одного. 

Канал “Плюсплюс” визначає свій контент таким чином – “краще з світової 

анімації, улюблений усіма поколіннями Союзмультфільм, а також розвиваючі 

та пізнавальні програми”
7
. 

Основу програмного наповнення “Пікселя” становлять навчальні, 

пізнавальні, розвиваючі та якісні розважальні проекти для наймолодшого 

глядача від кращих виробників з усього світу: BBC, Aardman, Cyber Group 

Studios, Rainbow, Sony, Cookie Jar та ін.
8
 

Обидва канали мають офіційні інтернет сайти: “Піксель” – http://pixelua.tv/; 

“Плюсплюс” – http://www.plus-plus.tv/. Сайти якісно оформлені, містять 

телепрограму на поточний тиждень та інформацію про зміст програм в ефірі. 

На “Пікселі” представлені описи всіх мультсеріалів та програм, які 

циркулюють в ефірі протягом тижня, а також усіх тих, що були в ефірі раніше, 

але на цей час зняті з показу; на “Плюсплюс” – інформація лише про ті, що 

складають актуальний ефір.  

На сайті “Пікселя” можна переглянути інформацію про канал, а також 

ознайомитися з фотографіями, які були показані в ефірі у рубриці “Фото 

тижня” (спільний проект “Пікселя” та дитячої газети “Казковий вечір”). 

Канал “Плюсплюс”, на нашу думку, старанніше поставився до наповнення 

свого сайту. Так само тут можна знайти інформацію про канал, але разом з тим 

ще й переглянути он-лайн відео з віртуального архіву каналу; пограти у флеш-

ігри; ознайомитися з акціями, які канал планує провести, або з результатом тих, 
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що вже відбулися; почитати цікаві та позитивні новини; перейти за посиланням 

на сайт популярного відеохостингу “Ютюб” (Youtube), де також представлено 

відео з репертуару каналу (зокрема й проекти власного виробництва: “Знімала 

мама”, “Казка з татом”, “Корисні підказки” та “Це наше і це твоє”)
9
; з головної 

сторінки сайту потрапити на офіційні сторінки “Плюсплюс” у 

найпопулярніших соціальних мережах “Facebook”, “Вконтакте”, 

“Одноклассники” та “Google+”. Зупинимося детальніше на рубриках: “Новини” 

та “Акції”. 

У “Новинах” редактори “Плюсплюс” розміщують позитивну інформацію, 

повідомляють цікаві факти та актуальні події з життя каналу. Для ілюстрації 

перелічимо окремі заголовки опублікованих повідомлень, а саме: “Спеціальний 

приз від “Плюсплюс” для фестивалю дитячої творчості “Золотий лелека”, “20 

червня святкується Міжнародний день захисту слонів у зоопарках”, 

“Найвідоміші факти про Україну та українців”, “Святкуємо Всесвітній день 

сім’ї разом”, “Американські вчені довели, що дружба покращує здоров’я”, 

“Місто дітей KidZania”, “Мультик від українських аніматорів до дня 

народження Шевченка”, “3 березня – Міжнародний день дитячого 

телебачення”, “Безкоштовні маленькі бібліотеки підкорюють Америку”, 

“Українські вчителі здобули “золото” у конкурсі з інформатики у Лондоні”
10

. 

Такі приємні повідомлення, безперечно, сприяють позитивним емоціям, є 

основою для інтелектуального дозвілля та можуть дати поштовх для пошуку і 

обговорення деталей згаданих подій, явищ, прізвищ тощо. 

Канал “Плюсплюс” заявив про себе як поціновувача та оборонця сімейних 

цінностей, традицій, родинних зв’язків, тому приємно бачити, що на своєму 

сайті у рубриці “Акції” канал публікує інформацію, яка підтверджує таку його 

позицію. Так наприклад, на честь свого першого ювілею (серпень 2012 р.) 

“Плюсплюс” влаштував сімейне свято для своїх глядачів: концерти, вікторини, 

конкурси, майстер-класи, експерименти – все було організовано так, що 

активними учасниками були не лише діти, а й їхні батьки. “Плюсплюс” 
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виступив спонсором та учасником “Параду колясок” (травень 2012 р.). У 

рамках 5-го Всеукраїнського Фестивалю Свідомого батьківства пройшло Свято 

Батьківства (листопад 2013 р.), в якому брав участь і “Плюсплюс” з соціальною 

акцією “Додай дитинству кольорів”, у результаті якої батьки отримали добрі та 

корисні поради, як зробити дитинство своєї малечі щасливим та незабутнім. На 

новорічні свята “Плюсплюс” разом з Дідом Морозом та героями телеканалу 

підготували подарунки для понад тисячі дітей-сиріт сімнадцяти дитячих 

будинків з усієї України (Києва, Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя, 

Донецька, Львова, Одеси). “Плюсплюс” проводив й соціальну акцію “Додай 

уваги на дорозі” (квітень–травень 2013 р.), яка була спрямована на навчання 

дітей молодшого шкільного віку правилам поведінки на дорогах. Герой каналу 

– Фіолетовий Боб – разом з інспектором ДАІ протягом двох місяців проводили 

уроки з правил поведінки на дорозі для учнів 3-х – 4-х класів з 15-тьох 

київських шкіл. В рамках акції були розроблені флікери-світовідбивачі, які 

видно водіям на відстані чотирьохсот метрів. До того ж, в ефірі каналу 

напередодні літніх канікул транслювали короткі мультфільми про правила 

поведінки для пішоходів з моделюванням різних ситуацій
11

. А у День святого 

Миколая, 19 грудня 2014 року, канал запустив в ефір короткі мультфільми 

власного виробництва про різдвяні українські традиції (транслювалися в ефірі 

каналу з 19 грудня 2014 р. по 19 січня 2015 р.). Наведені приклади 

підтверджують дотримання каналом заявлених принципів. Разом з тим, вони є 

чудовим проявом діалогічної форми контакту із глядачем: “побудова тісних 

взаємин з аудиторією не повинна обмежуватися телевізійними ефірами – 

необхідна популяризація “правильних” форм проведення дитячо-юнацького 

дозвілля, а саме: організація фан-клубів, проведення соціально значущих акцій 

під патронатом популярних телепередач або перенесення телепроектів в інше 

середовище” [140, 131]. 

Телеканал “Плюсплюс”, готуючись до нового сезону 2014-2015 рр., оновив 

офіційний сайт графічно та доповнив змістовно. Тепер на сайті представлено 
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такі рубрики: “Дивись” (у якій подано перелік та опис програм телеканалу), 

“Грай” (тут користувач знаходить сімейні розваги, розмальовки, флеш-ігри), 

“Беру участь” (представлено інформацію про акції каналу; глядач може 

ознайомитися з новинами про діяльність та ініціативи каналу поза ефіром), 

“Щоденник героя” (зміст рубрити у розробці), “Пошук”. 

Редакції каналів “Піксель” та “Плюсплюс” врахували у своїй роботі 

важливість взаємодії з аудиторією. Так, їхні глядачі мають змогу на сайті 

каналу або на офіційних сторінках у соціальних мережах залишати свої 

коментарі з приводу мультсеріалів та програм. Це зручна й оперативна форма 

взаємодії. Залишаючи свої несхвальні або, навпаки, позитивні відгуки, глядачі 

реально мають можливість впливати на програмне наповнення: деякі 

мультфільми чи передачі зникають з ефіру в разі не прийняття їх глядачами, а 

якісь, навпаки, повертаються в ефір на численні прохання. Зрозуміло, що 

обираючи для ефіру той чи той контент, продюсери чи програмні директори 

сподіваються на “теплий прийом”, але нерідко очікування себе не 

виправдовують. Є й суперечливі варіанти, коли мульфільм чи передача 

викликають полярні оцінки – так наприклад, на сайті “Пікселя” глядачі 

залишили діаметрально протилежні відгуки на популярний мультсеріал 

“Машині казки”
12

; запальну полеміку викликав мультиплікаційний серіал “Оггі 

та кукарачі”
13

. Натомість, користувачі сайту “Плюсплюс” оцінили “Оггі та 

кукарачі” позитивно
14

. 

За час свого існування досліджувані телеканали здобули собі помітні 

позиції у рейтингу телеканалів України. У 2012 році їхню діяльність було 

відзначено нагородою у номінації “Відкриття року” престижної телевізійної 

премії “Телетріумф”. За три роки мовлення “Пікселя” та “Плюсплюс” у 

профільних авторитетних виданнях, наприклад, такому як “Телекритика”, 

з’являлися інформаційні повідомлення про те, що “Дитячий канал “Піксель” 

став абсолютним рекордсменом за аудиторією 4-9 (міста 50 тис.+)” (грудень 
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2012 р.), “Канал “Плюсплюс” став рекордсменом перегляду на канікулах” 

(березень 2014 р.), “Канал “Плюсплюс” став кращим анімаційним каналом 

липня” (липень 2014 р.), “Канал “Піксель” у вересні сягнув рекордних 

показників” (вересень 2014 р.), “Плюсплюс” лідирує за динамікою зростання 

телеперегляду серед Топ-10 каналів України” (січень 2015 р.). 

Розглянемо детальніше контент досліджуваних каналів. У межах цього 

дослідження проведене систематичне наукове спостереження за наповненням 

ефіру “Пікселя” та “Плюсплюс” протягом 2012-2015 рр. у визначені періоди: 

листопад–грудень 2013 р., липень-серпень 2014 р., березень–квітень 2015 р. 

Таким чином, було охоплено всі телевізійні сезони та прослідковано за 

динамікою розвитку телемовників “Піксель” та “Плюсплюс” від початку 

їхнього мовлення й до сьогодні. Перейдемо до систематизованих результатів 

аналізу. 

Ефір каналу “Піксель” склали мультсеріали та програми пізнавально-

розважального, навчально-розвиваючого та суто розважального спрямування: 

“Алекс”, “Анджеліка-балерина”, “Баблс”, “Баранчик Шон”, “Бейбі ТіВі”, “Ван-

дог”, “Венді”, “Веселі джунглі”, “Веселі цифри”, “Вік: маленький 

вікінг”, “Вінкс”, “Вулик”, “Вусолапокіт”, “Дбайливі ведмедики”, 

“Динолапики”, “Документальний фільм про природу”, “Зелене світло”, 

“Зелений острів Ґомбі”, “Кайю”, “Каспер: школа страху”, “Кіока”, “Котик 

Мусті”, “Лев Леон”, “Лупдіду”, “Маленький принц”, “Маша та ведмідь”, 

“Машині казки”, “Міа та я”, “Нові пригоди Пітера Пенна”, “Овечки-чемпіони”, 

“Оггі та кукарачі”, “Паровозик Тішка”, “Пінгвіни Озі Бу”, “Пірнай, Оллі, 

пірнай!”, “Пригоди Мауглі”, “Пригоди Пороро”, “Пригоди Тіммі”, “Пригоди 

Чака та друзів”, “Про все на світі”, “Розумний Сід”, “Рорі-гонщик”, 

“Смішарики”, “Союзмультфільм”, “Театр Езопа”, “ТіВі Абетка”, “Тіллі та 

друзі”, “Тікіті-так”, “Фіксики”, “Фургончик Оллі”, “Цифропузики”, “Шарлотта-

суничка”, “Шафа Хлої”. 

Телевізійна програма буденного та вихідного дня майже не відрізнялися. В 

основному весь контент канал дублює українською мовою, виняток становлять 



 
 

популярні мультсеріали виробництва Росії: “Баблс” (“Приключения Баблс”), 

“Маша і ведмідь” (“Маша и медведь”), “Машині казки” (“Машины сказки”), 

“Паровозик Тішка” (“Паровозик Тишка”), “Смішарики” (“Смешарики”), 

“Фіксики” (“Фиксики”) які йдуть в ефір мовою оригіналу. 

З 00:00 до 05:30 – нічний показ – “Документальний фільм про природу” 

(українською мовою), завжди цікавий пізнавальний контент про природу, 

тваринний, рослинний світ, про географію нашої планети. 

З 2014 року у нічному ефірі – нон-стоп радянські мультфільми. На сайті 

каналу програми пропонують за віковим розподілом: немовлята (0-2), малюки 

(2-4) та дошкільнята (4-6+). Так, наприклад, немовлятам рекомендують до 

перегляду: “Алекс” та “Веселі цифри” (ранковий ефір), “Пригоди Тіммі” 

(вечірній ефір). Решта контенту призначена віковим категоріям 2-4 та 4-6+. 

В ефір каналу “Плюсплюс” ввійшли мультсеріали, серіали та програми 

пізнавально-розважального, навчально-розвиваючого та суто розважального 

спрямування: “Американський дракон: Джейк Лонг”, “В пошуках Немо”, 

“Гуппі та більбашки”, “Джейк та пірати Небувалії”, “Дружба – це диво”, 

“Єралаш”, “Зак і кряк”, “Знімала мама”, “Зоряні війни”, “Зоряні війни. Лего” 

“Історя іграшок”, “Казка з татом”, “Качині історії”, “Кім 5+”, “Клуб Міккі 

Мауса”, “Команда Умізумі”, “Корисні підказки”, “Кряк-бряк”, “Лалалупси”, 

“Лікар Плюшева”, “Ліло і Стіч”, “Майстер Менні”, “Маленьке королівство Бена 

і Холлі”, “Маленький зоомагазин”, “Містер Мейкер”, “Мультфільм” (збірка 

радянських мультфільмів), “Нові пригоди Вінні Пуха”, “Оггі та кукарачі”, 

“Олівія”, “Перерва”, “Перехрестя в джунглях”, “Робот Робік”, “Русалонька”, 

“Свинка Пеппа”, “Смішарики: Пін-код”, “Смурфики”, “Собака крапка ком”, 

“Сова”, “Софія Прекрасна”, “Тімон і Пумба”, “Томас і друзі”, “Трактор Том”, 

“Трансформери: Боти-рятівники”, “Фіксики”, “Фінеас і Ферб”, “Хот вілс”, 

“Хрюсик і Мухася”, “Це наше і це твоє”, “Чаггінгтон”, “Чіп і Дейл: 

бурундучки-рятівнички”, “Чорний плащ”, “Чудеса на віражах”. 



 
 

Телевізійна програма буденного та вихідного дня відрізнялася тим, що у 

суботу та неділю не транслювали звичні для вечірнього показу буденного дня 

програми власного виробництва “Знімала мама” та “Казка з татом”. 

На сайті каналу зазначені програми, які можна переглянути он-лайн, 

наприклад, “Знімала мама”, “Дружба – це диво”, “Казка з татом”, “Маленьке 

королівство Бена і Холлі”. 

Політика каналу щодо дубляжу українською мовою – непринципова та 

примиренна до обставин (залежить від того, який у продажу був варіант – 

російський чи український). Тому частина мультфільмів іде російською 

(наприклад, “Єралаш” (“Ералаш”), “Кім 5+” (“Ким 5+”), “Лалалупси” 

(“Лалалупсия”), “Нові пригоди Вінні Пуха” (“Новые приключения Винни 

Пуха”), “Свинка Пеппа” (“Свинка Пеппа”), “Фіксики” (“Фиксики”), частина – 

українською (наприклад, “Маленьке королівство Бена і Холлі”, “Оггі та 

кукарачі”, “Олівія”, “Смішарики: Пін-код”, “Смурфики”). 

Програми власного виробництва “Плюсплюс”– “Знімала мама”, “Казка з 

татом”, “Корисні підказки”, “Це наше і це твоє” – звучать в ефірі рідною 

мовою. 

З 00:00 до 06:00 у показі “Мультфільми”. Програмна сітка каналу 

організована так, що контент для різних вікових груп іде впереміш, без 

візуальних позначень статево-вікових урахувань. Справа в тому, що 

“Плюсплюс” позиціонує себе як канал для дітей дошкільного та шкільного віку 

– в такому віковому діапазоні важливо визначити, на кого саме розрахована 

програма чи мультфільм, адже “різниця у 2-3 роки у дитячому віці дуже суттєва 

і значно змінює потреби та мотиви аудиторії подивитися телевізор” [155, 95], 

до того ж, важливо враховувати і фізіологічні особливості, які також 

змінюються у процесі дорослішання дитини. Редактори каналу мають зважати і 

на обставини сучасного життя – так наприклад, дитина-підліток, порівняно з 

дитиною початкових класів, більше часу витрачає на перегляд телевізора без 

батьківського контролю. 



 
 

Обидва канали мають у своєму арсеналі програми власного виробництва: 

“Піксель” – “ТіВі Абетка”; “Плюсплюс” – “Знімала мама”, “Казка з татом”, 

“Корисні підказки”, “Це наше і це твоє”. 

“ТіВі Абетка” – український навчальний телепродукт для наймолодших 

глядачів, у якому ведуча разом з дітками-помічниками запрошують глядача 

вивчати українські літери та слова. “Корисні підказки” – анімована 

енциклопедія корисних порад, відповідей та роз’яснень для дітлахів. “Це наше і 

це твоє” – соціальний, патріотично орієнтований, анімаційний проект. 

Мультфільми тривалістю 20–30 секунд розповідають цікаві факти про Україну: 

географічні особливості, визначні досягнення, винаходи тощо. У простій 

ненав’язливій формі мультсеріал учить дітей пишатися своєю країною, сприяє 

вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної 

єдності українського суспільства. 

Серії “Це наше і це твоє” вперше були показані в ефірі 1 травня 2014 року. 

І вже взимку 2015 проект став лауреатом премії Кабінету Міністрів України 

імені Лесі України у номінації “Кінотвори для дітей та юнацтва”. 

Для старших дітей у 23.00 – показ програми розважального спрямування 

“Знімала мама”, яка являє собою хіт-парад відеороликів. Аматорські ролики 

різного ґатунку та походження відібрані за рубриками (наприклад, “Котики-

муркотики”, “Хто сказав: Гав?”, “Дитяча колотнеча”, “Фізкульт-привіт!”, 

“Авто-мото-велоляпи”) та озвучені за кадром в анекдотичному стилі. 

“Казка з татом” – якісний анімований продукт, створений за підтримки 

провідних українських видань дитячої книги, мотивує відродження традиції 

сімейного читання. Оповідач із числа відомих татусів країни (наприклад, Фагот, 

Остап Ступка, Віктор Бронюк, Олег Скрипка, Анатолій Яценко, Андрій 

Доманський, Юрій Горбунов, Павло Зібров та ін.) запрошує глядачів у світ 

казки. Професійно озвучені, якісно та яскраво анімовані історії можуть стати 

чудовим ритуалом сімейного перегляду перед сном малої дитини. 

У кожному новому сезоні телеканал “Плюсплюс” подовжує та розширює 

свої проекти. Так, наприклад, спочатку для програми “Казка з татом” 



 
 

керівництво каналу відбирало казки найкращих українських видавництв та 

оживлювало ілюстрації книжкових сторінок за допомогою анімації. Для 

третього сезону казки було створено силами казкарів та аніматора, що 

працюють на замовлення каналу (Антон Сіяніку, Марина Куцик-Герасименко, 

Едуард Катихін). Тепер телевізійні татусі оповідають з екрану про пригоди 

мешканців країни Плюсплюс – плюсян. Тож, нині і тексти, і ілюстрації казок – 

цілковита робота каналу. Тексти узгоджуються з психологом проекту, а 

характери персонажів відповідають законам психогеометрії. Головних 

персонажів світу Плюсплюс – Трикулю, Кружка та Квадратика – було втілено 

із вже наявного графічного оформлення каналу. 

Таким чином, можна стверджувати, що канал “Плюсплюс” проводить 

грамотний брендинг. “Плюсплюс” запустив лінію шкільних зошитів з 

притаманним каналу ілюстративним оформленням, випустив книгу по мотивам 

проекту “Це наше і це твоє”. Нині канал анонсував випуск настільної гри 

“Пригоди у світі Плюсплюс” та планує запуск серії кондитерських виробів, 

зокрема упаковане печиво “Кружко” та “Квадратик”.  

У ході аналізу змістового наповнення ефірів “Пікселя” та “Плюсплюс” ми 

відштовхувалися від функціонального спрямування запропонованих в ефірі 

програм. Нами було визначено необхідні, на наш погляд, для дитячого мовника 

функції, у поєднанні з якими розважальний характер анімаційного контенту 

визначених телеканалів, дав би змогу стверджувати про наявність рис 

ед’ютейнмент-технології. Звісно ж, до переліку необхідних варіантів було 

зараховано навчальні, освітні та пізнавальні функції. 

Але, як зазначав Теодор Рузвельт: “Виховати людину інтелектуально і, при 

цьому, не виховати її морально – означає виростити загрозу для суспільства” 

[38, 530]. Тому, вважаємо важливими для дитячого телеканалу також виховну 

та соціалізуючу функції. Як правило, вони – завуальовані: класифікуючи 

програми, дослідники не виділяють окремо виховні передачі та програми з 

соціалізуючим ефектом. Часто науковці утворюють змістові сполуки: 

навчально-виховні, освітньо-виховні, пізнавально-виховні, розважальні 



 
 

програми та молодіжні серіали як засіб формування соціальних настанов тощо. 

Це не є підставою вважати ці функції менш важливими за інші. 

У справі соціалізації дітей та юнацтва науковці великого значення надають 

саме ЗМІ як потужним агентам упливу, які значно випереджають інші суспільні 

інституції. Щодо виховної функції, то вона “полягає в передачі зразків життя, 

прикладів поведінки, ставлення до світу, до інших людей, до самого себе, у 

прилученні до здобутків культури і мистецтва, засвоєнні етичних, правових, 

ідеологічних та інших норм сучасного суспільства” [15].  

Проте телебачення, перш за все, є привабливим засобом для своєї 

аудиторії, а отже, не може собі дозволити нав’язливого виховання в чистому 

вигляді або суворих настанов діяти певним способом. Тому виховання замість 

моралізаторства та повчання може втілюватись у делікатному, тактовному та 

ненав’язливому контенті пізнавальних, освітніх, розважальних та інших 

програм. 

На думку української вченої Наталії Темех телебачення відіграє дуже 

важливу роль: “для більшості дітей нині телебачення стає чи не головним 

вихователем. По-перше, це зумовлено тим, що батьки нерідко не мають 

можливості приділити увагу дітям, а школа взагалі не вважає виховання дітей 

своїм обов’язком. По-друге, це спричинено властивостями самого телебачення, 

а саме тим, що воно дає нову інформацію в цікавій, яскравій формі, яка 

сприймається без будь-яких зусиль та попередньої підготовки і в зручний для 

глядача час” [291, 112]. 

Оксана Квашук у результаті наукового дослідження дійшла висновку: 

“Телепередачі є ефективним засобом морального виховання молодших 

школярів, вони сприяють засвоєнню когнітивних навичок через наочне 

демонстрування. Через телебачення діти засвоюють морально-етичні соціальні 

стереотипи” [190, 160]. 

Ще одна українська дослідниця Катерина Кошак, яка розглядала принципи 

створення телепрограм для дитячо-юнацької аудиторії, у висновках до своєї 

роботи зазначила, що “вони повинні сприяти розвитку та поширенню 



 
 

телебачення, яке інтелектуально збагачує світ дитини, навчає, знайомить з 

цікавими історичними та науковими фактами, допомагає обрати улюблену 

професію, зрештою – життєвий шлях, а не тільки розважає та заповнює вільний 

час”, а також “для сучасного вітчизняного дитячого телебачення актуальним є 

питання створення таких програм, які мають бути спрямовані на цілісний, 

всебічний та гармонійний розвиток особистості дитини, на духовне 

становлення, інтелектуальну освіту, фізичне, соціальне та патріотичне 

виховання юних громадян України” [155, 44]. 

Отже, з огляду на зазначене вище, до першочергових завдань телебачення 

для дитячої аудиторії можна віднести: навчати, виховувати, просвіщати та 

розважати глядачів, сприяти їхній соціалізації. 

Отримані у ході спостереження та аналізу відомості зведено до таблиці 

(див. Табл. 1 – телеканал “Піксель”/Табл. 2 – телеканал “Плюсплюс”, поданих у 

Додатках М та М.1). Усі програми, які вийшли в ефірі досліджуваних 

телеканалів у визначений період (листопад–грудень 2013 р., липень-серпень 

2014 р., березень–квітень 2015 р.), розподілені за функціональним 

спрямуванням: розважально-виховні, пізнавально-навчальні, пізнавально-

освітні та розважальні.  

Розважально-виховні програми спрямовані на соціалізацію, демонстрацію 

моделей поведінки, встановлення чітких меж “добре”/“погано”. Пізнавально-

навчальні – більшою мірою спонукають дитину до набуття нових знань та 

вмінь, пізнання світу навколо себе, розширення кругозору. Пізнавально-освітні 

– у функціональному плані дещо дублюють пізнавально-навчальні програми; 

відмінність полягає в тому, що вони дають більш загальні теоретичні уявлення, 

пропонують поглянути ширше чи глибше, тоді як пізнавально-навчальні 

наголошують на практичних навичках. Розважальні програми мають на меті 

сприяти відпочинку.  

Так чи інакше, для всіх програм телеканалів “Піксель” та “Плюсплюс” 

характерними є розважальні риси, які є своєрідним гачком для глядацької уваги 

та зацікавленності. 



 
 

Програми телеканалу "Плюсплюс"

розважально-виховні - 50 %

пізнавально-навчальні - 17,3 %

пізнавально-освітні - 15,4 %

розважальні - 17,3 %

В ефірному різноманітті телеканалів “Піксель” та “Плюсплюс” наявні всі 

зазначені вище типи програм за функціональним спрямуванням. Кількісні 

показники у відсотках запропонованих типів програм подаємо у вигляді діаграм 

(див. рис. 2.1 і 2.2).  

Рис. 2.1. Типи програми телеканалу “Піксель” за функціональним 

спрямуванням у відсотках (листопад–грудень 2013 р., липень-серпень 2014 р., 

березень–квітень 2015 р.)  

Рис. 2.2. Типи програми телеканалу “Плюсплюс” за функціональним 

спрямуванням у відсотках (листопад–грудень 2013 р., липень-серпень 2014 р., 

березень–квітень 2015 р.) 

Уніфіковані дані дають змогу побачити повну ефірну картину каналу і 

зробити висновки щодо змістового наповнення матеріалу та його потенційної 

користі для глядача. 

Програми телеканалу "Піксель"

розважально-виховні - 46,2 %

пізнавально-навчальні - 19,2 %

пізнавально-освітні - 23,1 %

розважальні - 11,5



 
 

До речі, на офіційному сайті “Пікселя” зазначено, що за допомогою 

відібраних до ефіру програм діти навчатимуться любити природу, цінувати 

друзів та родину, бути добрими, поважати старших тощо. 

Більшу частину мовлення досліджуваних каналів складають мультфільми 

та анімовані продукти. Виняток становлять: програма “ТіВі Абетка” та цикл 

“Документальний фільм про природу” на “Пікселі”; “Єралаш”, “Казка з татом”, 

“Містер Мейкер”, “Собака крапка ком” та “Знімала мама” на “Плюсплюс”. 

І мультиплікація (лат. multiplication – розмноження, збільшення, 

зростання), і анімація (лат. animo – оживлення) являють собою вид 

кіномистецтва, твори якого з’являються шляхом зйомки послідовних фаз руху 

намальованих або об’ємних об’єктів. Такі твори називають анімаційними або 

мультиплікаційними фільмами (мультфільмами) [6]. Таким чином, сьогодні, 

поняття “мультиплікація” та “анімація” вживаються переважно як синоніми. 

Але так було не завжди. 

У Радянському Союзі поняття “анімація” не було популярним і практично 

не вживалося. Замість нього використовували поняття “мультиплікація”, яке у 

свою чергу, не було поширеним в Європі та Америці. Анімацією у 

пострадянський час почали називати мультфільми після комп’ютеризації 

процесів їхнього створення. Нині, комп’ютерна анімація – це та сама 

мультиплікація, але майстру вже не потрібно малювати всі послідовні кадри 

певного руху, досить створити об’єкт і здійснювати з ним потрібні за сценарієм 

ключові дії, а всі проміжні кадри промальовує комп’ютерна програма.  

Мультиплікація та анімація ніколи не конфліктували. Обмін досвідом між 

аніматорами–мультиплікаторами завжди здійснювався відкрито, техніки і 

технології не приховувалися, а запозичувалися і популяризувалися. Об’ємна 

мультиплікація свого часу випередила тривимірну-анімацію (3D графіку) на 

довгий час і тільки поява та поширення комп’ютерних технологій, змусили 

мультиплікацію здати свої позиції [7]. 



 
 

Дослідники виділяють такі сучасні види анімації: графічна (мальована); 

об’ємна (матеріальна); пластилінова; сипка; перекладна; голчастий екран; 

тіньова; комп’ютерна; 3-d; 2-d тощо [19, 114-115]. 

Незважаючи на комп’ютеризацію та технологізацію процесу створення 

дитячого мультиплікаційного твору, його роль у становленні особистості 

дитини залишається незмінною: “Мультфільми істотно впливають на 

емоційний та інтелектуальний розвиток дитини, навчаючи її любити красу і 

добро, засуджувати насильство і зло, розуміти різницю між реальністю та 

вигадкою, а також надають допомогу у вирішенні складних ситуацій, що 

виникають у стосунках між людьми” [187]. Гарний мультфільм для дитини – 

“незамінне джерело знань, унікальний тренажер для дитячої фантазії, він може 

надати батькам неоціненну допомогу у вихованні дитини. Наочні та зрозумілі 

уроки, які в доступній і захоплюючій формі підносить малюкові мультфільм, 

легко запам’ятовуються і не сприймаються як повчання” [90]. 

До того ж, іноземна практика використовувати засоби масової інформації з 

метою соціальних зрушень та вводити у контекcт популярних програм, 

спрямованих на розважання аудиторії, освітні та соціалізуючі ін’єкції, 

поширюється і на дитячі телевізійні продукти. Дослідження зарубіжних 

програм типу “Вулиця Сезам” (Sesame Street), “Телепузики” (Teletubbies), серії 

“Бейбі ТіВі” (Baby TV), які багато років створюють свої матеріали, 

користуючись технологією “освіта+розвага” (edutainment), наводять висновки 

щодо позитивних упливів на інтелектуальний, емоційний, фізичний розвиток 

дітей. 

Сьогодні на іноземних дитячих каналах широко представлений сегмент 

пізнавально-розважальних та навчально-виховних анімаційних продуктів, 

наприклад: “Маленькі Енштейни” (Little Einsteins), “Даша-слідопит” (Dora the 

Explorer), “Уперед, Діего, уперед!” (Go, Diego, go!), “Гуппі та бульбашки” 

(Bubble Guppies), “Команда Умізумі” (Team Umizoomi), “Чудо-звірята” (The 

Wonder pets) тощо. Телемовці з різних країн, купуючи для свого ефіру 

популярний закордонний продукт, адаптують переклад під свого глядача, але 



 
 

зміст та форма лишаються оригінальними. Саме вони приваблюють глядача – 

це говорить про те, що дітям в усьому світі подобаються однакові речі. Батьки 

виказують також свої симпатії та довіру до такого телевізійного продукту, 

вбачаючи у ньому позитивний зміст для розвитку своєї дитини. Сучасні умови 

“відкритого світу” надають батькам можливість замовляти іноземні програми 

на дисках та отримувати їх поштою, скачувати з інтернету чи переглядати в 

режимі онлайн. Та, попри швидкі темпи поширення інтернет-мережі, більшість 

українських сімей все ж залишаються поза процесом. З появою в українському 

телевізійному ефірі спеціалізованих дитячих каналів “Піксель” та “Плюсплюс” 

доступ до якісних анімованих пізнавальних продуктів отримала більша частина 

населення. 

Змістове наповнення ефіру “Плюсплюс” більшою мірою відповідає 

політиці каналу щодо їхніх ціннісних орієнтирів: сім’я, дружба, доброта, 

відкритість, щирість, оптимізм, допитливість, розвиток [239]. 

Проаналізувавши контент “Пікселя”, робимо висновки про те, що в ефірі 

каналу представлений в основному якісний продукт для дитячої аудиторії, який 

може бути використаний з навчально-виховною, пізнавально-освітньо, 

соціалізуючою та розважальною метою. 

І тим не менш, зауважимо, що контент досліджуваних телеканалів значно 

більшою мірою складає імпортований продукт виробництва Бельгії, 

Великобританії, Італії, Іспанії, Росії, США та Франції. 

Обидва канали отримують схвальні та вдячні відгуки від своїх глядачів. 

“Піксель” та “Плюсплюс” були відзначені нагородою “Відкриття року” 

телевізійної премії “Телетріумф”. Обидва канали є рейтинговими і з кожним 

сезоном показник аудиторії кількісно зростає. Команда “Плюсплюс” помітно 

жвавіше та професійніше (порівняно з “Пікселем”) займається розвитком свого 

каналу як телемовника для дитячої аудиторії, який можна було б віднести до 

якісних. “Плюсплюс” активно запускають проекти власного виробництва, які 

мають схвальні відгуки і фахівців, і широкої аудиторії. Також канал розвиває 

бренд “Плюсплюс”, організовуючи соціальні ініціативи, запускаючи у продаж 



 
 

різні супутні товари з ілюстраціями каналу: розмальовки, зошити, дитячі 

журнали, книгу, настільну гру і навіть серію кондитерських виробів. 

На прикладі “Пікселя” та “Плюсплюс” очевидно, що ед’ютейнмент є 

ефективним засобом створення й розвитку помітного на медійному ринку 

гравця і, разом з тим, осередку позитивних вражень та впливів на підростаюче 

покоління нашої держави. При цьому ефір і “Пікселя”, і “Плюсплюс” фактично 

повністю складається з анімаційних продуктів. А для цілісного та гармонійного 

розвитку дитині необхідні програми різного змістового спрямування, 

характеру, стилю та способу виконання, щоб паралельно розвивати розум, 

душу й тіло дитини. Дитячий контент може і повинен бути яскравим, 

привабливим, цікавим та, обов’язково, корисним (маємо на увазі пізнавально-

просвітницький, освітньо-виховний, а також соціалізуючий потенціал). 

 

2.3. “Піксель” та “Плюсплюс” із погляду міжнародного досвіду: 

реалізація технології ед’ютейнмент у практиці дитячого телебачення  

До початку мовлення “Пікселя” та “Плюсплюс” єдиним українським 

дитячим телеканалом був “Малятко TV”, який віщував через сателіт та міські 

кабельні мережі України з серпня 2009 року. І хоча концепція “Малятко TV” 

(Розважаючи, навчай і виховуй!) та наповнення ефіру (вітчизняні та закордонні 

анімаційні фільми, програми, телесеріали тощо) відповідали формату сучасного 

дитячого телебачення, діяльність каналу не стала істотним зрушенням у процесі 

побудови якісної та популярної медіаплатформи для дітей в Україні. 

З появою конкурентоспроможних, створених потужними медійними 

гравцями, телеканалів “Піксель” та “Плюсплюс” український глядач має 

перспективу якісного, власне українського, дитячого телебачення. З тим, що 

сьогодні українські телекомпанії почали більше уваги приділяти мовленню для 

дитячої аудиторії, очевидним є покращення кількісне, але питання про якісне – 

змістове та функціональне – покращення потребує дослідницької уваги. В 

умовах відкритого світу маємо змогу розглянути діяльність зазначених 



 
 

телеканалів крізь призму іноземних, досвідчених та популярних, дитячих 

телемовників. 

Розглянемо діяльність українських спеціалізованих дитячих телеканалів 

“Піксель” та “Плюсплюс” у порівнянні з іноземними дитячими телемовниками, 

що поширюються в Україні ефірним, кабельним і супутниковим телебаченням. 

Дослідники засвідчують, що світове телебачення, насамперед таких 

високорозвинених країн, як Англія, Німеччина, США, Франція, Японія, 

реагуючи на глобальні зміни в організації життя сучасної людини та тенденції у 

соціальній сфері, враховують потреби аудиторії в якісних програмах 

пізнавально-освітнього та соціалізуючого спрямування. “Провідні країни світу 

високо оцінюють потенціал дитячого телебачення, надаючи перевагу 

програмам з освітнім, пізнавальним, інформаційним, соціоемоційним і 

розважальним контентом” [212, 136]. 

1. Згідно з даними дослідження Європейської аудіовізуальної 

обсерваторії, ринок дитячих телеканалів у Європі налічує близько 320 

телеканалів (станом на 2013 р.). Найбільший та найпопулярніший інтернет-

довідник “Вікіпедія” до списку американських кабельних та супутникових 

телемереж включив понад 25 назв у категорії “дитячі” [37; 357]. Враховуючи 

таку велику кількість спеціалізованих телевізійних каналів для дитячої 

аудиторії у світі, а також, зважаючи на технічний та мовний бар’єри, за 

джерельну базу дослідження було обрано іноземні телеканали для дітей, які 

потрапляють на територію України (ефірні, кабельні та супутникові). 

2. У рамках дослідження реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій 

були відібрані загальнонаціональні – ті, які вказали територією здійснення своєї 

діяльності Україну, а не окремі міста чи області. Крім того, за допомогою 

моніторингу ринку послуг кабельного та супутникового зв’язку визначено 

найбільш поширених та потужних телекомунікаційних операторів/провайдерів 

на території України, які акумулюють навколо себе найбільшу кількість 

каналів. У результаті аналізу їхніх пакетів послуг складено повний список 



 
 

телеканалів для дітей (регіональні канали до уваги не бралися), які можуть бути 

доступні українському глядачу. 

Нині Україна здійснює перехід на цифрове телебачення, тому пакет 

каналів ефірного телебачення розглядаємо на прикладі Національної цифрової 

телемережі “Т2”, яка пропонує глядачу 32 безкоштовні загальнонаціональні 

телеканали. Серед них тільки один дитячий – “Піксель”. 

Провідний український загальнонаціональний провайдер кабельного 

телебачення “Воля” пропонує п’ять основних пакетів послуг (Легкий, 

Стартовий, Оптимальний, Оптимальний HD, Преміальний HD. Крім того, до 

основних пакетів “Стартовий” та “Оптимальний” можна замовити на вибір з 

п’яти додаткових преміальних пакетів, серед яких є “Дитячий” (вартість – 25 

грн/міс). Дані щодо телевізійних каналів для дитячої аудиторії, пропоновані у 

пакетах послуг провайдера “Воля”, зведено до таблиці 2.2. 



 
 
 

Таблиця 2.2. 

Телевізійні канали для дитячої аудиторії у пакетах послуг 

провайдера “Воля” 

Провайдер Воля 

Пакет послуг Основний Додатков

ий 

Легкий Стартовий Оптималь

ний 

Оптималь

ний HD 

Преміальн

ий HD 

Дитячий 

К
ан

ал
и

 

Baby TV   • • •  

Boomerang     • • 

Сartoon 

Network 

 • • • •  

Gulli      • 

Jim Jam     • • 

Nick Junior     • • 

Nickelodeon     • •  

TiJi     • • 

Дитячий 

(Детский)  

 • • • •  

Дитячий світ 

(Детский мир)  

    •  

Карусель    • • •  

Малятко TV  • • • • •  

Моя дитина  • • • • •  

Мультимания      • • 

Піксель  • • • • •  

Плюсплюс  • • • • •  

Посмішка 

дитини 

(Улыбка 

ребенка) 

    • • 

Радість моя 

(Радость моя) 

    • • 

З операторів супутникового телебачення наведемо для прикладу компанію 

“Віасат” (Viasat), яка є частиною “Модерн Таймс Груп” (Modern Times Group) – 

одного з найбільших операторів платного телебачення в країнах Західної та 

Східної Європи, а також у країнах Балтії та Скандинавії. “Віасат” стала першим 

ліцензованим провайдером цифрового супутникового телебачення в Україні. 

До того ж, згідно з даними “GFK” (Gesellschaft für Konsumforschung – 

Товариство споживчих досліджень), компанія “Віасат” є лідером платного 

супутникового телебачення в Україні (обслуговує 31 % усіх супутникових 

сімейств) [238]. 



 
 

“Віасат” пропонує чотири пакети послуг: Домашній, Престижний, 

Престижний HD, Престижний HD Преміум (див. Табл. 2.3.). 

Таблиця 2.3. 

Телевізійні канали для дитячої аудиторії у пакетах послуг провайдера 

“Віасат” 

Провайдер Віасат 

Пакет послуг Домашній Престижний Престижний 

HD 

Престижний HD 

Преміум 

К
ан

ал
и

 

Сartoon 

Network 

• • • • 

Lale • • • • 

Nickelodeon   • • • 

Дитячий 

(Детский)  

• • • • 

Малятко TV  • • • • 

Піксель  • • • • 

Плюсплюс  • • • • 

Крім “Віасат”, послуги платного супутникового телебачення на території 

України пропонують такі потужні оператори як “НТВ ПЛЮС Україна” та 

“XTRA TV”. Вони передають такі телеканали для дитячої аудиторії, як: “Baby 

TV”, “Сartoon Network”, “Jim Jam”, “Nick Junior”, “Nickelodeon”, “Nickelodeon 

HD”, “TiJi”, “Дитячий світ (Детский мир)”, “Карусель”. 

Якщо звести наведені дані, то отримаємо список українських 

загальнонаціональних та іноземних спеціалізованих дитячих телеканалів, які 

можуть скласти телеменю дитини-глядача в Україні: “Baby TV”, “Boomerang”, 

“Сartoon Network”, “Gulli”, “Jim Jam”, “Lale”, “Nick Junior”, “Nickelodeon”, 

“Nickelodeon HD”, “TiJi”, “Детский”, “Детский мир”, “Карусель”, “Малятко 

TV”, “Моя дитина”, “Мультимания”, “Піксель”, “Плюсплюс”, “Улыбка 

ребенка”, “Радость моя”.  

Розглянемо основні параметри їхньої діяльності та порівняємо з 

телеканалами “Піксель” та “Плюсплюс”. У ході дослідження зі списку 

прибираємо такі канали: “Lale” – регіональний кримськотатарський дитячий 

канал (крім того, 1 квітня 2015 року канал припинив мовлення через невидачу 

ліцензії російською окупаційною владою, але вже 17 червня 2015 року відновив 

мовлення з Києва); “Nickelodeon HD” – той самий канал “Nickelodeon” тільки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2


 
 

якість зображення передається у високій чіткості (англ. high-definition television, 

HDTV); “Малятко TV” – український супутниковий телеканал; “Моя дитина” – 

канал, присвячений проблемам виховання дітей (орієнтується на батьків, а 

також тих, хто чекає на дитину). 

Отже, у рамках дослідження розглянемо діяльність таких іноземних 

спеціалізованих дитячих телеканалів: 

1. Бейбі ТіВі (Baby TV – США; стартував у грудні 2003 р.) – цілодобовий 

некомерційний телевізійний канал для дітей до трьох років та їхніх батьків. 

Канал пропонує програми для розвитку дитини, створені у співпраці з 

експертами – педіатрами, педагогами, психологами. Метою мовлення є 

розвиток та навчання маленьких глядачів, виховання активного здорового 

способу життя, мотивація сімейного спілкування. Мова трансляції на території 

України: англійська. 

2. Бумеранг (Boomerang – CША; квітень 2000 р.) – дитячий телеканал, що 

спеціалізується на цілодобовому показі класичних мультфільмів, в основному, 

авторства “Уорнер Бразерс” (Warner Brothers), “Метро Голден Майєр” (Metro-

Goldwyn-Mayer) та “Ханна-Барбера” (Hanna-Barbera). Гасло каналу – 

“Бумеранг: усе повертається до Вас” (“Boomerang: It’s all coming back to you”). 

В ефірі “Бумеранга” немає реклами. Мова трансляції на території України: 

російська. 

3. Картун Нетворк (Сartoon Network – США; жовтень 1992 р.) – на 

сьогодні найбільший у світі мультиплікаційний канал для дитячої аудиторії. 

Веде мовлення у форматі високої чіткості 1080i. Мова трансляції на території 

України: російська. 

4. Гюлі (Gulli – Франція; листопад 2005 р.) – телеканал для дітей та 

підлітків, який прагне задовольнити зростаючу дитячу цікавість та допомогти 

дітям пізнавати навколишній світ у розважальній формі. Мова трансляції на 

території України: російська. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Warner_Brothers
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hanna-Barbera


 
 

5. Джім Джам (Jim Jam – Італія; жовтень 2006 р.) – дитячий телеканал, 

який засобами мультиплікації та серіалів в ігровій формі навчає маленьких 

глядачів гарно себе поводити. Мова трансляції на території України: російська. 

6. Нік Джуніор (Nick Junior – США; лютий 1999 р.) – телеканал для 

дошкільників. В програмній сітці в основному оригінальний контент, 

вироблений ексклюзивно для дитячого телеканалу Nickelodeon. Мова 

трансляції на території України: російська. 

7. Нікелодіон (Nickelodeon – США; грудень 1977 р.) – дитячий телевізійний 

канал, створений 1977 року під назвою “Pinwheel”. З 1979 р. почав мовлення по 

всій території США як “Nickelodeon”. Зараз транслюється майже на всіх мовах 

по всьому світу. Мова трансляції на території України: англійська, російська. 

8. Тіжі (TiJi – Франція; грудень 2000 р.) – телеканал для дошкільнят, 

адаптований до ритму життя маленьких дітей та їхніх батьків. Телепоказ 

супроводжує малюків у відкриттях протягом всього дня, створюючи атмосферу 

любові, добра та дбайливої турботи. Мова трансляції на території України: 

російська. 

9. Дитячий (Детский – Росія; липень 2006 р.) – універсальний сучасний 

освітній телеканал для дітей. Позиціонується як платформа для зв’язку між 

поколіннями: в легкій і доступній формі транслює “вічні” цінності та ідеали. 

Мова трансляції на території України: російська. 

10. Дитячий світ (Детский мир – Росія; листопад 1997 р.) – дитячий 

телеканал, на якому представлені переважно мультфільми часів СРСР, дитячі 

фільми та казки. Мова трансляції на території України: російська. 

11. Карусель (Росія; грудень 2010 р.) – державний дитячо-юнацький 

телеканал, створений за Указом президента Російської федерації. Канал 

включений в пакети обов’язкових для безкоштовного розповсюдження через 

ефірне, кабельне, супутникове цифрове телебачення. Програмна політика 

каналу спрямована на поєднання освіти та розваги. Мова трансляції на 

території України: російська. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1977
http://uk.wikipedia.org/wiki/1979


 
 

12. Мультиманія (Мультимания – Латвія; грудень 2005 р.) – дитячий 

розважальний канал для усієї родини, в ефірі якого представлені кращі зразки 

вітчизняної та зарубіжної анімації. Мова трансляції на території України: 

російська. 

13. Посмішка дитини (Улыбка ребенка – Росія; вересень 2007 р.) – 

дитячий християнський телеканал, створений під патронатом Асоціації 

християнських церков “Союз християн”. Його місія – безпечне і добре 

телебачення для дітей на основі християнських цінностей. Мова трансляції на 

території України: російська. 

14. Радість моя (Радость моя – Росія; січень 2008 р.) – дитячий сімейний 

освітній телеканал. Пропонує глядачам культурно-просвітницькі, освітні та 

дитячі програми власного виробництва. Політика каналу слідує православним 

традиціям. У сітці мовлення немає реклами. Мова трансляції на території 

України: російська. 

Перейдемо безпосередньо до висвітлення результатів дослідження 

практичної діяльності іноземних спеціалізованих телеканалів для дитячої 

аудиторії у порівнянні з українськими (“Піксель” та “Плюсплюс”). Діяльність 

визначаємо за такими параметрами: вікова орієнтація телеканалу, на яку стать 

орієнтується телемовник, зовнішня організація тижневої сітки мовлення, 

розподіл контенту за типами, функціональне спрямування, мова. 

І. Наукові розробки вчених-теоретиків, вітчизняні і зарубіжні соціологічні 

дослідження говорять про наявність певних вікових груп аудиторії дитячого 

каналу, для яких характерні певні вподобання та потреби. Дотримуючись 

чіткого розподілу телепередач з урахуванням психічного і вікового розвитку 

дитини, телевиробники можуть досягнути високих результатів у створенні 

якісного дитячого телепродукту, адже ефективність творчих зусиль залежить 

серед іншого і від того, наскільки точно тематика та форма передач 

відповідають інтересам дитячої групи [206, 59]. 

Вікову орієнтацію визначених телеканалів наведено у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4. 



 
 

Вікова орієнтація іноземних спеціалізованих дитячих телеканалів, що 

поширюються в Україні через ефірне, кабельне, супутникове телебачення 

 

Вік аудиторії, на який 

орієнтоване мовлення  

Телеканал 

До 3-х років Baby TV 

Nick Junior 

2-18 Nickelodeon 

* У телепрограмі каналу передбачено маркування щодо 

вікового обмеження тої чи іншої програми: 2-5, 3-5, 5-10, 6-

11, 6-14, 8-11, 8-14, 10-16, 12-18, 13-16.   

3-6 Boomerang 

3-11 Улыбка ребенка 

3-18 Радость моя 

* Велику кількість своїх програм канал рекомендує для 

сімейного перегляду 

4-10 Jim Jam  

TiJi  

6-12 Сartoon Network  

Дитячий (Детский) 

Мультимания 

6-15 Gullі 

Без визначеної орієнтації Дитячий світ (Детский мир) 

Карусель 

Цільова вікова аудиторія телеканалу “Піксель” – діти від народження до 6 

років. “Плюсплюс” зробив акцент на дітях дошкільного та шкільного віку (3–18 

років).  

ІІ. Щодо статевої орієнтації, то жоден з аналізованих телеканалів не 

позиціонує себе як телеканал виключно для дівчат або для хлопців. У 

телепрограмі інколи можна зустріти вказівку спрямування програми чи серіалу 

на представників певної статі (наприклад, програма “Girls only” (Тільки 

дівчата) на телеканалі “Детский”). Але це стосується програм для більш 

дорослої аудиторії (підлітків, учнів старших класів) – статева диференціація 

пов’язана зі стереотипами та шаблонами гендерних уявлень. В основному 

редакційна політика дитячого телеканалу оминає розмежування аудиторії за 

статевою ознакою. Але дослідники відзначають, що глядачам-хлопчикам 

приділяється менше уваги, ніж дівчатам. 

Вважається, що до трьох років немає великої різниці між статями. У 

деяких мовах про малюків говорять у середньому роді. Проте наявність 



 
 

психологічних відмінностей між дорослими представниками чоловічої та 

жіночої статей ні у кого не викликає сумніву. Вчені виявляють 

середньостатистичні відмінності між чоловіками і жінками в низці моторних і 

когнітивних функцій. Статеві відмінності охоплюють досить широке коло 

властивостей. Незважаючи на велику кількість досліджень з психологічних 

відмінностей чоловіка і жінки, експериментальних даних з цього питання 

недостатньо і вони часто суперечливі. Це свідчить про недостатнє вивчення 

проблеми статевої диференціації. 

Уявлення про гендер сформовані під дією культури і суспільства. Наші 

знання про гендерну поведінку складаються у процесі соціалізації, часто під 

впливом друзів, родичів, медіа, соціальних інститутів тощо. У дитини двох 

років більшість гендерних відмінностей – не вроджені, а набуті (з народження 

суспільство задає навіть відповідні кольори та іграшки окремо для хлопців та 

дівчат). Таким чином, у цьому питанні мовникам доречно займати таку 

позицію: для гармонійного розвитку дитини важливо сприймали її не як 

хлопчика чи дівчинку, а насамперед як особистість. Доведено, що в 

суспільному та особистому житті найбільш адаптивними і продуктивними є ті 

чоловіки і жінки, які гармонійно поєднують психологічні ознаки обох статей, 

зберігаючи при цьому чітку статеву ідентичність [41]. 

III. Зовнішню організацію ефіру обраних для аналізу телеканалів 

розглянемо на основі сітки мовлення. Ефірна сітка складається на кожен день 

мовлення та об’єднується у тижневий, місячний, річний блоки. Тиждень – 

основний цикл на телебаченні, тому вважаємо, що для висновків про структуру 

ефіру достатньо аналізу сітки мовлення у межах одного тижня (крім випадків, 

коли мова йде про питання сезонності ефіру).  

Зазначимо, що політика програмування телеканалу залежить, по-перше, від 

джерела фінансування: державний некомерційний канал розраховує на 

підтримку держави, ефірний комерційний – заробляє на продажі ефірного часу 

рекламодавцям, кабельний/супутниковий телеканал фінансується за рахунок 

абонентської плати. Це створює різні умови існування і вимагає від 



 
 

телемовників відповідної програмної діяльності. По-друге, програмування 

телеканалу залежить і від його формату: дитячий телеканал порівняно з 

каналом загальної орієнтації може меншою мірою зважати на такі чинники 

програмування як прайм-тайм, день тижня, сезонність телеперегляду, соціальна 

активність глядачів. 

Прайм-тайм для дорослої аудиторії – це час з 19:00 до 23:00. Для дитячої 

аудиторії прайм-тайм не має чітко визначених меж: для наймолодших глядачів 

“найкращі” години для телеперегляду визначають батьки, прайм-тайм школярів 

молодших та середніх класів – період після школи до приходу батьків з роботи 

– з 15:00 до 22:00. Крім того, працівники дитячих редакцій зважають на те, що 

вечір є часом спільного перегляду з дорослими телевізійних каналів загального 

спрямування. 

День тижня, будній чи вихідний, не відіграє такої значної ролі у 

телеперегляді дитини, як у дорослого, тому часто ефірна сітка вихідного дня 

дитячого телеканалу суттєво не відрізняється від ефіру буденного. Для дорослої 

ж аудиторії ефірна сітка формується окремо з понеділка по четвер, на вечір 

п’ятниці та на вихідні дні. 

Сезонність телеперегляду – це зміни у ефірному програмуванні відповідно 

до осінньо-зимового (вересень-травень) та весняно-літнього (червень-серпень) 

періодів. Знову ж таки, для дитячого телеканалу така сезонність є умовною. 

Редакція дитячого каналу орієнтується більше на канікулярні періоди протягом 

року. 

Щодо соціальної активності, то для телеканалу, орієнтованого на 

дорослих, важливо вивчати аудиторію в аспекті трудової зайнятості (різні 

умови та графіки роботи; відсоток незайнятого населення працездатного віку, 

пенсіонерів). Дитячому телеканалу легше орієнтуватися, бо є сталі інститути 

дошкільного та шкільного виховання із затвердженими програмами та 

фіксованими часовими рамками. Зрозуміло, що є винятки, але загалом 

соціальна активність дитини та підлітка внормована та стала.  



 
 

При формуванні сітки мовлення є кілька варіантів розміщення програм у 

ефірі: вертикальне, лінійне і блокове програмування. При вертикальному 

програмуванні програма ставиться в сітку один раз на тиждень. Лінійний підхід 

розміщує програми щодня в той самий час. Програмування блоками – це коли 

ті самі програми повторюються в ефірі телеканалу кілька разів протягом дня. 

Блокове програмування є оптимальною та найпоширенішою формою 

організації ефіру для кабельних каналів у всьому світі [175]. 

Крім того, є поняття зонального програмування, коли програми ставляться 

в ефір з урахуванням вільного часу потенційної аудиторії. Відповідно до 

принципів зонального програмування, ранок на дитячому телеканалі 

програмується з урахуванням інтересів усієї аудиторії. Далі – програми для тих, 

хто залишається вдома (наприклад, дошкільники або учні другої зміни). 

Пізніше – ставляться програми для школярів першої зміни. Вечірня програма, 

як і ранок, менш спеціалізована й орієнтована на всі групи глядачів. 

Отже, у результаті розгляду зовнішньої організації тижневої сітки 

мовлення іноземних спеціалізованих дитячих телеканалів, що поширюються в 

Україні через ефірне, кабельне, супутникове телебачення, можна зробити такі 

висновки:  

1) Телеканали працюють у режимі 24/7 (двадцять чотири години, сім днів 

на тиждень), окрім телеканалу “Дитячий світ” (Детский мир), який мовить 

щоденно з 02:00 до 20:00 (18 годин). При організації ефірної сітки деякі канали 

сегментують ефір на часові періоди (наприклад “Карусель” – ранок (06:00–

12:00), день (12:00–18:00), вечір (18:00–00:00), ніч (00:00–06:00). 

2) Наповнення ефірної сітки будніх (пн.-пт.) та вихідних (сб., нд.) днів: а) 

не відрізняються (Baby TV, Boomerang, Gulli, Jim Jam, Nick Junior, TiJi, Детский 

мир); б) відрізняється не суттєво (Nickelodeon); в) відрізняються суттєво 

(Сartoon Network, Детский, Карусель, Мультимания, Улыбка ребенка). 

3) Для організації сітки мовлення визначені телеканали використовують 

блокове та лінійне програмування. При лінійному – під одним заголовком у 

різні дні в ефір виходять різні епізоди одного серіалу або подальші випуски 



 
 

програм (наприклад, у телепрограмі зазначено 11:05 “Кайю” – це означає, що в 

понеділок покажуть третю серію, у вівторок – четверту тощо; або під 

заголовком “Кінопоказ” чи “Х/ф” (художній фільм), який зафіксовано 

програмою у незмінний час, транслюють різні кінокартини). Також політика 

каналу для наймолодших глядачів може передбачати повтор того самого 

випуску кілька днів поспіль, і тільки після цього перехід до наступного епізоду 

(Nickelodeon).  

Прикладом блокового програмування є ефір телеканалів “Boomerang” 

(складається з 4-х годинного ефірного блоку та п’яти технічних повторів цього 

блоку протягом дня) та “Улыбка ребенка” (6-ти годинний ефірний блок та три 

технічних повтори). Іноді програмування каналу здійснюється на основі 

повтору тематичних блоків – наприклад, на “Baby TV” ефір почергово 

представлений програмами таких блоків: “Перші уявлення про речі”, “Ігри на 

вгадування”, “Музика та малювання”, “Природа та тварини”, “Зав’язування 

дружби”, “Рухливі ігри”, “Час сну”, “Пісні та вірші”, “Уява та творчість”. 

4) Телеканали практикують розміщення програм в ефірі способом 

групування, коли програми одного типу або кілька епізодів одного серіалу 

ставляться у сітці один за одним (Baby TV, Сartoon Network, Nickelodeon, Nick 

Junior, Детский, Карусель, Мультимания). 

5) Для плавного переходу від однієї програми до іншої використовують 

рекламні блоки, заставки, анонси. 

6) Нічний телепоказ являє собою технічний повтор денного ефіру або 

показ у режимі нон-стоп епізодів однієї програми, серіалу, документального 

фільму тощо.  

Телеканали “Піксель” та “Плюсплюс” так само мовлять у режимі 24/7. 

Ефірна сітка “Плюсплюс” поділена на ранковий, денний, вечірній блоки. 

Наповнення ефіру буденного та вихідного днів суттєво не відрізняється (на 

“Плюсплюс” у суботу та неділю не транслюють звичні для вечірнього показу 

будніх днів програми “Знімала мама” та “Казка з татом”). Програмування обох 

телеканалів – лінійне та блокове. Використовують метод групування програм. 



 
 

Між програмами – реклама, анонси, оригінальні заставки. Нічний телепоказ на 

“Пікселі” представлений документальними серіями про природу та тваринний 

світ, з 2014 року в ефірі з 00:00 до 06:00 – радянські мультфільми у режимі нон-

стоп; на “Плюсплюс” – мультфільми у режимі нон-стоп. 

IV. Розглянемо питання про типове наповнення дитячих телеканалів та 

функціональне спрямування їхньої діяльності. Метою спеціалізованого 

дитячого телеканалу має бути всебічне виховання, освіта, розвиток та 

соціалізація підростаючого покоління. Формат дитячого мовлення визначає 

вибір відповідного контенту: мультиплікація, серіали та художні фільми для 

дитячої аудиторії, різнопланові студійні дитячі передачі (ігрові, музичні, 

спортивні, пізнавальні, навчальні), лялькові вистави, реаліті-шоу, ток-шоу, 

каламбур-шоу, анімовані телевізійні шоу, пізнавальна документалістика, 

відеоуроки/відеолекції, концерти, кліпи тощо.  

Для визначення та уніфікації програмного наповнення ефіру 

досліджуваних телеканалів їх контент згруповано за такими типами: анімована 

програма, дитячий серіал, документальне відео, концерт/вистава, 

мультиплікаційний фільм/серіал, програма/шоу для дитячої аудиторії, художній 

фільм, інше. У таблиці 2.5. представлені усереднені відсоткові частки за 

тиждень програмного наповнення ефіру досліджуваних телеканалів. 



 
 

 

Таблиця 2.5. 

Типове наповнення ефіру іноземних спеціалізованих дитячих телеканалів, 

що поширюються в Україні через ефірне, кабельне, супутникове телебачення 

(середня частка протягом тижня у %) 
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Baby TV 28  3 4 25 5  35 

Boomerang  16   84    

Сartoon 

Network 

    100    

Gulli  46   40 8 6  

Jim Jam 17 19 6,3  57 0,7   

Nick Junior     100    

Nickelodeon  37,5   62,5    

TiJi 6    90 4   

Детский  23,6   55,6 14,5 6,3  

Детский мир 4,1    65,3  30,6  

Карусель*  15,3   69,4 14,6  0,7 

12,5 9 55,2 18,4 4,2 0,7 

Мультимания     92,3 0,7 7  

Радость моя*  6   11,8 71,1 9,7 1,4 

4 8,3 60,3 26 1,4 

Улыбка 

ребенка 

19,4   1,4 32 47,2   

*Типове наповнення телеканалів “Карусель” та “Радость моя” через суттєві відмінності в організації 

ефірної сітки буденного та вихідного дня подано у двох варіантах: верхній показник – середня частка у будній 

день (пн.-пт.), нижній – у вихідний (сб.-нд.).  
 

 

 



 
 

Для наочної демонстрації варіантів програмування ефіру за типами 

пропонуємо зведену діаграму (див. рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Програмне наповнення ефіру іноземних спеціалізованих дитячих 

телеканалів, що поширюються в Україні через ефірне, кабельне, супутникове 

телебачення. 

Більша частина мовлення телеканалів “Піксель” та “Плюсплюс” 

складається з мультфільмів та анімованих продуктів, що становить на “Пікселі” 

73 % (коли у нічному показі протягом шести годин йшли документальні фільми 

про природу) і 98 % (коли у нічному показі – нон-стоп мультфільми); на 

“Плюсплюс” 91,7 % ефіру.  



 
 

Аналіз програмної сітки телеканалів щодо функціонального спрямування 

показав, що є дитячі телеканали, ефір яких повністю складається з 

розважальних мультфільмів та мультсеріалів (наприклад, “Сartoon Network”). 

Діяльність більшої частини досліджуваних нами телеканалів спрямована 

на розвиток, освіту та соціальну адаптацію глядача. Це говорить про соціальну 

відповідальність дитячих телеканалів за зміст програм, а також за пропаговані 

екраном цінності, зразки та моделі поведінки. Основна частина 

проаналізованих дитячих телеканалів заповнюють ефір пізнавально-освітнім, 

пізнавально-навчальним та розважально-виховним контентом. В основному – 

це анімовані програми/шоу та мультсеріали/фільми – якісний авторський 

продукт, змістовний, цікавий, та головне, корисний для дітей, який 

ненав’язливо виховує і навчає глядачів (наприклад, “Маленькі Ейнштейни” 

(Little Einsteins), “Даша-слідопит” (Dora the Explorer), “Уперед, Діего, уперед!” 

(Go, Diego, go!), “Гуппі та бульбашки” (Bubble Guppies), “Команда Умізумі” 

(Team Umizoomi), “Чудо-звірята” (The Wonder pets) тощо). 

Потужні успішні медіакомпанії та топові анімаційні студії з багаторічним 

досвідом роботи у сфері дитячого телемовлення виробляють оригінальний 

контент, яким наповнюють ефір власних телеканалів та продають для 

телепоказу по всьому світу.  

“Піксель” в основному зорієнтований на європейських виробників, тоді як 

“Плюсплюс” більшою мірою обирає американські продукти (“Плюсплюс” має 

контракти з американськими студією Дісней (Disney) та телевізійним каналом 

Нікелодіон (Nickelodeon) на трансляцію їхньої продукції). 

Представлено в ефірах і краще з того, що наявне на російському 

телеринку: багатий репертуар Союзмультфільму та “Єралаш”, які не втрачають 

своєї популярності, а також сучасна анімація типу “Маша та ведмідь”, 

“Смішарики”, “Фіксики”.  

До речі, з досліджуваних телеканалів програмне наповнення державного 

російського телеканалу “Карусель” виявилося найбільш різноманітним. Ефірна 

сітка каналу складається з багатьох оригінальних програм, які являють собою 



 
 

широку палітру жанрів, форм, варіантів тематичного та змістового наповнення, 

і покликані задовольнити розмаїття дитячих потреб. Окрім мультфільмів та 

анімованих пізнавально-освітніх серіалів, в ефірі – інтелектуальні вікторини та 

конкурси; програми для опанування гарних манер та правил етикету; кулінарні 

шоу; пізнавальні програми про моду, про світ, про природу; програми, в яких 

навчають малювати, фотографувати, майструвати, робити фокуси, читати, 

писати, правильно та красиво розмовляти, спілкуватися англійською; програми, 

в яких спонукають вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, 

дотримуватися правил дорожнього руху; навчальні програми, які допомагають 

зі шкільними домашніми завданнями; передачі, що знайомлять з різними 

професіями; програми, в яких пропонують шляхи вирішення складних ситуацій 

з повсякденного життя дітей та молоді та налагодження гармонійних стосунків 

з однолітками та батьками. 

Таким чином, у ефірі каналу багато програм, які можна використати як 

взірці з погляду цікавої ідеї та способу її впровадження для організації 

повноцінного дитячого мовлення в Україні. Для успішного та ефективного 

функціонування в умовах сучасного світу телемовник має старанно та 

прискіпливо аналізувати роботу своїх конкурентів, реально оцінювати якість 

пропонованого ними продукту, на основі зібраних даних розробляти власну 

редакційну політику та компонувати ефір.  

Отримавши нарешті шанс створити окремий світ для малюків та старших 

дітей України, бажано, аби ефір був різноплановим, а не лише анімованим. 

Варто було б більше демонструвати живих облич, знайомитися з в ефірі з 

цікавими особистостями, давати дитині уявлення про зразкову соціальну 

модель. 

Діяльність телебачення для дитячої аудиторії варто фокусувати на сферах, 

де за допомогою телевізійного мистецтва можна вирішити краще й 

ефективніше завдання виховання та освіти. З максимальною користю для 

маленького глядача телебачення може підкріплювати отримані в школі знання, 

стимулювати дитячу творчість і образне мислення, задавати вектор загального 



 
 

розвитку, формувати у глядачів позитивний настрій і оптимістичну життєву 

позицію. 

Бажано, щоб дитяче телебачення спонукало до суспільно корисних справ, 

активних дій, самостійності, плекало працьовитість, сумлінне ставлення до 

обов’язків, повагу до старших. Аксіомою є те, що дитина, мов губка, вбирає все 

з оточуючого її світу, вона наслідує дії, вчинки, ставлення своїх близьких. Тому 

дитяче телебачення має бути взірцевим не тільки для дитини, а й для батьків. 

Підказувати, стимулювати до спілкування та навчити, як це робити (наприклад, 

в ефірі американського телеканалу для наймолодших “Baby First TV” 

субтитрами йдуть коментарі для батьків). Цей досвід варто було б поширити і в 

Україні. 

Канал для сімейного перегляду має стати чудовим приводом для спільного 

проведення часу та спілкування. Дослідники стверджують, що лише в тому 

комунікаційному процесі утворюються смисли, формуються думки та 

настанови, коли дитина отримує коментарі й оцінки [214, 350]. Якщо батьки 

будуть поруч при перегляді телепрограм, вони матимуть можливість впливати 

на сприйняття дитини, пояснюючи або уточнюючи незрозуміле, своєчасно 

реагуючи на негативний зміст телепередачі, виховувати власним ставленням до 

зображеного. Гарною ідеєю може бути разом з дитиною ознайомитися з 

телепрограмою на тиждень, обговорити та відібрати передачі для перегляду, а 

потім у потрібний час нагадувати про них малюкові, адже дошкільник не 

завжди вміє читати та й недостатньо добре орієнтується у часі [281, 80]. Така 

справа може стати сімейною традицією, що засвідчуватиме батьківське 

піклування та небайдужість. 

Звісно, телебачення має великий позитивний потенціал у справі розвитку 

та виховання дитини, але не можна не погодитися з думкою української вченої 

Ольги Петрунько, яка досліджувала деструктивні впливи телебачення: 

“Телебачення блокує природні рухи дитини, які є необхідними стимулами для 

розвитку більш складних рухів та органів чуттів. Разом із цим блокується й 

спонтанна творчість дітей, яка зазвичай виявляється у дитячій грі. Все це 



 
 

відбувається з дуже простої причини: дитина просто не рухається і не грається, 

а дивиться телевізор” [214, 355]. 

Для того, щоб уникнути такого роду негативних наслідків, “Пікселю” та 

“Плюсплюс” можна було б підготувати для свого ефіру програми, спрямовані 

на фізичний розвиток дитини, в яких закликають до занять спортом. Це можуть 

бути програми-зарядки типу “Приг-скок Команда” (“Прыг-скок Команда”) з 

ефіру каналу “Карусель” або навіть пізнавально-освітній анімаційний серіал 

типу “Даша-слідопит”, у якому герої весь час звертаються до маленького 

глядача по допомогу, яка передбачає активні дії з боку малечі: стрибати, 

присідати, нахилятися тощо. 

Використання технологій ед’ютейнмент, яка зарекомендувала себе як 

дієвий засіб освіти, розвитку, соціалізації, є трендом сучасного телебачення для 

дитячої аудиторії. І не лише телебачення, а також мобільних додатків, 

комп’ютерних ігор, інтернет-ресурсів, і великої кількості продуманих сучасних 

осередків корисного дозвілля. 

Звертаємо увагу на ще один важливий, з нашої точки зору, аспект у роботі 

спеціалізованого телеканалу для дітей – мова йде про етнонаціональний тренд. 

Сьогодні як ніколи актуальним є питання про захист національної ідентичності, 

про реальну загрозу інформаційній безпеці. На українському телебаченні 

відчувається дефіцит передач, створених на базі власне українського 

соціокультурного досвіду. 

Відродження дитячого телебачення має відбуватись з урахуванням 

національного відродження. Діяльність телеканалу має орієнтувати 

підростаюче покоління на цінності української культури, формувати у нього 

любов до України, прищеплювати дітям почуття гордості за свою країну, 

поваги до мови і народних традицій. Прикладом позитивної ініціативи з 

національним забарвленням є запуск у травні 2014 року на телеканалі 

“Плюсплюс” серії короткометражних мультфільмів “Це наше і це твоє”, про 

який ми вже згадували раніше. 



 
 

Помітним та суттєвим трендом у практиці найуспішніших іноземних 

телекомпаній для дитячої аудиторії вважаємо процес розростання телеканалу в 

потужну медіаплатформу – коли навколо телеканалу та його концепції 

створюють популярний інтернет-ресурс; запускають радіохвилю; починається 

масове виробництво іграшок, які несуть на собі графічне оформлення 

телеканалу або являють персонажів його оригінальних програм; друкуються 

книжки, комікси, дитячі журнали, серії наліпок та розмальовок на базі змісту 

телеефіру; телеканал стає ініціатором та організатором проведення активного 

дозвілля за участю глядачів, масштабних соціальних акцій тощо. На сьогодні 

телеканали “Піксель” та “Плюсплюс” створили змістовні та якісні інтернет-

сайти, працюють над програмами власного виробництва (“Піксель” – “Тіві 

Абетка”, “Плюсплюс” – “Казка з татом”, “Корисні підказки”, “Це наше і це 

твоє”), відповідально ставляться до змістового наповнення та функціонального 

спрямування, що вимагає від них дитячий формат, активізують діяльність у 

сфері дозвілля, проведення акцій та конкурсів, розширюють покриття. 

Ілюстративний матеріал, що стосується діяльності телеканалів “Піксель” та 

“Плюсплюс”, розміщено у Додатках Н та Н.2. 

Канал “Плюсплюс” у порівнянні з “Пікселем” лідирує щодо цікавих 

мультимедійних ініціатив. Свідченням цього є випуск “Плюсплюс” серії 

розмальовок з головними героями графічного оформлення телеканалу (Трикуті, 

Квадрика, Круглика та їхніх друзів), ексклюзивної колекції яскравих зошитів 

“Візьми “Плюсплюс” до школи”, великоформатної книги-гри з об’ємними 

ілюстраціями “Це наше і це твоє: моя перша книжка про Україну”, а також 

продовжуваного видання дитячого журналу коміксів, створених за мотивами 

популярних серед глядачів мультфільмів, з різноманітними цікавими 

завданнями для розвитку, навчання та покращення певних навичок. Тут 

доречно згадати, що вітчизняний науковець у галузі соціальних комунікацій 

І. Пенчук, говорячи про здобутки міжнародного дитячого телебачення, 

підкреслила, що запорука їхнього успіху полягає в тому, щоб “мати вищу мету 

та докладати більше зусиль” [212, 128]. 



 
 

Висновки до розділу 2 

Другий розділ представляє зібраний для дослідження і проаналізований 

фактичний матеріал. Зважаючи на багатоликість ед’ютейнменту та широту 

можливих упроваджень технології “освіта+розвага”, у цій роботі ми розглянули 

конкретний сегмент – телевізійний ед’ютейнмент на прикладі роботи двох 

українських спеціалізованих телеканалів для дитячої аудиторії “Піксель” і 

“Плюсплюс”. 

Вибір дитячого сегменту пояснюється, перш за все, стратегічною цінністю, 

високим значенням та перспектівністю для держави та суспільства виростити 

моральну, інтелектуальну, толерантну, виховану на ідеях гуманізму, любові та 

поваги до своєї країни, гідну еліту української нації. Телебачення однозначно є 

ефективним засобом впливу на дитячу та молодіжну аудиторію. Тож запуск у 

ефір одразу двох рейтингових телеканалів, спеціально створених для дитячої 

аудиторії – визначна подія як для української медіасфери, так і для української 

держави загалом. 

Події останніх років засвідчують, що в Україні зараз формується нова 

державність, нова нація, нова суспільна свідомість. Телебачення має подавати 

приклад та бути помічником у справі побудови української держави – 

благополучної, мирної, розвинутої. Г. Г. Почепцов наголошує на тому, що в 

процесі конструювання майбутнього провести суттєві соціальні зміни з усіма 

громадянами досить важко, “це легше зробити з тими, хто через деякий час 

якраз і стане всім населенням – з молодим поколінням. Все можна зробити 

виключно на базі нового покоління. Саме тут можна активізувати новий тренд” 

[222, 157]. 

Новим трендом для української медіареальності може стати широке 

запровадження технології ед’ютейнмент, який в силу свого бінарного 

розважально-освітнього характеру не втратить популярності у глядача і, 

водночас, матиме всі шанси послідовно сприяти освіті та розвитку 

підростаючого покоління. Оточити дитину розвивальним контентом, сучасним, 



 
 

якісним, створеним на вимогу часу – значить мати у перспективі позитивні 

соціальні результати. 

Подано результати проведеного нами аналізу представлених у ефірах 

Топ-10 телеканалів українського телебачення програм, що визначені як такі, 

яким притаманні риси ед’ютейнменту. Моніторинг ефірної сітки Топ-10 дав 

загальне уявлення про те, чи присутня взагалі на українському телебаченні 

технологія ед’ютейнмент. Відповідь ствердна. Однак український телевізійний 

ед’ютейнмент у більшості випадків не має на меті довгострокової потужної 

маніпуляції з метою подолання соціальних недуг. Так само вітчизняний 

ед’ютейнмент не можна визначати як такий, що спрямований на серйозне 

навчання чи досягнення значних результатів.   

Роботу телеканалів “Піксель” та “Плюсплюс” було порівняна з роботою 

телеканалів для дитячої аудиторії іноземного виробництва, що поширюються в 

Україні через ефірне, кабельне, супутникове телебачення. З багаторічної 

практики мовлення для дитячої аудиторії іноземних телевізійних каналів ми 

обрали те, що, на наш погляд, заслуговує уваги й наслідування. 

Редакційна політика, програмні цілі й контент “Пікселя” та “Плюсплюс” 

багато в чому заслуговують схвалення, проте, найбільшу, на нашу думку, ваду 

становить те, що ефіри обох телеканалів понад 90 % складають 

мультиплікаційні фільми та серіали. Аналіз контенту показав, що телеканали 

добирають для ефіру популярні якісні сучасні мультфільми, які в основному 

мають педагогічний потенціал – виховують на прикладах своїх персонажів; 

меншою мірою контент представлений анімаційними проектами, які можна 

віднести до навчальних чи пізнавальних. Увесь контент телеканалів є 

розважальним. Тому говорити про ед’ютейнмент в ефірі “Пікселя” та 

“Плюсплюс” можна беззаперечно. 

Рекомендації щодо оптимізації роботи, в першу чергу, стосуються 

наповнення ефіру різноманітнішим ед’ютейнментом з більшою долею 

освітнього змісту. Створення програм такого ґатунку потребує не тільки 

високого професіоналізму, знання дитячої, підліткової культури і психології, а 



 
 

й здатності генерувати ідеї та трансформувати зарубіжні формати під 

українського глядача, бажання робити більше, краще, хай і з віддаленою 

перспективою. 

В умовах сьогодення цінність телевізійної програми визначається її 

змістом, значенням та сенсом включеного/переданого повідомлення. Йдеться 

про принцип максимального використання потенціалу. Спеціалізовані 

телеканали для дитячої аудиторії, основу діяльності яких складатиме 

гармонійне поєднання освіти з розвагою, можуть стати надійним другом і 

корисним помічником для дітей на шляху розвитку їхньої особистості, 

формування характеру, життєвих орієнтирів, моральних цінностей, 

інтелектуального, морального та фізичного самовдосконалення. 



 
 

 

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕД’ЮТЕЙНМЕНТУ: 

МЕДІАОСВІТА Й СОЦІАЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ 

 

3.1. Аналіз ефективності технології ед’ютейнмент. Експертна оцінка 

Моніторинг та аналіз програмного наповнення ефірів найрейтинговіших 

телевізійних каналів України, а також двох спеціалізованих каналів для дитячої 

аудиторії показав, що українське телебачення, так само як сучасне телебачення 

в усьому світі, активно використовує технологію ед’ютейнменту. 

Результати досліджень масштабних медійних кампаній, в основу яких 

покладено ед’ютейнмент-стратегію, а також звітна документація міжнародних 

організацій, що діють у цьому напрямку, оптимістично налаштовують на 

розробку та проведення подібних кампаній в Україні засобами телебачення або 

мультимедіа. 

Щоб оцінити реальні можливості медіа у покращенні дійсності, в тому 

числі за допомогою впровадження технології “освіта+розвага”, проведене 

експертне опитування. Експертами обрано: 

- українських медійників (редакторів, продюсерів, журналістів, ведучих – 

тих, хто може оцінити сучасне українське телебачення зсередини, адже вони 

задіяні у процес його творення, програмування ефіру); 

- державних діячів (представників Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення та Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України); 

- науковців у галузі соціальних комунікацій (провідних дослідників та 

теоретиків України і Росії щодо комунікаційних технологій, медіаосвіти, 

соціального інжинірингу, телебачення, а також Сполучених Штатів Америки – 

щодо ед’ютейнменту). 

Найбільш зручним способом проведення експертного опитування є 

опитування за допомогою ресурсу Ґуґл Формс (Google Forms – 

docs.google.com), що дає змогу не тільки підготувати анкету, а й автоматично 



 
 

зібрати, упорядкувати та зберегти дані. Ґуґл Формс – є одним з додатків 

онлайн-сервісу “Документи Ґуґл” (Google Docs), що являє собою мережевий 

офісний пакет. 

Опитувальник було підготовлено у трьох варіантах: українською, 

російською та англійською мовами. Зразок розроблених ҐуҐл форм наведено у 

Додатках П, П.2, П.3 (форма українською, англійською та російською мовами 

відповідно). Орієнтовний час заповнення форми – від 3 до 15 хвилин.  

URL-адресу (Uniform Resource Locator – стандартизована адреса ресурсу) 

підготовленої ҐуҐл форми було розіслано визначеним експертам (всього 

близько 200) за допомогою електронної пошти та соціальних мереж: Фейсбук 

(Facebook) та Вконтакті (Вконтакте). 

У результаті проведення опитування було отримано загалом (трьома 

мовами) 148 автоматично збережених форм-відповідей, які прийматимемо за 

100 % у ході аналізу та зведенні даних. 

Отже, зведення відповідей на перше запитання “Чи відносите Ви медіа, 

зокрема телебачення, до найбільш дієвих засобів освіти, розвитку, соціальної 

адаптації аудиторії?” показало такі результати (рис. 3.1):  

 



 
 

Рис. 3.1. Експертне опитування – 1 

Серед негативних відповідей: А) шість – було доповнено уточненням, що 

телебачення не відносять саме до засобу освіти, однак відносять до засобу 

соціальної адаптації; 

Б) у дев’яти – було зауважено, що не відносять телебачення, скоріш – 

інтернет; 

Деякі з позитивних відповідей були доповнені роз’ясненнями, що 

телебачення “може” або “теоретично є” засобом освіти, розвитку та соціальної 

адаптації, але разом з тим є засобом “маніпуляції”, “дезорієнтації”, 

“зомбування”; що контент, який сьогодні пропонує українське телебачення 

“очевидно не сприяє саморозвитку людини”, що “телевізійні канали звертають 

мало уваги на ці функції” або “реалізують їх мінімально”. Дехто дописував у 

розширеному коментарі про соціальну відповідальність сучасного телебачення 

та важливість і нагальність медіаосвіти. А дехто звертав увагу, що телебачення 

є засобом додаткової неформальної освіти, а не спеціальної чи професійної.  

В основному, експерти пояснювали свою позитивну відповідь тим, що 

телебачення є “могутнім засобом впливу на масову аудиторію”, “потужною 

силою для соціальних змін”, “дієвим засобом освіти та соціалізації”. 

Щодо другого запитання: “Чи вважаєте Ви, що телебачення або інтернет 

можуть реалізувати ідею безперервної освіти сучасної людини, тобто освіти та 

самовдосконалення протягом усього життя?”, то судження експертів з цього 

приводу розділилися у відсотковому співвідношені так (рис. 3.2):  



 
 

 

Рис. 3.2. Експертне опитування – 2 

Відповіді експертів на користь медіа як засобу освіти були доповнені 

такими коментарями: 

1. “Телебачення та інтернет можуть реалізувати згадану ідею, оскільки 

вони: 1) мобільні; 2) присутні майже у кожній оселі; 3) інтерактивні; 4) 

постійно поповнюються інформацією; 5) постійно оновлюються”; 

2. “Медіа, особливо екранні, є дієвим засобом освіти та соціалізації 

громадян. Телебачення та інтернет створюють інформаційне середовище, в 

якому людина справді може здійснювати безперервний пізнавальний процес”; 

3. “Телебачення – найзатребуваніше і найпопулярніше медіа, особливо 

серед осіб, які прагнуть навчатися”; 

4. “Інформація зі ЗМІ може розширювати кругозір, формувати світогляд 

та ціннісні орієнтири”; 

5. “Можуть за умови, що споживач (учень, той, хто сприймає 

інформацію) здатний “відділити зерна від полови”. В ідеалі, враховуючи 

можливості та потенціал медіа, вони мають бути для сучасної людини 

світочами знання, джерелами безперервної освіти”; 



 
 

6. “Так, але за наявності відповідних надпрограм, що знаходяться у 

площині стратегічного, системного, організаційного рівня розвитку системи 

освіти та державної інформаційної політики”; 

7. “Можливо, але не без допомоги традиційних засобів – книг, тренінгів, 

участі у профільних конференціях”, “до освіти треба підходити комплексно: 

особистий контакт з викладачем, практичні заняття – необхідні. Самих лише 

відео та інтернет-курсів недостатньо”; 

8. “На телебаченні має бути окремий спеціалізований канал для освітніх 

цілей. Але він точно не здобуде широкої популярності”; 

9. “Можуть, звичайно, адже більшість українців левову частку свого часу 

присвячують перегляду телепрограм та ресурсів у мережі інтернет. Тому цей 

факт є беззаперечним чинником, який формує середовище, в якому 

розвивається індивід”; 

10. “У сучасному світі медіа дають можливість людині безперервно 

піднімати рівень своєї освіти, навіть не виходячи з дому”; 

11.  “Людина, яка хоче чомусь навчитися і самовдосконалитися, завжди 

знайде спосіб це зробити. Медіа – безодня ресурсів для отримання нових знань 

та навичок”; 

12.  “Інноваційні технології лише поліпшують можливості для освіти та 

розвитку”. 

13.  “Однозначно. Але не в нашій країні (сумнівна якість 

трансльованого контенту)”; 

14.  “Вони можуть, але не роблять цього”; 

15.  “Вони повинні, але не роблять цього”. 

Далі наводимо деякі найпоширеніші тези, що об’єднують коментарі до 

відповідей “ні” або ті, що обґрунтовують бачення, чому телебачення не 

підходить для освітніх цілей, на відміну від інтернету: 

1. “Телебачення, принаймні в такому вигляді, як воно існує в Україні зараз 

– ні. Щоб здобувати освіту з телебачення, потрібно мати більш широку палітру 



 
 

освітніх програм. Потрібно створювати спеціалізовані телеканали, але такі не є 

рентабельними”; 

2. “Проблемою залишається контроль засвоєного, оцінка обсягу та якості 

знань, отриманих у такий спосіб – навчання за допомогою медіа”; 

3. “Телебачення не може бути засобом освіти та самовдосконалення 

глядачів, бо власники телеканалів (особливо вітчизняних) зацікавлені у 

заробляні грошей, а не освіті людей”; 

4. “Освіта є процесом системним і має відбуватися в рамках 

кваліфікованих навчальних закладах. Телеосвіту не можна вважати освітою у 

традиційному значенні”; 

5. “Телебачення, яким ми звикли його бачити, на жаль, не може взяти на себе 

освітню функцію. Освіта передбачає докладання інтелектуальних зусиль, 

систематизації знань, а телебачення освічує фрагментарно. Утім, у значенні 

почути щось нове у цікавій динамічній подачі – це телебаченню під силу”; 

6. “Телебачення фактично унеможливлює зворотній зв’язок”; 

7.  “Інформація зі ЗМІ не є систематизованою”; 

8. “Інформація з телеекрану іноді несе більше шкоди, а не користі, 

особливо це стосується непідготовлених споживачів (часто діти та молодь), які 

не вміють або не хочуть раціонально/критично відбирати інформацію”; 

9. “Інтернет надає ширші можливості самостійного вибору контенту”, “на 

телебаченні відсутність вибору зводить до мінімуму пошук необхідних знань”, 

“телебачення – більш пасивне медіа, інтернет потребує більшої залученності та 

активності”; 

10. “Інтернет успішно втілює ідею дистанційної освіти. Наразі багато 

університетів світу, зокрема провідних, пропонують дистанційне навчання для 

студентів”, “люди можуть здобувати освіту (зокрема і за кордоном), навіть не 

виходячи з дому”, “існує велика кількість тематичних сайтів, які створені з 

метою допомогти у вивченні тієї чи тієї дисципліни”, “відкриття онлайн 

бібліотек по всьому світу вирішують питання відсутності тієї чи тієї літератури 

у персональній бібліотеці”, “онлайн лекції видатних світочів науки слухають не 



 
 

200-300 студентів в аудиторії, а 2-3 мільйони користувачів інтернету по всьому 

світу”. 

Третє запитання стосувалося наведення контретних прикладів з числа 

іноземних медіаканалів або окремо взятих програм, які могли б, на думку 

експертів, бути взірцевими для українського телебачення з метою освіти та 

соціальної адаптації. Розділимо для зручності сприймання на дві колонки назви 

програм та назви каналів, включивши всі, згадані експертами. Отже: 

Програми або типи програм Канали 

Іст Лост Хай (East Lost High); Тару 

(Taru); Білл Най хлопець науки (Bill Nye The 

Science Guy); Руйнівники міфів 

(Mythbusters); Королівство дикої природи 

(Wild Kingdom); Зв’язки (Connections); 

Блакитна планета (Blue Planet); Вітролом 

(Windfall Film); Світ науки Брайана Кокса 

(Brian Cox’s World of Science); програми 

Девіда Аттенборо (David Attenborough’s 

programmes); “кулінарні шоу, серіали (щоб 

назвати їх усі, потрібно ціле життя)”; Клуб 

матінки гусині (Mother Goose Club); Бейбі 

Ейнштейн (Baby Einstein); Вулиця Сезам 

(Sesame Street); “увесь доробок колишньої 

редакції освітніх програм Українського 

телебачення УТ-1, фільми радянського 

періоду студії “Київнаукфільм”; ТіВі Абетка; 

Дбайливі ведмежата (The Care Bears); 

“високохудожні фільми таких режисерів як 

Параджанов, Феліні, Хітчкок, Бергман, 

Ілленко, Ларс фон Тріер, Санін, Кустуріца, 

Поланскі, Росселіні”; “документальні фільми 

Бі-бі-сі, радянські мультфільми, які створено 

на основі народних оповідань та казок”; Каю 

(Caillou); Корисні поради; Свинка Пеппа 

(Peppa Pig). 

Канал “Риболовля та полювання” 

(“Рыбалка и Охота”); Діскавері Ченел 

(Discovery Chanel); Нашінал Джіографік 

(National Geographic); Нат Гео Вайлд 

(NatGeoWild); Віасат Хісторі (Viasat 

History); Культура; Россия-К; МЕГА; Наука; 

Н2О; Енімал пленет (Animal Planet); Джетікс 

(Jetix); Картун Нетворк (Cartoon Network); 

Нікелодіон (Nickelodeon); Дісней (Disney); 

Бейбі ТіВі (Baby TV); Бі-бі-сі Чілдрен (BBC 

Children); ТіВіАй (TVi); Моя планета; 

Карусель; Піксель; Плюсплюс; Сайєнс 

(Science); Інгліш Клаб ТіВі (English Club 

TV). 

 

Майже 38% відповідей включали такі телевізійні канали: Діскавері 

(Discovery), Нашінал Джіографік (National Geographic), Енімал Пленет (Animal 

Planet). Основна місія зазначених каналів полягає в тому, щоб демонструвати 

глядачам красу природи й світу, а також силу та незліченні можливості науки. 

Телеканали створюють та показують документальні програми та фільми, 

зосереджені головним чином на популяризації науки, техніки, історії, 

дослідженні та спогляданні за світом природи (тварин, рослин, природних 

явищ). Програми спрямовані на широку аудиторію, в основному сімейну та 



 
 

молодіжну; наукові повідомлення певним чином спрощені для сприйняття 

пересічними людьми – таким чином, названі канали поширюють популярну 

науку, покликану освічувати та розважати одночасно. 

Серед опрацьованих форм помітна ще одна група, яка отримала 21,5 % зі 

100 % відповідей – вона включала назви дитячих каналів, мультфільмів та 

програм. 

Були й відповіді такого характеру як: “ніякі”, “не знаю”, “не можу навести 

жодного прикладу”, “не дивлюся такі передачі” – вони склали 27,4% від 

загальної кількості заповнених форм. 

Окрім того, у кількох відповідях (3,9 %) було зазначено, що “оцінювати 

медіапродукцію для дитячої аудиторії, наскільки вона є вдалою щодо освітньої 

та соціалізуючої мети, мають психологи”. 

Один з опитуваних доповнив відповідь коментарем: “Навіщо створювати 

взірці, треба просто робити свою справу якісно та на совість”. 

Четверте запитання було закритого типу – експертам пропонувалося 

обрати із запропонованих варіантів відповідей без обґрунтування та коментарів. 

Отже, на запитання: “Чи вважаєте Ви доцільним формувати позитивні соціальні 

зрушення в соціумі засобами медіа, зокрема з використанням технології 

поєднання освіти і розваги (ед’ютейнмент)?”, були запропоновані такі варіанти 

відповідей: “однозначно, так”, “більше так, ніж ні”, “більше ні, ніж так”, 

“однозначно ні”, “можливо”. 

У відсотках варіанти відповідей розподілилися наступним чином: 

“однозначно, так” – 66,7%; “більше так, ніж ні” – 25,4%; “можливо” – 7,9%. 

Відповіді “більше ні, ніж так” та “однозначно, ні” не отримали жодного голосу. 

Представимо відсоткову пропорцію відповідей у вигляді діаграми (рис. 

3.3): 



 
 

 

Рис. 3.3. Експертне опитування – 4 

У варіант форми англійською мовою не було включено четверте 

запитання, адже цей варіант було розіслано англомовним дослідникам та 

науковцям, які вже не перший рік розробляють тему ед’ютейнменту. Свою 

позицію, яка визначає ед’ютейнмент засобом соціальних зрушень (за 

допомогою медіаканалів), вони неодноразово відстоювали в опублікованих 

працях. У розгорнутих відповідях на два перші запитання з англомовних форм 

знаходимо такі судження:  

“Це доведений факт, що розум не тільки поглинає більше інформації, коли 

її подано в ігровій чи розважальній формі, а й зберігає цю інформацію”. 

“Ед’ютейнмент є ефективнии методом навчання. А медіа виступають при 

цьому найефективнішим способом доставки: оперативно, без меж та кордонів, 

на величезні аудиторії”. 

“Телебачення та інтернет забезпечують показ сценаріїв змін. Ці сценарії 

(вони можуть сприяти підвищенню знань або виступати як каталізатори 

активної дії) є необхідними для постійного зростання, самоосвіти та 

самооновлення”. 



 
 

“Конвергенція різних онлайн і телевізійних засобів/підходів/технологій 

повинні надати низку багатообіцяючих корисних педагогічних рішень”. 

“Обов’язок телебачення та інтернету в тому, щоб допомогти людству в 

його еволюційному розвитку. Далекоглядність у цьому процесі полягає в 

інноваціях на всіх рівнях освіти, починаючи з ранньої, професійної та 

додаткової освіти”. 

“Вважаю медіа здатними реалізувати ідею безперервної освіти та 

сучасного розвитку людства. На жаль, у житті є багато негативних явищ 

(політика, менталітет ворожості та війни, руйнування, гноблення, нерівність, 

нетерпимість, недоброзичливість тощо), які інгібують прогрес, тому шлях до 

позитивних відчутних змін займе багато часу. Треба боротися за творчу 

гармонійну конструктивну ідею, щоб вести людство до кращого існування”. 

Узагальнення та обробка індивідуальних оцінок кваліфікованих експертів 

дає змогу отримати колективну думку, що матиме достатній ступінь 

достовірності та надійності. А прогнозування на основі методу експертних 

оцінок визначається як науково обґрунтований прогноз. Таким чином, 

зважаючи на помітну відсоткову перевагу на користь позитивних прогнозів 

щодо можливостей медіа у процесах освіти, розвитку та соціальної адаптації 

аудиторії, а також впровадження ед’ютейнменту з метою соціальних зрушень, 

ми з більшою надією та ентузіазмом проектуватимемо розвиток технології 

“освіта+розвага” в українському медіапросторі.  

 

3.2. Міжнародний досвід та практика впровадження ед’ютейнмент-

стратегії 

Підсумовуючи наукову і практичну думку, можна дати таке визначення: 

ед’ютейнмент – це стратегія, впроваджена засобами медіа, яка 

використовує розвагу як комунікаційний носій з метою поширення освітніх 

повідомлень для соціально прийнятної корекції індивідуальної поведінки та 

реалізації соціальних змін силами самого суспільства.   



 
 

Соціальні зміни – це складний і комплексний процес. Комплексні 

проблеми потребують комплексного підходу до їх вирішення. Зміни не 

відбуваються миттєво і, часто, не відбуваються раціональним шляхом. Немає 

лінійного причинно-наслідкового зв’язку між теоретичними знаннями та 

практикою застосування. Надто багато різних чинників, які треба врахувати 

при впровадженні змін. Стратегії, що використовуються організаціями з метою 

соціальних змін, охоплюють: відповідність популярних мас-медійних звернень 

поточному стану дійсності; підтримка місцевих медіа; мобілізація громад з 

місцевими організаціями; заходи для підготовки кадрів, міжособистісних 

механізмів зміцнення та інформаційних промо-заходів з метою зміни законів та 

політики стосовно певної соціальної проблеми; безперервний моніторинг та 

оцінювання; поширення результатів. 

Ед’ютейнмент є ефективною комунікаційною стратегією через такі 

причини: 

1. Люди споживають все більше розваг. Розвага стала невід’ємною 

частиною життя сучасної людини: протягом робочого дня, шопінгу, подорожей, 

прийомів їжі, керування авто тощо. І поки більшість сприймають розваги як 

легковажний контент з несуттєвим впливом, дослідження свідчать, що 

поєднуючи розвагу з освітою, можна ефективно впливати на соціум. 

2. Для передачі повідомлень, а також для залучення людей у складні 

довгострокові процеси доцільно використовувати формат сторітелінгу і 

драматичні сюжети (саме вони є найбільш поширеними формами впровадження 

ед’ютейнменту). Теле- та радіо- мильні опери мають чотири переваги: 1) 

популярні серед аудиторії; 2) забезпечують ефективну емоційну ідентифікацію 

та рольове моделювання (наслідування); 3) дають змогу піднімати складні теми 

(наприклад, сексуальне насилля і шовінізм, аборт і контрацепція) за допомогою 

переплетених сюжетних ліній; 4) довгострокове, повторюване розкриття різних 

аспектів теми. 

3. Підтримання уваги і зацікавлення людей протягом тривалого строку 

(наприклад, багаторічними шоу з певної тематики) створює кумулятивний 



 
 

ефект: чим ширше розкрито проблему перед людиною і чим довший період 

цього розкриття, тим імовірніше отримати позитивне ставлення людини до 

індивідуальних та колективних змін поведінки/установок та мотивувати ці 

зміни.  

Ед’ютейнмент-стратегія виробляє корисну поп-культуру й використовує 

традиційні та новітні розважальні формати, щоб залучити масову аудиторію до 

вирішення болючих питань сучасного життя та мобілізувати маси на соціальні 

зміни. При цьому стимулюється публічний дискурс щодо шляхів досягнення 

бажаних результатів у соціальному середовищі. 

Аудиторія часто наслідує модель поведінки своїх улюблених персонажів. 

Отже, на телеекрані можна сконструювати характери персонажів та їх 

поведінку так, щоб отримати позитивний результат, і використати це як урок чи 

зразок для глядачів.  

Діяльність організацій, що сприяють позитивним соціальним змінам, 

впливаючи, в першу чергу, на підростаюче покоління. Для ілюстрації 

ефективності впровадження ед’ютейнмент-стратегій з метою позитивних 

соціальних зрушень пропонуємо стислий аналіз діяльності трьох організацій: 

“Прорив” (Breakthrough), “Душа міста” (Soul City), “Місце зустрічі” (Puntos de 

Encuentro). Ці організації використали силу популярних мас-медіа у поєднанні з 

освітою та стратегіями мобілізації спільнот.  

1. “Прорив” (Breakthrough) – інтернаціональна організація захисту прав 

людини, яка має філіали у Сполучених Штатах Америки та в Індії. Вона 

використовує медіа та популярну культуру, щоб забезпечити рівність прав 

(зокрема прав іммігрантів та хворих на СНІД), подолання гендерної і расової 

дискримінації, встановлення справедливого правосуддя. 

2. “Душа міста” (Soul City) – інноваційна мультимедійна організація 

Інституту охорони здоров’я та розвитку комунікацій в Африці. 

3. “Місце зустрічі” (Puntos de Encuentro) – феміністична організація 

Нікарагуа, яка опікується правами молоді й жінок та вирішує проблеми за 

допомогою медіа. Бере участь у створенні телевізійних серіалів, ток-шоу на 



 
 

радіо, феміністичних журналів, спрямованих на освіту й виховання лідерських 

якостей цільової аудиторії.  

Зазначені вище організації є представниками, відповідно, місцевого, 

національного та інтернаціонального соціального рухів. Вони використали 

доступні їм ед’ютейнмент-ресурси, скомбінували креативність, ініціативність, 

місцеву мудрість, теоретичну та методологічну точність, аби провадити 

позитивні зміни у соціальному середовищі.  

1. “Прорив” діє в Індії та Сполучених Штатах Америки. Поширює 

культуру дотримання прав людини, прагне бути рушійною силою соціальних 

змін, створює дієві засоби навчання, новаторськи використовує медіа та 

популярну культуру. Організація сприяє налагодженню міжконтинентального 

діалогу з проблемних тем (наприклад, права імігрантів в США чи права жінок в 

Індії). Проводить тренінги з лідерства, працює з молоддю. Конвергує освіту і 

розвагу в мультимедійних продуктах. 

2. “Душа міста” та та “SABC Education” (South African Broadcasting 

Corporation, Education – Південноафриканська корпорація мовлення, освітній 

відділ – громадська служба та комерційна організація ефірного мовлення, 

створена з метою розширення та закріплення прав громадянина) створили 

спільний проект за назвою “Клуб друзів” (“The Soul Buddyz Club”) (див. 

Додаток Р). Мета – поширити позитивний вплив мультимедійного 

ед’ютейнменту на тисячі африканських дітей. З часом проект перетворився у 

популярний мультимедійний засіб. Крім телевізійних матеріалів, він створює 

радіопрограми та інтерактивні освітні матеріали для учнів 1-х–7-х класів. 

Велику підтримку надає проектові школа. Клуби розташовані часто при 

школах. Станом на 2008 рік було відкрито більше 5-ти тисяч клубів із 

загальною кількістю членів – сто тисяч дітей. 

Усі клуби систематично отримують інформаційні матеріали про наявні 

проблеми та актуальні завдання. Проект має гасло “діти у дії”, тому члени 

клубів не лише отримують інформацію та обговорюють шляхи подолання 

реальних проблем, а й планують, організовують та проводять активні заходи, у 



 
 

результаті яких можуть відбутися зміни у ставленні, поведінці, ситуації в їхній 

школі, сім’ї, спільноті. 

Ідея та діяльність “The Soul Buddyz Club” є показовим прикладом для 

ілюстрації впливовості мас-медіа та ефективності ед’ютейнменту. Поєднання 

освітнього та розважального контенту, так як це зробив “Soul Buddyz”, привело 

до феномену в соціальному вимирі: звичайні діти Південної Африки, 

ідентифікуючи себе з героями телесеріалу, почали наслідувати у реальному 

житті активну позицію та активну поведінку головних персонажів. Виявилось, 

що діти не є безпорадними та пасивними учасниками соціуму: вони серйозно 

занепокоєні певними проблемами та темами, які стосуються їх особисто, 

їхнього оточення. Діти з великим хвилюванням та відповідальністю бралися за 

проекти, що вимагали від них активної участі. Здобували корисні навички, 

отримували лідерський та організаторський досвід, досвід вирішення проблем 

та конфліктів, навички міжособистісного спілкування та роботи у команді.  

3. “Місце зустрічі” створила і запустила в ефір теленовелу “Шосте 

відчуття” (Sexto Sentigo) про підлітків з робочого класу, які живуть у Нікарагуа. 

Вони допомогають один одному подолати різні складні життєві ситуації. 

Сюжетні лінії “Шостого відчуття” побудовані на основі багаторічного досвіду 

організації у взаємодії з місцевими жінками та молоддю. Серіал захопив 70 % 

телеаудиторії країни і знайшов свого глядача за кордоном. Незважаючи на 

глибоке вкорінення чоловічого шовінізму та поглядів католицької церкви, 

серіалу вдалося донести аудиторії феміністичну думку з приводу багатьох табу-

тем. І досягли вони цього без цензурних переслідувань та втрати 

гумористичного забарвлення серіалу.  

Ед’ютейнмент використав емоційно заряджений серіал для гуманізації 

історій на заборонені теми. Такий формат не читає настанови, а шукає шляхів 

до відкритого діалогу зі спільнотою. “Шосте відчуття” згодом, зважаючи на 

успіх та популярність, став частиною широкої стратегії для налагодження 

комунікаційного контакту: “Шосте відчуття” поєднало теле-, радіо- та 

друковані матеріали, молодіжні лідерські проекти, візити у школи з відкритими 



 
 

лекціями на делікатні теми, рекламні борди із соціальними повідомленнями, 

дискусійні громадські центри для зустрічей молоді. Гасло організації “Місце 

зустрічі”: “Ми – різні, але ми – рівні!” ввело в обіг думку, що соціальні зміни 

починаються з індивідуальних. 

Щороку молодіжний табір, організований силами “Місця зустрічі”, збирає 

разом сто п’ятдесят низових лідерів і проводить для них тренінги, спрямовані 

на подолання забобонів та стереотипів щодо людей, які відрізняються від них 

самих. Табір об’єднує підлітків, мододих жінок та чоловіків з різним рівнем 

освіти і соціальним статусом, людей з різними фізичними можливостями, 

представників різних сексуальних меншин. Гості табору живуть пліч-о-пліч 

протягом майже двох тижнів. 

За тринадцять днів спільного існування, тісної взаємодії, обговорення 

різних проблем та способів їх подолання, відбувається виховання 

толерантності, терпимості, співчуття. Після завершення лідерської зміни, сто 

п’ятдесіт учасників повертаються у свої громади з набутими знаннями та зі 

зміненим ставленням до людей, яких раніше вони боялися або зневажали.  

Оскільки у табір потрапляє тільки невелика кількість людей, “Місце 

зустрічі” намагається за допомогою “Шостого відчуття” передати тисячам 

молодих людей схожий досвід. Глядачі “живуть” у тісному емоційному 

контакті з різними за характерами персонажами серіалу Так телебачення 

створює подібну обстановку та психологічний клімат для глядачів і дає їм 

можливість переосмислити їхнє особистісне ставлення та дії.  

Аудиторія легше сприймає живі історії з реальними персонажами, ніж 

абстрактні концепції та ідеї. Глядач бачить реальну проблему котрогось із 

героїв серіалу і можливі шляхи її розв’язання. Такий спосіб є менш 

імперативним, ніж коли прямо вказуєш людині, як вона має жити, що робити, 

що не робити. Життєві телеісторії дають можливість емоційної участі – виникає 

співпереживання та ототожнення себе з героями серіалу. 

Індивідуальні поведінкові зміни – важливі, але цього недостатньо. 

Необхідні зміни у політиці, соціальній структурі та культурі, що породжують 



 
 

різні форми дискримінацій та гноблень. Щоб сприяти таким змінам, “Місце 

зустрічі”, “Душа міста” та “Прорив” співпрацюють з громадськими 

організаціями. 

Керівні принципи діяльності ед’ютейнмент-організацій: 

- критика існуючого стану справ та надання альтернатив; 

- використовувати мову, зрозумілу всім; 

- братися за суперечливі питання та “будувати мости”; 

- створювати та підтримувати власні мас-медійні проекти; 

- використовувати цікаві та привабливі матеріали та формати; 

- залучати громадські організації та об’єднання як аудиторію для створення 

контенту та використовувати це в роботі; 

- досягати змін – справа непроста. Треба бути готовим до того, що шлях 

буде не прямим та рівним, а рухатися доведеться вибоїстою дорогою часто з 

незначною швидкістю; 

- зміни відбуваються у результаті роботи кількох каталізаторів, що 

працюють одночасно на різних рівнях та регулярно через певні проміжки часу. 

Науковий погляд на комунікаційні суспільні кампанії. У книзі 

Рональда Е. Райса та Чарльза К. Аткіна (Ronald E. Rice, Charles K. Atkin) 

“Суспільні інформаційні кампанії” [366], представлено комплексний погляд на 

комунікаційні суспільні кампанії з урахуванням актуальних теорій та 

досліджень. У цій книзі опублікована збірна стаття Арвінда Сінгала, Хуа Вана 

та Еверетта М. Роджерса (Hua Wang, Everett M. Rogers) “Збільшення сили вияву 

Розваги-Освіти в галузі комунікаційних кампаній” (“The Rising Tide of 

Entertainment-Education in Communication Campaigns”), в якій проаналізовано 

нові тенденції у практиці ед’ютейнменту, що позначаються на технології, 

розширенні впливу, а також інтеграції з іншими технологіями: 

1) консультативний соціальний мерчандайзинг; 

2) суспільні рухи; 

3) запрошувальні підходи; 

4) позитивне відхилення; 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ronald+E.+Rice&search-alias=books&text=Ronald+E.+Rice&sort=relevancerank


 
 

5) цифрові технології; 

6) трансмедіа сторітелінг. 

Детальніше розглянемо кожну з шести тенденцій. 

1. В останні роки практики ед’ютейнменту знайшли новий 

консультативний спосіб роботи з творчою індустрією. При консультативному 

соціальному мерчандайзингу ед’ютейнмент-організація одночасно є ресурсом 

для письменників, сценаристів, продюсерів та фахівців з розваг. Основне 

завдання соціального мерчандайзингу – вводити соціально значущі 

повідомлення (наприклад, з охорони здоров’я) у драматичні сюжетні лінії 

творів різних жанрів для інтенсивного просування інформації, знання, ідей. 

Університет Норман Лір у Південній Каліфорнії, США (The University of 

Southern California’s Norman Lear) та Центр Медіа та охорони здоров’я у місті 

Гауда, Нідерланди (The Centrum Media & Gezondheid in Gauda, Netherlands) 

являють собою ед’ютейнмент-осередки, які є лідерами з розробки цього 

підходу. 

Телебачення є важливим джерелом медичної інформації. Тому є таким 

затребуваним різноманіття сюжетних ліній для ТБ, пов’язаних з охороною 

здоров’я. Такі сюжети використовуються для змістового наповнення прайм-

тайму та денних шоу. 

Індивідуальні консультації, ілюстровані прикладами реальних небезпек, 

перебігу хвороб та лікування є суттєвою допомогою при розробці сюжетної 

лінії, щоб вона виглядала грамотно та компетентно. Вдосконаленню техніки 

для ефективного соціального моделювання сприяє регулярне проведення 

брифінгів, випуск інформаційних бюлетенів та панельні дискусії у Гільдії 

сценаристів Америки. 

2. Здатність сімбіозу “освіта+розвага” стимулювати в медіа суспільний 

дискурс щодо найважливіших соціальних тем, що каталізує соціальні рухи, 

створює системи соціальної підтримки. 

3. Принцип запрошення (“invitational Entertainment-Education”) – 

фактично являє собою прохання зробити що-небудь, взяти участь у чомусь. На 



 
 

відміну від примусу чи поштовху до переконання, запрошення є більш м’якою 

формою залучення тих, хто вирішив добровільно брати участь, створювати, 

генерувати. Запрошення долає опір, зростає активна участь населення і тоді 

тягар діяти чи виконувати важкі обов’язки розподіляється на більшу кількість 

виконавців. Основна передумова запрошення – будь-які члени спільноти 

можуть бути провідником змін як для себе, так і для інших. Запрошення 

мотивує взяти ситуацію під контроль, а не бути пасивним спостерігачем. 

Наприклад, Аугусто Боаль (Augusto Boal), знаний режисер та політик, 

натхнений ідеями автора “педагогіки пригноблених”, відомого педагога-

психолога Паула Фрейре (Paulo Freire), пропонував аудиторії у театрі таку 

вправу – зупинити театралізовану виставу, що йде за відпрацьованим 

сценарієм, та запропонувати акторам інший розвиток сюжету, або ж узагалі 

самостійно піднятися на сцену і виступити зі своїм баченням подальшого 

вирішення ситуації. Таким чином, глядач перетворюється на актора, а пасивне 

споглядання на активну дію. 

4. Позитивне відхилення (positive deviance – відступ від прийнятого) – дає 

громадам змогу ознайомитися з кращими практиками та взяти за взірець 

відпрацьовані іншими схеми. Підхід передбачає – визначити, що позитивного 

відбувається в товаристві, і посилити це, а не фокусуватися на тому, що є 

негативного. Таким чином, створюються позитивні рольові моделі для 

ілюстрації кращого досвіду, для ознайомлення з ним та використання. 

5. З поширенням цифрових технологій генерується нове поле під назвою 

“серйозні ігри” (“serious games”), яке включає в себе цифрові ігри для навчання, 

здоров’я та заохочення позитивних соціальних змін. Гравець самостійно 

приймає рішення та активно діє, а не пасивно споглядає за чужим досвідом як 

це відбувається при перегляді телебачення чи прослуховуванні радіо. 

Спеціально розроблена гра “Ремісія” (“Re-Mission”), розроблена організацією 

“Хоуплеб” (“Hopelab”), допомагає онкологічно хворим дітям дотримуватися 

організованого систематичного лікування. Слід відзначити, що Ван та Сінгал 

виділяють п’ять унікальних якостей цифрових ігор: 1) емпіричність; 2) 



 
 

мультимодальність; 3) інтерактивність; 4) переконливість; 5) соціальна 

взаємодія. 

6. Трансмедіа сторітелінг – складний процес, в якому всі елементи 

різноманітні, незалежні, але разом утворюють єдність. Появі трансмедіа 

сторітелінгу сприяв бурхливий розвиток інформаційних та комунікаційних 

технологій, трансформаційних практик, конвергенція засобів масової 

інформації, практики залучення (спільне творення, колективна дія). 

Мережевий характер нових цифрових комунікаційних платформ пропонує 

широкі можливості для залучення ед’ютейнменту в просторово-часових 

масштабах [366, 327-331]. 

У книзі “Ед’ютейнмент: використання історій та медіа з метою 

пробудження соціальної дії та зміни поведінки” (2013 р.) [348] описано 

популярні формати розваг, що використовуються для вирішення серйозних 

соціальних проблем. Посібник призначений для працівників засобів масової 

інформації та громадських діячів, які хочуть використовувати силу 

розважальних медіа для зміцнення здоров’я, прав людини та соціальної 

справедливості. Спираючись на успішні історії та позитивні результати 

досліджень, книга призначена, щоб надихати, давати нові ідеї та поділитися 

досвідом цікавих ед’ютейнмент-проектів. 

На думку авторів, “сторітелінг та розважальні програми використовується 

у всьому світі як потужний засіб для інформування, навчання та впливу на 

індивідуальну та суспільну зміну у поведінці та настановах”. У книзі 

ед’ютейнмент визначено полем використання “популярних форматів розваг для 

вирішення серйозних соціальних проблем у сміливий і цікавий спосіб”. Історії, 

вплетені у сюжети популярних серіалів та ток-шоу, можуть залучити аудиторію 

до розгляду певного питання, емоційно стимулювати обговорення і дебати: 

“засоби масової інформації та масова культура впливають на нас по-різному, 

але ед’ютейнмент – це спосіб використовувати величезний потенціал медіа та 

популярної культури, щоб впливати на індивідуумів і суспільство позитивно” 

[348]. 



 
 

Автори посібника визначають ед’ютейнмент якісним за наявності таких 

обов’язкових елементів: 

1) зважений продуманий баланс освітнього та розважального 

компонентів; 

2) включення освітнього чи соціального повідомлення; 

3) висока якість роботи на всіх етапах створення продукту або 

проведення кампанії; 

4) актуальний контент; 

5) дослідження медіаефектів та оцінка сили впливу того чи іншого 

ЗМІ; 

6) тестування ефективності; 

7) мультимедіа (чим більше залучено каналів ЗМІ, тим більшим є 

потенційний вплив та охоплення аудиторії); 

8) розуміння, що зміни не відбуваються миттєво; 

9) керуватися теоріями зміни поведінки та теоріями комунікації; 

10) консультація з експертами; 

11) забезпечення моніторингу та оцінювання, щоб мати уявлення про 

результати роботи [348, 18]. 

П’ять основних етапів у створенні ед’ютейнмент-проекту: 

1. Дослідження і планування. 

2. Розробка (повідомлення та сюжетної лінії). 

3. Виробництво. 

4. Впровадження та планування. 

5. Моніторинг та оцінка. 
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Рис. 3.4. Час, витрачений на кожному етапі у відсотках від загального часу 

проекту 

Етап дослідження і планування складається з таких кроків: 1) вибір теми, 

визначення мети, цільової аудиторії та масштабу; 2) складання бюджету і 

графіка; 3) створення сприятливого клімату в рамках партнерської взаємодії; 4) 

дослідження теми і цільової аудиторії; 5) вибір розважальних прийомів, 

форматів та оптимального засобу мас-медіа (вибрати найбільш ефективні, 

зваживши на наявні ресурси, мету та характеристики потенційної аудиторії); 6) 

розробка загальної комунікаційної стратегії; 7) залучення коштів для розробки, 

впровадження, виробництва та оцінювання. 

Етап розробки включає: 1) розробку повідомлення та сюжетної лінії; 2) 

розробку навчальних пакетів; 3) попереднє тестування. 

Етап виробництва виготовлення якісної продукції. 

Етап впровадження та планування охоплює популяризацію, поширення та 

намагання отримати максимальну віддачу від реалізації проекту. 

Моніторинг та оцінювання – спостереження та комплексне оцінювання 

проекту, підведення підсумків [348, 23-24]. 

Взаємодія у команді ед’ютейнмент-проекту схематично представлена на 

рис. 3.5. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Взаємодія у команді ед’ютейнмент-проекту 

Телебачення, як зазначалось, дуже ефективне для цілей ед’ютейнменту. 

Популярні формати для ед’ютейнменту: серіали (мильні опери), ток-шоу, 

реаліті-шоу, анімаційні продукти, науково-пізнавальні, освітні програми. 

Соціально важливе повідомлення інтегрується в тіло самої програми. Формат 

оповіді – гарний спосіб показати, як ці зміни відбуваються у персонажа. Драма 

моделює індивідуальні та суспільні зміни, ілюструючи досвід персонажів, що 

опинилися перед важким вибором у непростій ситуації (подолання перешкод 

Команда 

управління 

ед’ютейнмент-

проектом 

Постачальники 

послуг: дослідники, 

письменники, 

співробітники ЗМІ, 

видавці 

 

Партнери з 

фінансування: 

міжнародні донори, 

приватний сектор, 

уряд, місцеві донори, 

фундатори 

 

Партнери кампанії: 

уряд, медіа, цільова 

аудиторія, неурядові 

організації, бренд-

менеджери 

 



 
 

усередині себе, всередині своєї громади або в іншому соціальному оточенні). 

Однак є й деякі недоліки телебачення для ед’ютейнмент-проектів: по-перше, 

телевиробництво – дорогий варіант, по-друге, телебачення – не найкращий 

варіант, коли треба донести докладний зміст повідомлення (наприклад, 

інформацію про запобігання лихоманки краще дати через буклет, який можна 

перечитувати багато разів та мати під рукою в потрібний момент). 

Радіо – дієвий засіб для ед’ютейнмент кампаній у країнах, що 

розвиваються (наприклад, це стосується країн Африки). У більшості таких 

країн досить добре розвинені радіомережі, які доступні для населення. Також 

радіо є комфортним засобом сприйняття та засвоєння інформації для людей 

малоосвічених, неграмотних.  

Фільми та програми на відеокасетах, на DVD – їх можна зупинити та 

запустити в разі потреби, дають змогу повертатися до важливого або 

незрозумілого. 

Друковані медіа (газети журнали, брошури, комікси, книги з 

оповіданнями, плакати, буклети, фотопосібники тощо) є мобільним та зручним 

варіантом для повернення до потрібної інформації. Можна зберігати як 

довідник. Можна читати в своєму темпі. Доступний виклад. Для малоосвічених 

– комікси або фотопосібники. 

Виступи – можуть мати різні варіанти організації (театральні та 

танцювальні постановки, вистави, концерти) та місця проведення (театр, 

громадська будівля, парк, міська площа, шкільний клас, бібліотека тощо). 

Серед переваг: довіра аудиторії “живим” персонажам, інтерактивність – 

можливість запитання та отримання відповіді в умовах реального часу. 

Недоліком є незначна кількість аудиторії та неможливість тривалого постійного 

впливу. 

Популярна музика може бути дієвим засобом впливу на масову свідомість 

– поп-виконавці можуть вводити переконливий соціальний зміст у тексти своїх 

пісень. 



 
 

Соціальні медіа: Фейсбук, Ютюб, Інстаграм, Твіттер, мобільні та інтернет 

додатки, краудсорсінг (crowdsourcing – дослівно: “використання ресурсів 

натовпу”, значеннєво – передача певних виробничих функцій невизначеному 

колу осіб без укладання трудового договору, наприклад, вільна енциклопедія 

Вікіпедія–Wikipedia) – це осередок, де люди знайомляться, спілкуються, 

обговорюють, дискутують, спонукають один одного до роздумів або активної 

дії тощо. Соціальні мережі стали важливим засобом у процесі соціального 

розвитку, а також ключовим інструментом сприяння активній участі громадян у 

демократії, розвитку, відкритості та підзвітності [348, 66-74]. Після подій на 

українському “Майдані” 2013–2014 років вийшла книга “Fантомная 

боль#maidan”, складена з “постів” (від. англ. post – окреме повідомлення на веб-

форумі) соціальної мережі Фейсбук. Збірка має сімсот сторінок “живого” 

тексту, адже Фейсбук став на той час засобом співпраці та об’єднання зусиль 

протестуючих, осередком думок, почуттів та переживань свідків подій. 

Спілкування у соціальних мережах дає змогу продовжити діалог після 

програми, обговорити спірні питання, розібрати незрозуміле, сприяючи 

соціальному навчанню. Часто через соціальну мережу легше порушити 

“заборонені” теми, які людина не може обговорити навіть з родиною. 

Дієвий ед’ютейнмент-проект, спрямований на зміну індивідуальної та 

суспільної поведінки, має являти собою постійно діючу платформу, адже зміни 

вимагають тривалого часу та пролонгованої дії [348, 77]. 

Дослідники, що описують практику використання ед’ютейнменту в межах 

більш широкої комунікаційної кампанії, називають його каталізатором 

соціальної дії. До обов’язкових компонентів комунікаційної стратегії, 

спрямованої на соціальні та поведінкові зміни, автори відносять: ЗМІ, 

пропаганду (поширення і постійне, глибоке та детальне роз’яснення яких-

небудь ідей, поглядів, знань) та соціальну мобілізацію (приведення соціуму до 

активного стану для забезпечення виконання якогось важливого завдання) [348, 

87]. 



 
 

Для успішної інтеграції завуальованого повідомлення, послання, 

попередження у сюжет телешоу чи телевізійної драми, потрібні: 

1. Узгодженість, цілісність, правдоподібність. 

2. Поєднання освіти та розваги. 

3. Емоційна залученність та довіра. 

4. Повідомлення має бути близький, неворожий місцевій культурі. Історії 

та проблеми мають бути актуальними та автентичними. Тут виявляється 

важливість деталей: одяг, переконання, традиції. 

5. Рольові моделі. 

6. Позитив, оптимізм (навіть при вирішенні складних болючих тем). 

Сприятливе середовище, симпатичні персонажі, віра, надія на майбутнє. 

7. Гумор та комедійність, які мають збалансувати емоційне напруження. 

Дослідники наголошують, що гумор та комедія – надзвичайно дієві засоби, але 

їх треба дуже вміло та обережно використовувати, враховуючи ментальні та 

культурні нюанси. Попереднє тестування матеріалів дасть розуміння ймовірної 

реакції аудиторії [348, 102-103]. 

Для успішного просування ед’ютейнмент-проекту необхідно: 

1. Початковий маркетинг та пре-пропаганда (створення потреби). 

2. Консолідація зусиль для створення максимально якісного продукту. 

3. Використання популярності проекту, його бренду для запуску інших 

ініціатив [348, 113]. Одним з варіантів поширення є капіталізація бренду, яка 

полягає в тому, щоб реалізовувати власність проекту для збільшення грошового 

капіталу. Наприклад, Волт Дісней Компані (The Walt Disney Company) випускає 

іграшки, одяг, зошити, постільну білизну, посуд тощо, популяризуючи таким 

чином своїх героїв, свою компанію, свій бренд. 

4. Використання соціальних мереж для розголосу про проект та його 

результати [348, 118]. 

Оцінювання соціальних процесів – складна та мінлива справа через 

багатоаспектність, багатошаровість та часто непередбачуваність самого 

соціуму в умовах сьогоднішнього світу. І тим не менш, оцінювання результатів 



 
 

є обов’язковим та важливим етапом, адже тільки так можна оцінити вплив, 

зрозуміти сильні та слабкі сторони для доопрацювання, звітувати нинішнім 

спонсорам, продемонструвати потенційним спонсорам значення своєї роботи, 

ввести облік грошам, витраченим на проект. Оцінювати має незалежна 

професійна зовнішня компанія. Це збільшує довіру до результатів та підвищує 

шанси на майбутнє фінансування. 

Навчальний центр Суспільної школи охорони здоров’я Університету 

Джонса Хопкінса в Балтиморі, штад Меріленд, США (Johns Hopkings 

Bloomberg School of Public Health) у своїй роботі активно використовує 

технологію ед’ютейнмент, вважаючи його ефективним засобом утримання 

уваги аудиторії. В ознайомчих матеріалах центру прописана концепція 

ед’ютейнменту, яка вписується в п’ять англійських літер “E”: Emotion (емоція), 

Empathy (співчуття), Example (приклад, зразок), Efficacy (сила, ефективність), 

Ego (его, власне “Я”). Мається на увазі, що технологія поєднання освіти та 

розваги: пробуджує та втримує емоції, викликає співчуття, продукує знання, 

наводить приклади та зразкові моделі, пропонує смисли самостійної дії, 

індивідуальної ефективності, підсилює его [351].  

У цих матеріалах також прописані етапи планування кампаній 

“освіта+розвага”: визначити повідомлення, обрати та дослідити цільову 

аудиторію, розробити дизайн розважальної конструкції, далі поступово, тонко 

ввести освітній зміст, обрати медіа та формат. Також визначено перелік 

завдань, які Центр ставить перед своїми програмами, покладаючись на 

ефективність ед’ютейнменту: навчити (дати знання), продемонструвати, 

оновити та зміцнити знання, підвищити рівень поінформованості та 

обізнаності, заохотити, мотивувати, допомогти подолати [351]. 

Підтвердження поширення та ефективності впровадження ед’ютейнменту 

знаходимо у звітніх документах 2015 року потужної впливової міжнародної 

організації “Група світового банку” (“The World Bank Group” (WBG). Це 

об’єднання являє собою п’ять міжнародних організацій, які кредитують бідні 



 
 

країни. Місія організації полягає у досягненні двоєдиної мети: викорінення 

крайнього зубожіння та побудова загального процвітання.  

Діяльність світового банку спрямована на країни, що розвиваються, в 

таких галузях: розвиток людського потенціалу (наприклад, освіта, охорона 

здоров’я), сільське господарство та розвиток сільських районів, охорона 

навколишнього середовища, інфраструктура, великі промислові проекти 

будівництва й управління (зокрема боротьба з корупцією, розвиток правових 

інститутів). Кредити надають на пільгових умовах для країн-членів, а також 

гранти найбіднішим країнам [387]. 

У звітній доповіді “Світовий розвиток 2015: мислення, суспільство, 

поведінка” (“World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior”) 

йдеться про те, що використання засобів масової інформації одночасно для 

розваги та освіти дає можливість впливати не тільки на ментальні моделі 

окремих глядачів, а й на психічні моделі широкої громадськості, створюючи 

умови для колективних дій. Для прикладу у тексті розміщено кілька посилань 

на: 1) південноафриканську мильну оперу “Скандал” (“Scandal”), розроблену з 

метою сприяти фінансовій грамотності широкої аудиторії 

(https://www.youtube.com/watch?v=ys5eSxTetF4&noredirect=1); 2) американське 

реаліті-шоу “16 років і вагітність” (“16 and Pregnant” – 

http://www.mtv.com/shows/16_and_pregnant/); 3) африканську багатосерійну 

драму “Шуга” (“Shuga”), у сюжет якої вплетені проблемні питання ВІЛ/СНІДУ 

та статевого насильства (https://www.youtube.com/watch?v=pI8_P_h89R8) [349]. 

Дослідження ефективності впливу ед’ютейнменту на соціальну 

поведінку. Незважаючи на великий обсяг досліджень ед’ютейнменту, лише їх 

незначна кількість використовують для оцінювання результатів ед’ютейнмент-

кампаній кількісні методи (наприклад, рандомізовані контрольовані 

дослідження), які є основним джерелом об’єктивної інформації.  

Деякі з найбільш переконливих доказів отримують з досліджень, в яких 

використано квазіексперимент оцінювання впливу технології “освіта+розвага”. 

Так наприклад, у ході дослідження із застосуванням такого методу було 

http://www.mtv.com/shows/16_and_pregnant/
https://www.youtube.com/watch?v=pI8_P_h89R8


 
 

виявлено, що в Індії з доступом до кабельного телебачення зменшилась 

народжуваність, менш привілейованим стало становище сина в родині, а також 

зросла автономія жінок. У Бразилії доступ до глобальної телемережі, яка 

транслювала переважно мильні опери з незалежними жіночими персонажами, 

теж корелює зі швидким падінням народжуваності в країні. Регулярний вихід в 

ефір радіопрограми в Танзанії привів до істотного збільшення використання 

презервативів і зниження кількості сексуальних партнерів [349]. 

 

3.3. Медіаосвіта й соціальний інжиніринг як можливі напрями 

впровадження ед’ютейнменту в Україні 

З погляду науки про соціальні комунікації, пропонуємо виокремити два 

можливих вектори для впровадження ед’ютейнменту в Україні: медіаосвіта та 

соціальний інжиніринг. 

Медіаосвіта. Вважається, що вперше термін “медіаосвіта” вжито 1973 

року на спільному засіданні сектору інформації ЮНЕСКО та Міжнародної ради 

з кіно, телебачення та аудіовізуальної комунікації. Інші науковці зазначають, 

що першу навчальну програму з медіаосвіти розробив канадець М. МакЛюен 

1959 року, а її активне застосування в навчально-виховному процесі 

розпочалося в 60-х роках ХХ ст. у Великій Британії, Канаді, Німеччині, США, 

Франції [178, 6]. 

Серед перших українських дослідників медіаосвіти – Н. Габор, Г. Онкович, 

Б. Потятиник, пізніше – В. Іванов, Л. Найдьонова, В. Різун та ін.  

У дисертаційних дослідженнях І. Пенчук [212] та С. Шумаєвої [321] 

викладено систематизовані відомості про розвиток медіаосвіти у світі та в 

Україні, розглянуто концепції, школи, наведено визначення та позиціонування 

різних дослідників, а також основні засади та завдання медіаосвіти. 

Ґрунтовним джерелом, де упорядковано теоретичні напрацювання по темі 

медіаосвіти, є підручник В. Ф. Іванова та О. В. Волошенюк “Медіаосвіта та 

медіаграмотність” [178] з наведеними в ньому актуальними світовими 



 
 

розробками в галузі підготовки викладання предметів з медіаосвіти, 

медіаграмотності, медіакультури. 

Значення медіаосвіти окреслив медіатеоретик Л. Мастерман, який багато 

років був консультантом Ради Європи та ЮНЕСКО в галузі медіаосвіти. Серед 

них: насиченість сучасного світу медіа; вплив засобів масової комунікації на 

свідомість людини; виробництво та поширення інформації у великих обсягах та 

швидкими темпами; розвиток механізмів управління інформаційними 

потоками; зростання значення візуальної комунікації та інформації; поява 

“інформаційної економіки”, перетворення інформації на товар, її приватизація; 

необхідність підготовки молодого покоління до життя у світі, все більш 

насиченому медіа [358]. 

Мета медіаосвіти полягає у розвитку медіакомпетентності 

(медіаграмотності), критичного та вдумливого ставлення до медіа з метою 

виховання гармонійно розвинутих громадян, здатних формувати власну думку 

на основі доступної їм інформації. Медіаосвіта дає людині можливість 

реалізувати її право на свободу вираження і право на отримання інформації 

[359, 8]. 

Медіаосвіту в ціннісній системі координат можна вважати інститутом 

громадянського виховання. Її предмет – взаємодія людини з медіа, система 

знань і вмінь, необхідних людині для повноцінного сприймання та аналізу 

медіатекстів, для соціокультурного розвитку творчої особистості [178, 18]. 

В. Ф. Іванов та О. В. Волошенюк тлумачать медіаосвіту як практику 

підготування дитини до ефективної взаємодії з медіа, завдяки якій 

зменшуються ризики негативного медійного впливу на процес соціалізації і 

збільшуються ресурсні можливості їхнього позитивного розвиваючого впливу 

[178, 280]. “Ми маємо готувати дітей до вдалого освоєння світу. А сьогодні 

найважливіший складник цього опанування – вміння грамотно працювати з 

інформацією” [178, 5]. 

Більшість дослідників пов’язують медіаосвіту зі шкільною та вузівською 

підготовкою, оскільки вважається, що саме діти та молодь є найбільш 



 
 

піддатливими для впровадження нових орієнтирів, принципів, засад. Адже 

навчити легше, ніж переучувати. До того ж, будь-яка країна у світі свої надії на 

майбутнє пов’язує з підростаючим поколінням: “виховати медіаграмотну 

аудиторію, яка шукає альтернативні джерела інформації, використовує медіа з 

користю та не є об’єктом маніпуляцій – значить виховати більш свідомих 

громадян свого суспільства” [355, 89]. 

І. В. Челишева в своїй книзі про освоєння сімейної медіаграмотності 

зазначає, що “медіаосвіта відкриває великі можливості для розвитку дитини, її 

інтелектуального та творчого потенціалу, здібностей та самостійного 

мислення” [310, 47]. 

Узагальнюючи, можна віднести до переліку основних завдань медіаосвіти 

такі:  

- навчити людину грамотно “читати” медіатекст, розпізнавати способи й 

форми маніпулятивного медійного впливу, орієнтуватися в сучасному 

інформаційному потоці, а також інтерпретувати політичні, соціальні, 

комерційні, культурні інтереси й контексти медіаджерел; 

- розвинути здібності критично сприймати та оцінювати інформацію, 

мислити зважено, доводити свою думку аргументовано;  

- сформувати і проявити через медіадіяльність та медіаактивність 

особистості її соціальну та громадянську відповідальність (медіаосвіта в міру 

набуття нею форми медіаосвітнього руху сприяє розвитку в країні 

громадянського суспільства. Вона спирається на потенціал громадських 

об’єднань і асоціацій, узгоджує свої зусилля з розвитком інших громадських 

рухів. При цьому медіаграмотність громадян перетворюється на важливий 

складовий елемент політичної культури суспільства.);  

- розвинути на медійному матеріалі креативні практичні уміння, 

створювати власні повідомлення та медіапродукт (у межах медіаосвіти 

поєднуються акценти на творче сприймання медіа і розвиток здатності того, хто 

вчиться, створювати власну медіапродукцію); 



 
 

- привити естетичний смак (медіаосвіта широко використовує кращі 

досягнення сучасного мистецтва)  [177; 178, 9, 40].  

Як зазначає завідувач наукової лабораторії Інституту навчання в Токіо, 

провідний учений підрозділу підготовки вчителів Такаші Сакамото, 

“соціальний, економічний та культурний розвиток країни великою мірою 

залежить від уміння та можливостей використання засобів медіа у цих 

процесах” [321, 126]. 

Легкість і швидкість отримання інформації з медіа – важливий ресурс 

розвитку особистості. Можуть покращитися результати навчання, збагатитися 

внутрішній світ, оформитися зони глибоких особистих інтересів. 

Разом з отриманням бажаної інформації можуть нав’язуватися небажані 

теми та способи ді, що призведе до формування викривленої картини світу. 

Медіа пропонують зразки міжособистісних стосунків і сценарії їх 

реалізації, культивують певні культурні норми. Соціальні стосунки зображують 

у різних життєвих контекстах. Зразки можуть бути як позитивними – 

просоціальними, конструктивними, так і негативними – антисоціальними, 

деструктивними [178, 259, 264, 266]. 

Медіаосвіта і ед’ютейнмент. Медіаосвіта є сферою педагогічного вчення, 

що має у своєму арсеналі множину технологій для виконання визначених 

завдань. 

Ед’ютейнмент поширює будь-який зміст на масову аудиторію з освітньою 

метою, а також з метою розширення кругозору, вирішення соціальних питань, 

задоволення потреби самовдосконалення та саморозвитку. Технологія 

ед’ютейнменту сприятиме медіаосвіті – медіаосвічена аудиторія, в свою чергу, 

вимагатиме більш якісного ед’ютейнменту. 

Ед’ютейнмент-технологія може бути використана медіаосвітою як один із 

засобів досягнення певних цілей та отримання позитивних результатів у ході 

проведення медіаосвітньої політики. В свою чергу, медіаосвіта може бути як 

теоретичною, так і практичною базою для впровадження та популяризації 

ед’ютейнмент-технології/стратегії. 



 
 

Медіаосвіта у сучасному світі набуває дедалі більшого значення та 

поширення. За результатами досліджень медіаосвіту рекомендують 

впроваджувати у національні навчальні плани всіх держав, у систему 

додаткової, неформальної освіти й освіти протягом усього життя людини. 

Ед’ютейнмент, перш за все, є дієвим засобом саме неформальної освіти, 

факультативної освіти, просвіти, соціалізації, безперервного навчання засобами 

мас-медіа протягом усього життя без фіксації точок початку та фінішу.  

Медіаосвіта – це освіта засобами медіа про медіа, їх функціонування, 

принципи, засоби, можливості, “підводні течії” тощо. Ед’ютейнмент – це засіб 

освіти без обмежень у темах та напрямах за допомогою засобів медіа та поп-

культури з використанням популярної розважальної форми.  

Глобальні цілі впровадження медіаосвіти – це побудова громадянського 

суспільства, яке складатиметься із високоосвічених, обізнаних, далекоглядних 

особистостей, здатних зважено, критично оцінювати інформацію, 

аргументовано висловлювати свою думку та захищати позицію, оцінювати та 

реагувати на інформацію про соціальні та політичні конфлікти, війни, природні 

лиха, екологічні катастрофи тощо, бути зацікавленим та небайдужим. 

Ед’ютейнмент допомагає менш освіченій (малоосвіченій, неграмотній) частині 

аудиторії розвиватися інтелектуально, розширювати кругозір та світобачення; 

для цивілізованої частини аудиторії – є результативним засобом 

самовдосконалюватися та досягати кращих результатів у процесі навчання та 

самоосвіти. 

У підсумку, медіа – невіддільна і впливова частина нашого життя, чиї 

позитивні сторони і можливості не тільки можна, а й треба активно 

використовувати в педагогічному процесі. При цьому потрібно “навчити людей 

вибирати головне і корисне, бо якщо вони не навчаться цього робити, доступ до 

всієї цієї інформації виявиться повністю даремним” [325]. 

Система медіаосвіти, яка існує у багатьох країнах світу, може стати тим 

шляхом подолання інформаційної кризи, яка загрожує людству катастрофами 

через відсутність етичних імперативів як у створенні ЗМІ, так і їх сприйнятті. 



 
 

Можливо, якби Україна мала багаторічну практику медіаосвіти чи 

проведення масштабних, соціальнозорієнтованих ед’ютейнмент-стратегій, то в 

умовах сьогоднішнього протистояння України з Росією, наша інформаційна 

політика була би значно ефективнішою.  

У сюжетах російських новин присутня велика кількість дезінформації, 

перекручування відомостей, маніпуляція суспільною думкою, розпалювання 

конфлікту. Люди піддаються інформаційному впливові численних 

маніпуляційних технологій. 

У Росії і теорія, і практика медіаосвіти випереджають на роки 

напрацьоване в Україні. Постає питання: де результати? Те, що відбулося і 

відбувається сьогодні говорить про недієву систему медіаосвіти на теренах 

України та Росії. Натомість, весь цивілізований світ, який вміє користуватися 

різними джерелами інформації, протистояти маніпулятивному впливу, 

критично оцінювати медіаматеріали, виказує підтримку Україні та українцям і 

засуджує дії російського уряду. 

Раціонально, що чим більш медіаграмотним буде суспільство, то більше 

шансів, що його громадяни перестануть дивитися упереджене, однобоке, 

низькопробне, кітчеве телебачення, або цікавитися бульварними матеріалами; 

будуть самостійно добирати інформацію, аналізувати її та робити логічно 

виважені висновки. 

Соціальний інжиніринг. Соціальний інжиніринг може бути ще одним 

напрямом впровадження технології ед’ютейнменту в Україні. Розробка та 

впровадження в Україні масштабних кросмедійних ед’ютейнмент-стратегій, 

аналогічних розглянутим у п. 3.2, нині навряд чи можлива, зважаючи на 

початковий стан як теоретичного, так і практичного освоєння ед’ютейнменту у 

нашій країні. І тим не менше, можна починати активно працювати для справи 

соціального проектування. 

Україна перебуває в активній фазі соціальних змін, становлення 

громадянської ідентичності, усвідомлення себе незалежної державою. 

Вважаємо, що ці процеси відбуваються і завдяки тому, що досягло повноліття 



 
 

покоління, народжене в незалежній Україні, яке й диктуватиме курс 

подальшого розвитку країни. Г. Г. Почепцов говорить про молодь як про 

найсприятливішу аудиторію для запровадження змін. Він пише, що у багатьох 

випадках саме молодь стала каталізатором переходу на новий рівень: “молодь 

легко відкликається на нове; молодь легко відмовляється від звичок батьків; 

молодь з часом переходить в інший соціальний стан” [224, 240; 227, 32].  

Наукова галузь “Соціальні комунікації” сприймає соціоінженерію як одне з 

концептуальних джерел для подальшого власного прогресивного розвитку. 

Саме тому О. М. Холод запропонував виокремити в історії розвитку соціальної 

інженерії новий етап, черговий для соціальної інженерії, але перший в історії 

розвитку ідей наукової галузі “Соціальні комунікації”. О. М. Холод визначає 

соціокомунікаційний інжиніринг як процес створення, прогнозування, адаптації 

і реалізації комунікаційних технологій, стратегій і моделей соціальної дії, 

взаємодії і стосунків між соціальними фігурантами (суб’єктами та об’єктами) з 

метою здійснення маніпуляції (позитивного чи негативного впливу) [306]. 

В. В. Різун відносить соціальні комунікації до сфери інженерних вчень: “У 

системі соціального інженерного вчення соціальнокомунікаційна справа є його 

складником, оскільки поза нею неможливий ефективний розвиток соціальної 

інженерії” [256]. З часом будь-які процеси зазнають змін. Причиною їх є 

виникнення нових більш досконалих та ефективних способів і прийомів 

організації процесів. 

Г. Г. Почепцов досліджує та описує низку й дотичних питань: глобальне 

проектування, концепція м’якої сили, лінійний перехід, гуманітарні технології. 

Він пише про те, що інжиніринг в цілому спрямований на вибудовування таких 

комунікативних ланцюжків, які об’єднують інформаційні та соціальні мережі з 

метою вирішення завдання соціальних трансформацій. Учений наголошує на 

тому, що Україна не має достатнього досвіду управління “за допомогою 

соціально-комунікативних машин, спрямованих на масову свідомість. Важко 

йдуть процеси вибудовування своєї ідентичності, що в першу чергу пов’язано зі 

слабо функціонуючим власним потоком масової культури” [224, 86]. 



 
 

Г. Г. Почепцов, автор монографії про соціальний інжиніринг, зазначає, що 

“соціальний інжиніринг не тільки супроводжує людство впродовж усієї його 

історії, а й набирає обертів у наші дні. Це може бути пов’язане з новими 

можливостями, що їх надають інформаційні технології” [227, 253]. Учений 

підкреслює, що управління соціальними системами викликає дедалі більший 

інтерес, оскільки людство поступово відходить від примусових методів 

управлянні на користь більш “мирних”. Тому виникає багато варіантів нових 

типів уведення інновацій в традиційні структури.  

Після Другої Світової війни саме через комунікацію було вирішено 

проводити модернізацію країн третього світу. Ввважалось, що це дасть 

можливість перестрибнути через проміжні етапи розвитку. Комунікація 

виявилася потрібною через холодну війну, коли провідним видом зброї стала 

інформаційна. Таким чином, представники комунікаційної науки опинилися в 

центрі інтересів, що спричинило більший розвиток прикладних досліджень, які 

можуть цікавити будь-яку державу: учені зацікавлені у застосування своїх 

знань для того, щоб щось змінити у світі; державотворці бачать можливість за 

допомогою соціальних наук розв’язати свої проблеми, з якими не могли 

впоратися у будь-який інший спосіб [227, 75, 164]. 

Н. І. Зражевська, автор книги “Комунікаційні технології”, звертає увагу на 

те, що “управління комунікацією може дати неймовірні результати: змінити 

соціальні системи, розв’язати війни, підняти маси, створити позитивний образ 

вождя, навіть сконструювати реальність”. Дослідниця пояснює інтерес сучасної 

науки до вивчення впливів інформації на суспільство саме тим, що інформація 

стала основним продуктом виробництва й основним засобом упливу на 

культуру й соціум [118, 3]. 

О. М. Холод визначає соціально-комунікаційні технології системою 

маніпулятивних дій-комплексів, спрямованих на зміну поведінки соціуму. 

Учений пропонує класифікацію прикладних соціально-комунікаційних 

технологій, в основі якої лежить теорія про інмутацію та мутацію. Автор 

наголошує на тому, що всі соціально-комунікаційні технології слід називати 



 
 

маніпулятивними, однак маніпуляція може спричиняти нейтральні, позитивні і 

негативні зміни моделей поведінки. До соціально-комунікаційних технологій 

мутації Олександр Холод відносить таку систему маніпулятивних дій-

комплексів, яка спрямована на позитивне або нейтральне змінення поведінки 

соціуму. Відповідно, до інмутації – формування негативних установок 

особистості та суспільства. 

Можна зарахувати ед’ютейнмент до технологій мутації разом з (за 

класифікацією О. М. Холода) технологією стимулювання особистісного 

зростання, технологією переорієнтації установки і життєвих планів з метою 

істинної реалізації людини як особистості, технологією пробудження в 

особистості конструктивних сил, прагнення до саморозвитку й самореалізації, 

технологією усунення симптомів (заміна неадекватних способів поведінки 

адекватними, еталонними, правильними завдяки навчанню), технологією 

організації дозвілля тощо [303, 10-11, 23, 38-41]. 

В. М. Корнєєв зауважує, що дослідження того, як за допомогою 

комунікаційних технологій може проектуватися соціальний простір, важливе і в 

теоретичному, і у прикладному аспектах. Дослідник відмічає, що визначений 

О. М. Холодом підхід до визначення комунікаційних технологій охоплює всі 

можливі тлумачення впливу – водночас така кваліфікація комунікаційних 

технологій звужує їх розуміння тільки до зміни поведінки соціуму. 

В. М. Корнєєв стверджує, що поряд із динамікою соціальної поведінки є й інші 

результати, яких можна досягти унаслідок використання комунікаційних 

технологій у процесах проектування соціальної дійсності – формування певних 

оцінок, нав’язування асоціацій, емоційних чи раціональних, продукування 

програм та орієнтирів для майбутнього, проекції минулого в соціальному 

осмисленні тощо [150]. 

В. М. Корнєєв головною особливістю комунікаційних технологій визначає 

те, що вони реалізуються через комунікацію і завдяки їй. Учений кваліфікує 

комунікаційні технології як форми спеціальної організації комунікації, які за 

умови дотримання технологічного ланцюжка, гарантують отримання наперед 



 
 

запрограмованого результату. Такий результат, на думку В. М. Корнєєва, 

лежить у площині соціальної поведінки, формування соціальних стереотипів, 

зміни громадської думки, виникнення нових чи актуалізації існуючих зразків та 

ідеалів [150]. 

Проектування дійсності за допомогою засобів масової комунікації та 

комунікаційних технологій відбувається у межах соціального інжинірингу. 

Отже, соціальний інжиніринг: 

- формує нові варіанти соціальних систем або підтримує їх основні 

параметри; 

- породжує та утримує зміни в суспільстві; 

- налаштований або на збереження тренду, або на введення нового тренду 

розвитку спільноти; 

- є принципово стратегічним інструментарієм; 

- являє собою трансформацію суспільства принципово “м’якими”  

методами; 

- спрямований на створення нової символічної карти навколишнього світу. 

Ми отримуємо у результаті нові межі норм поведінки, нові об’єкти для 

поклоніння і навіть нових ворогів; 

- являє собою формування соціальних структур за допомогою 

інформаційного інструментарію. Щодо цього виникає два види завдань: 1) 

формування і підтримка нових об’єктів; 2) блокування підтримки старих 

об’єктів. Нова система, що вибудовується, повинна мати підтримку в масовій 

свідомості. Для цього масова свідомість має засвоїти на емоційному рівні, з 

одного боку, та відчути на рівні раціональному, з іншого, потребу в заміні на 

нову тієї системи, в якій живе людина; 

- породжує для індивідуальної і масової свідомості такі зразки поведінки, 

які можуть бути спрямовані як на стабілізаційні, так і на дестабілізаційні 

процеси; 



 
 

- в ідеалі створює нову людину. Зрозуміло, що надмірна інтенсивність 

методів такого творення може викликати спротив населення. Коли ж подібні 

процеси відбуваються повільно, вони стають непомітними для населення; 

- покладається на масову свідомість при проведенні трансформації 

соціальних систем, саме тому в полі його зору опиняються нові види освітніх 

технологій. Освіта зумовлює прямий вихід на зміну свідомості; 

- реалізується в соціо- і психотехніках управління великими масами людей; 

- забезпечує перехід соціальної системи у новий стан з подоланням опору 

елементів, що її складають [227, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 26, 43, 46, 49, 81, 230, 243]. 

Соціальний контроль і соціальні трансформації є провідними темами для 

соціального інжинірингу. Трансформації є більш помітними, оскільки вони 

несуть зміни в стабільну ситуацію. Соціальний контроль, навпаки, намагається 

повернути до стабілізованої ситуації ті відхилення, які періодично можуть 

виникати. 

Метою спрямування соціального інжинірингу є громадська думка. 

Громадська думка є проявом громадської свідомості, у котрій відбивається, 

перш за все, оцінка великими соціальними групами явищ, які являють 

актуалізований громадський інтерес [273]. 

Соціальний інжиніринг і ед’ютейнмент. Соціальна інженерія охоплює 

процеси соціального програмування, соціального прогнозування та соціального 

проектування. Ед’ютейнмент може стати однією з ефективних технологій 

соціального інжинірингу, конструювання соціальної реальності. 

П. Лазарсфельд вважав, що треба не відкидати популярні програми, а 

намагатися використовувати їх з більш серйозною метою – керуватися 

техніками, які вже існують в популярних програмах для серйозних завдань 

[227, 94]. 

Р. Харріс пише, що у багатьох країнах мас-медіа вважаються інструментом 

розвитку і позитивних соціальних змін, а не тільки розваги; вони мають 

величезний потенціал і цілком можуть сприяти змінам у суспільстві. Тому у 



 
 

сучасному суспільстві все очевидніше стає потреба у більш грамотному 

використанні ЗМІ [300, 366, 399]. 

Г. Г. Почепцов відмічає, що стратегічні вимоги до такого ресурсу, як 

комунікація суттєво розширили можливості його використання, і чим чіткіше 

та адекватніше це розумітиме країна чи організація, тим більший успіх очікує 

на неї у новому світі [228, 216]. 

У дисертації А. О. Скрипки “Шоу-технології як форма соціальної 

комунікації” визначено шоу ефективною технологією оптимізації 

комунікативних засобів подолання складних соціальних проблем, зокрема при 

розробці інформаційних кампаній. Створення видовищної комунікації може 

бути засобом трансляції інформації щодо можливостей подолання кризового 

стану, популяризації серед молоді гуманістичних настроїв, здорового способу 

життя, сімейних цінностей тощо [271]. 

Вважаємо, що технологія ед’ютейнмент, яка завдяки своїй бінарній 

освітньо-розважальній суті, може позитивно впливати на реципієнтів, не 

викликаючи опору завдяки завуальованості повчальних та моралізаторських 

мотивів, може бути ефективним інструментом соціального інжинірингу. Крім 

того, затребуваність освітньо-розважальної дифузії дає привід говорити й про 

економічну рентабельність проектів, розроблених за такою формулою. 

Механізм благодійних, спонсорських, державних дотацій щодо фінансування 

суспільно значущих проектів є, на жаль, занадто слабким. 

Білу Гейтсу, одному із засновників та голові ради директорів всесвітньо 

відомої корпорації комп’ютерних технологій Майкрософт (Microsoft 

Corporation), людині, яку за версією журналу “Форбс” (Forbes) визначали 

найбагатшою у світі у період з 1996 по 2007 роки, належить фраза про те, що 

“освіта – то є найкраще вкладення грошей”. 

Наполягаємо на думці, що для України включення освітнього контексту в 

усі можливі сфери, пов’язані із впливом на населення, має стати справою не 

лише інвестиційно привабливою, а й стратегічно визначеною як пріоритетна 

для розвитку та розбудови України. 



 
 

  

Висновки до розділу 3 

Дослідницька думка вбачає подальший розвиток ед’ютейнменту як однієї з 

основних технологій медіаосвіти, а також, зваживши на іноземний досвід 

побудови та реалізації ед’ютейнмент-стратегій, як стратегії у процесі 

соціального інжинірингу, глобального проектування майбутнього. 

Ми провели експертне опитування серед українських медіафахівців, 

державних діячів та науковців у галузі соціальних комунікацій. Прогнозування 

на основі методу експертних оцінок визначається як науково обґрунтований 

прогноз. Позитивні прогнози щодо можливостей медіа у процесах освіти, 

розвитку й соціальної адаптації аудиторії, а також щодо впровадження 

ед’ютейнменту з метою соціальних зрушень отримали помітну відсоткову 

перевагу. 

Соціально-комунікаційні технології є інноваційним ресурсом соціального 

програмування, прогнозування, проектування та управління. Цілеспрямована й 

системно організована діяльність, спрямована на виконання соціально 

значущого завдання, є ефективним інструментом випереджального розвитку в 

динаміці процесів сьогодення. Технології дають велику частку ймовірності в 

досягненні запланованого результату. Це не випадковий, а системний процес, 

спрямований на безумовний вплив на аудиторію. Ед’ютейнмент не лише 

утримує увагу глядача, формує первинний інтерес, спонукає і мотивує його – 

ед’ютейнмент також спрощує процес сприймання інформації та зберігає 

стійкий інтерес до цього процесу. 

Ед’ютейнмент – ефективна технологія, яка має позитивну спрямованість. 

Включення ед’ютейнменту у процес медіаосвіти суспільства сприятиме 

підвищенню її ефективності. Для України в умовах сьогодення медіаосвіта є 

нагальною необхідністю. А тому ед’ютейнмент здатний проявити всю широту 

своїх можливостей з метою медіаосвіти громадян. 

Соціальна інженерія за своїми концептуальними позиціями спрямована на 

створення моделей управління. У третьому розділі описана діяльність 



 
 

міжнародних організацій, які розробляють та реалізують масштабні 

кросмедійні ед’ютейнмент-кампанії з метою позитивних соціальних зрушень. 

Грамотно побудована і втілена стратегія в результаті демонструє помітні 

результати покращення тої чи тої соціальної ситуації. В Україні, так само, як у 

багатьох країнах світу, що розвиваються, є велика кількість соціальних недуг та 

невирішених суспільних проблем. Наша держава не має далекоглядного плану 

розвитку, стратегії, націленої на більш віддалену перспективу, на благополуччя 

наступних поколінь. Саме тому важливим і необхідним є грамотне самобутнє 

соціальне прогнозування та проектування у процесі соціального інжинірингу.  

Життєвий рівень населення, загальна соціально-економічна ситуація у 

країні великою мірою визначаються рівнем освіченості суспільства і його 

ставленням до інтелектуального капіталу нації. Тільки інтелектуально багате 

суспільство є гарантом високого рівня життя народу і процвітання держави, 

навіть за браком енергоносіїв, корисних копалин та інших дарів природи. 

Країна, яка випереджувальними темпами не розвиває власного 

інтелектуального капіталу, не може розраховувати на гідне місце у світовій 

спільноті. Технологія ед’ютейнмент і більш розвинена її форма для 

масштабніших кампаній – ед’ютейнмент-стратегія – використовують розвагу як 

комунікаційну практику для стратегічного поширювання повідомлень з метою 

позитивних соціальних зрушень та визвольної артикуляції соціальних змін, 

часто силами самого суспільства. 

Привабливість розважально-освітньої технології пов’язана ще й із тим, що 

розміщення освітнього послання у контексті розваги може залучити масову 

аудиторію та стати джерелом великого прибутку, який таким чином підтримає 

всю суспільно-корисну кампанію. 



 
 

 

ВИСНОВКИ 

Дисертація містить систематизовану інформацію про використання 

соціально-комунікаційної технології “ед’ютейнмент” у світі, її становлення та 

сучасний стан, а також про перспективи розвитку цієї технології на 

українському телебаченні, зокрема в діяльності телемовників для дитячої 

аудиторії. 

На основі проведеного дослідження виконані поставлені дисертаційні 

завдання й сформульовано низку висновків, які відображають виконання 

основних завдань роботи. 

1.1. Проведене дослідження історіографії й основних етапів становлення 

ед’ютейнменту засвідчило, що вивченням теоретичних основ та дослідженням 

практичних виявів ед’ютейнменту займаються в багатьох країнах світу. 

Починаючи з 2006 року, щорічно проводиться Міжнародна конференція з 

електронного навчання, ігор та ед’ютейнменту. Учасники конференції 

представляють понад 30 країн світу. 

Американські, європейські й азійські дослідники значну увагу приділяють 

вивченню ед’ютейнменту як технології для розробки комп’ютерних та 

відеоігор, а також вивченню досвіду планування й проведення кросмедійних 

ед’ютейнмент-кампаній з метою позитивних соціальних зрушень. У країнах 

колишнього Радянського Союзу історіографія дослідження ед’ютейнменту 

представлена публікаціями останніх десяти років, у яких ед’ютейнмент в 

основному кваліфікується як педагогічна технологія, зокрема, для вивчення 

іноземної мови. Кілька дослідників описують ед’ютейнмент як технологію 

дозвілля. 

В Україні нині наявні лише побіжні згадування про ед’ютейнмент у 

наукових статтях таких дослідників, як В. В. Гоян, В. Ф. Іванов, 

Н. І. Зражевська, Г. Г. Почепцов. 

1.2. Окреслено, що наукові підходи до розуміння комунікаційної теорії 

ед’ютейнменту мають таке теоретичне підґрунтя: теорія соціального научання, 



 
 

теорія дифузії інновацій, теорія “інноваційної особистості”, теорія 

інмутації/мутації, теоретичні засади соціального маркетингу, соціального 

інжинірингу та глобального проектування, теоретичні підходи педагогіки гри 

та позитивної психології, теорія користі й задоволення потреб, теорія прямого й 

обмеженого впливу, теорія культивації, теорія соціалізації, теорія етапів змін 

тощо. 

1.3. Вивчення практичного досвіду використання ед’ютейнменту виявило, 

що технологію “освіта+розвага” активно й успішно реалізовують у багатьох 

формах та впроваджують у таких сферах, як кіно, телебачення, радіо, друковані 

ЗМІ і масова література, інтернет, ігри та “серйозні ігри”, виробництво 

розвивальних, моделювальних іграшок, дозвілля (науково-розважальні центри, 

музеї, тематичні парки, зоопарки, океанаріуми, планетарії, центри раннього 

розвитку тощо). 

Проведений аналіз зарубіжного досвіду сфер упровадження та форм 

реалізації технології “освіта+розвага” засвідчив, що ед’ютейнмент є 

ефективним засобом для підвищення обізнаності, поінформованості, для 

поширення знань, для впливу на індивідуальну поведінку аудиторії і створення 

умов для зміни соціально-культурних норм. 

1.4. Американські дослідники не лише осмислюють теоретичні аспекти 

ед’ютейнменту, а й задіяні як практики, експерти, консультанти у багатьох 

реальних мультимедійних проектах, які реалізують організації, що 

спеціалізуються на впровадженні позитивних соціальних зрушень у всьому 

світі. Вагомим теоретичним надбанням такої діяльності є те, що в результаті 

кропіткої багаторічної дослідницької роботи ед’ютейнмент визначено не лише 

у його вузькому значенні комунікаційної або педагогічної технології, а й у 

широкому значенні – ед’ютейнмент-стратегії. Поняття стратегії передбачає 

систему дій, організоване планування на 10-15 років наперед.  

1.5. Установлено, що на сьогодні існує велика кількість визначень 

ед’ютейнменту – у тексті представлена значна кількість дефініцій поняття, що 

підтверджує широту виявів та реалізацій ед’ютейнменту.  



 
 

1.6. На основі систематизації, узагальнення, аналізу та інтерпретації 

теоретичного й практичного досвіду впровадження ед’ютейнменту 

запропоновані для введення до наукового обігу в Україні такі визначення 

ед’ютейнменту як технології (А) та як стратегії (Б):  

А. Ед’ютейнмент – це соціально-комунікаційна технологія розроблення й 

реалізації симбіозу освіти та розваги, яка використовується у медійних і 

позамедійних сферах з освітньою метою, метою соціальної адаптації та 

розвитку різних верств населення, а також для реалізації соціально значущих 

проектів.  

Б. Ед’ютейнмент – це стратегія, впроваджена засобами медіа, яка 

використовує розвагу як комунікаційний носій з метою поширення освітніх 

повідомлень для соціально прийнятної корекції індивідуальної поведінки та 

реалізації соціальних змін силами самого суспільства.   

2.1. У другому розділі представлена джерельна база дослідження та 

описаний фактичний матеріал. Теоретичне опрацювання теми, що виявило 

багатоликість ед’ютейнменту й широту можливих упроваджень цієї технології, 

змусило нас обрати конкретний напрям для вивчення ед’ютейнменту – у цьому 

дослідженні впровадження ед’ютейнменту розглянуто на базі телевізійного 

сегменту, зокрема на прикладі роботи двох українських спеціалізованих 

телеканалів для дитячої аудиторії – “Піксель” і “Плюсплюс”. Вибір для 

дослідження дитячого сегменту телебачення пояснюється його стратегічною 

цінністю. Дитяче телебачення спроможне докласти зусиль, щоб виховати 

моральну, інтелектуальну, толерантну українську націю.  

2.2. У межах цієї роботи проведений моніторинг роботи найбільш 

рейтингових телеканалів українського телебачення, в програмах яких ми 

виявили риси ед’ютейнменту. Топ українських телеканалів (Інтер, 1+1, Україна, 

СТБ, Новий канал, ICTV, НТН, 2+2, ТЕТ, К1, 5 канал, Перший національний) 

було сформовано в результаті порівняльного аналізу рейтингів за 2013-2015 рр., 

складених дослідницькими компаніями “GfK Ukraine” та “ACNielsen Ukraine”, 

які забезпечували медіавимірювання на замовлення Індустріального 



 
 

телевізійного комітету (ІТК). Для аналізу на наявність технології 

“освіта+розвага” були взяті до уваги телевізійні програми. Через значний обсяг 

джерельної бази дисертаційного дослідження, такі телевізійні формати, як 

серіал та документальний фільм, лишилися поза дослідженням, хоча 

потенційно вони також можуть містити притаманні ед’ютейнменту риси. 

У результаті аналізу ефірної сітки найпопулярніших українських 

телеканалів можна стверджувати про наявність у їхніх програмах симбіозу рис 

освіти та розваги, що характерне для комунікаційної технології ед’ютейнмент. 

Наведені в тексті приклади телепрограм покликані, перш за все, розважити 

свого глядача й, разом з тим, бути для нього джерелом цікавої і корисної 

інформації на кожен день (побутової інформації) або інформації з фахових 

питань. 

На досліджених конкретних прикладах продемонстровано телевізійний 

ед’ютейнмент, який не має на меті довгострокової потужної маніпуляції з 

метою подолання соціальних недуг (як, наприклад, у випадку кросмедійних 

ед’ютейнмент-стратегій). Так само цей ед’ютейнмент не можна визначати як 

спрямований на серйозне навчання, досягнення значних результатів (як у 

випадку з серйозними іграми, симуляторами та ед’ютейнментом, який 

використовують в університетських, телевізійних аудиторіях або при 

дистанційному, мультимедійному, електронному навчанні). 

2.3. У процесі теоретичного опрацювання й аналізу наукових та 

публіцистичних робіт на тему “телебачення для дітей” протягом 2002-2012 рр. 

отримані такі основні результати:  

2.3.1. Децентралізація телемовлення в Україні призвела до того, що обсяг 

телемовлення для дітей значно зменшився. Вимог щодо необхідного обсягу 

дитячого мовлення канали не виконують. Телевізійні власники не надають 

дитячим телепрограмам вечірній прайм-тайм, ставлячи їх на 04:00-05:00 ранку; 

непоодинокі випадки, коли дитячі передачі транслюються в нічному кінозалі, 

що свідчить про маневрування (в ліцензії час виходу програм не 

обумовлюється, не фіксується він і в програмній концепції каналу). 



 
 

2.3.2. Безсистемний характер роботи дитячого телебачення призвів до 

таких наслідків: різке звуження тематики передач, жанрова одноманітність, 

зникнення програм для цілих вікових груп, відсутність інформаційних, 

навчальних і культурно-освітніх передач для дітей. З українського екрана 

майже зникли мультанімація, спеціалізовані дитячі пізнавальні передачі, дитячі 

телесеріали, художні та документальні фільми вітчизняного виробництва. 

2.3.3. Аналіз представленості української й зарубіжної продукції на 

найбільших українських телеканалах свідчить, що на українську продукцію 

припадає найменший обсяг. Це відкриває шлях для проникнення в 

інформаційний простір країни чужої продукції, що пропагує власний спосіб 

життя і культурно-ціннісні орієнтації, негативно впливає на формування 

національної свідомості, вироблення громадянської позиції. 

2.4. У результаті моніторингу українського телебачення у 2012 році 

засвідчено запуск в ефір двох українських спеціалізованих телеканалів для 

дитячої аудиторії: “Піксель” медіагрупи “Інтер” та “Плюсплюс” медіахолдингу 

“1+1 media”. У межах цього дослідження було проведене систематичне наукове 

спостереження за наповненням ефіру “Пікселя” і “Плюсплюс” протягом 2012-

2015 рр. у визначені періоди: листопад–грудень 2013 р., липень-серпень 2014 р., 

березень–квітень 2015 р. Таким чином, ми охопили всі телевізійні сезони та 

прослідкували за динамікою розвитку телемовників “Піксель” і “Плюсплюс” 

від початку їхнього мовлення й до сьогодні. 

2.4.1. Під час аналізу змістового наповнення ефірів “Пікселя” та 

“Плюсплюс” ми відштовхувалися від функціонального спрямування 

запропонованих в ефірі програм. Були визначені необхідні, на наш погляд, для 

дитячого мовника функції, у поєднанні з якими розважальний характер 

анімаційного контенту визначених телеканалів дозволив би стверджувати про 

наявність рис ед’ютейнмент-технології. До першочергових завдань телебачення 

для дитячої аудиторії було віднесено: навчати, виховувати, просвіщати та 

розважати глядачів, сприяти їх соціалізації. 



 
 

Усі програми, які вийшли в ефірі досліджуваних телеканалів у визначений 

період (листопад–грудень 2013 р., липень-серпень 2014 р., березень–квітень 

2015 р.), розподілені за функціональним спрямуванням: розважально-виховні, 

пізнавально-навчальні, пізнавально-освітні та розважальні. Для всіх програм 

телеканалів “Піксель” і “Плюсплюс” характерними є розважальні риси, які є 

своєрідним гачком для глядацької уваги та зацікавленності. 

Аналіз результатів моніторингу телевізійних каналів “Піксель” і 

“Плюсплюс”, адресованих дитячій аудиторії, засвідчив, що в ефірному 

наповненні українських спеціалізованих телеканалів наявні всі зазначені вище 

типи програм за функціональним спрямуванням. Кількісні показники у 

відсотках запропонованих типів програм наведені у вигляді діаграм на сторінці 

90 у тексті дисертації. Уніфіковані дані дають змогу побачити повну ефірну 

картину каналу і зробити висновки щодо змістового наповнення контенту та 

його потенційної користі для глядача. 

2.4.2. Більшу частину мовлення досліджуваних каналів складають 

мультфільми та анімовані продукти.  

2.4.3. Обидва канали запустили в ефір програми власного виробництва: 

“Піксель” – “ТіВі Абетка”; “Плюсплюс” – “Знімала мама”, “Казка з татом”, 

“Корисні підказки”, “Це наше і це твоє”. “Плюсплюс” проводить грамотний 

брендинг: наприклад, новий веснянний сезон 2015 року продовжив проектом 

“Казка з татом”, у якому телевізійні татусі оповідають з екрана про пригоди 

мешканців країни Плюсплюс – плюсян (перші сезони оживляли сторінки казок 

популярних українських видавництв). Нині і тексти, й ілюстрації казок – 

цілковита робота каналу. Головних персонажів світу Плюсплюс – Трикулю, 

Кружка та Квадратика – було втілено з уже наявного графічного оформлення 

каналу.  

2.4.4. Аналіз контенту “Пікселя” та “Плюсплюс” показав, що в ефірі 

каналів представлений переважно якісний продукт для дитячої аудиторії, який 

може бути використаний з навчально-виховною, пізнавально-освітньою, 

соціалізуючою і розважальною метою. Однак варто зауважити, що контент 



 
 

досліджуваних телеканалів значно більшою мірою складає імпортований 

продукт виробництва Бельгії, Великобританії, Італії, Іспанії, Росії, США та 

Франції. 

2.4.5. Обидва канали отримують схвальні і вдячні відгуки від своїх 

глядачів. “Піксель” та “Плюсплюс” були відзначені нагородою “Відкриття 

року” телевізійної премії “Телетріумф”. Обидва канали є рейтинговими, і з 

кожним сезоном показник аудиторії кількісно зростає. Команда “Плюсплюс” 

помітно жвавіше та професійніше (порівняно з “Пікселем”) займається 

розвитком свого каналу як телемовника для дитячої аудиторії, який є всі 

підстави віднести до якісних. “Плюсплюс” активно запускає проекти власного 

виробництва, що мають схвальні відгуки і фахівців, і широкої глядацької 

аудиторії. Також канал розвиває бренд “Плюсплюс”, організовуючи соціальні 

ініціативи, запускаючи у продаж різні супутні товари з ілюстраціями каналу: 

розмальовки, зошити, дитячі журнали, книгу, настільну гру і навіть серію 

кондитерських виробів. 

2.4.6. Приклад “Пікселя” та “Плюсплюс” засвідчує, що ед’ютейнмент є 

ефективним засобом створення й розвитку помітного на медійному ринку 

гравця і, водночас, осередку позитивних вражень і впливів на підростаюче 

покоління нашої держави. При цьому ефір і “Пікселя”, і “Плюсплюс” фактично 

повністю складається з анімаційних продуктів. А для цілісного та гармонійного 

розвитку дитині необхідні програми різного змістового спрямування, 

характеру, стилю та способу виконання, щоб паралельно розвивати розум, 

душу й тіло дитини. Дитячий контент може і повинен бути яскравим, 

привабливим, цікавим та обов’язково корисним (маємо на увазі пізнавально-

просвітницький, освітньо-виховний, а також соціалізуючий потенціал). 

2.4.7. Для оптимізації програмної політики телевізійного каналу для 

дитячої аудиторії пропонуємо програми (розроблені за формулою 

“освіта+розвага”) такого змістового спрямування:  

- музична програма (діти та підлітки часто складають більшу частину 

аудиторії музичних телеканалів); 



 
 

- пізнавальна програма про природу, рослинний і тваринний світ, нашу 

планету (така програма буде затребуваною не тільки як цікавий для пізнання 

матеріал, а й як наочний посібник для вивчення природничих предметів у 

школі); 

- програма про дітей з інших континентів і країн (така програма має 

потенційно широкі можливості для налагодження комунікаційних зв’язків між 

українськими дітьми та дітьми з різних куточків планети. На базі програми 

можна організувати клуб для спілкування, вивчення мови й культури інших 

народностей, пошук друзів – сучасні мобільні та інтернет-технології роблять 

спілкування на відстані тисячі кілометрів справою кількох секунд); 

- історична програма (створити цикл програм, які відповідатимуть 

шкільній програмі предметів “Історія України” та “Всесвітня історія”); 

- програма про мистецтво – музику, живопис, танці тощо (створити 

програму на основі аналізу різноманітних хобі сучасних дітей, вивчити 

субкультури, запропонувати дитячій аудиторії цікаві й доступні альтернативи 

для заповнення вільного від навчання часу); 

- програма про спорт; 

- програма про домашніх тварин; 

- інтелектуальна вікторина; 

- програма-зарядка; 

- трансляція театральних вистав, концертів, показ кінострічок; 

- програма-гра (за участю дітей-гравців. Це може бути активна рухома 

марафон-гра, яка полягатиме у змаганні між командами. Також можливе 

створення огляду популярної настільної гри з ілюстрацією перебігу гри з 

реальними учасниками-гравцями, наприклад, гра “Мафія” чи “Монополія”); 

- програма-читанка (в іноземній телепрактиці є багато взірцевих прикладів 

таких ед’ютейнмент-проектів (див. додаток С). Метою пропонованої програми 

є навчити глядачів читати або ж покращити їхнє вміння, розширити 

словниковий запас, вдосконалити навички словотвору. Також у таку програму 

можна включити огляд як новинок, так і класичних літературних творів, 



 
 

ширити інформацію про лауреатів літературних премій, запровадити конкурс 

на кращий літературний твір або телевізійний сценарій); 

- програма про вибір майбутнього фаху (можливий формат – це 

ознайомлення глядача із специфікою, перевагами й недоліками тої чи тої 

професії, віртуальні екскурсії до вишів, а також прогнози експертів-соціологів  

щодо затребуваності, престижності та рівня оплати котроїсь із спеціальностей); 

- програма про домашні клопоти та допомогу батькам і близьким 

(програма може містити корисні побутові поради, привчати дитину до порядку, 

вчити бути чуйними та уважними до членів своєї родини, проявляти турботу й 

допомагати в домашніх справах – трудове виховання); 

- програма про іграшки (про найпопулярніші іграшки, актуальні колекції та 

захоплення, про новинки – чи варто витрачати гроші на ту чи ту іграшку. На 

базі такої програми можна створити клуб обміну іграшками між глядачами – 

дехто вже награвся, а дехто лише мріє про якусь із іграшок); 

- програма про здорові звички, гігієну, культуру відпочинку, правильне 

харчування, регулярні медичні обстеження, сексуальну освіту, загальнолюдські 

цінності та добрі справи, активний спосіб життя (на базі такої програми 

можливе відкриття мережі кафе чи буфетів здорового харчування як один із 

можливих напрямів брендингу телеканалу. Відомий у всьому світі шеф-кухар 

Джеймі Олівер є не тільки упізнаваною медійною особою – після створення 

серії телевізійних кулінарних програм він впровадив систему здорового 

харчування у школах Великобританії і відкрив мережу закладів харчування). 

Працювати для дитячої аудиторії – значить працювати на майбутнє, тож 

необхідно тверезо, відповідально оцінити значення цієї роботи і докладати 

максимум зусиль для створення такого медійного осередку, який буде не лише 

популярним та затребуваним серед глядачів, а й матиме позитивні результати 

через грамотно подані та вкладені в контексти повідомлення. Стратегічний сенс 

широкого впровадження технології ед’ютейнмент у роботу телевізійного 

мовника для дитячої аудиторії полягає в забезпеченні цілісного розвитку 

кожної дитини, позитивної соціалізації підростаючого покоління, його духовно-



 
 

морального становлення, виховання дітей громадянами українського 

демократичного суспільства, здатними реалізовувати свій особистісний 

потенціал в інтересах суспільного та особистого блага. 

2.5. Роботу телеканалів “Піксель” і “Плюсплюс” було проаналізовано крізь 

призму міжнародного досвіду діяльності телеканалів для дитячої аудиторії. 

Емпіричну базу дослідження склали програми не лише “Пікселя” та 

“Плюсплюс”, а й таких спеціалізованих телевізійних телеканалів для дитячої 

аудиторії, як “Baby TV”, “Boomerang”, “Сartoon Network”, “Gulli”, “Jim Jam”, 

“Lale”, “Nick Junior”, “Nickelodeon”, “TiJi”, “Детский”, “Детский мир”, 

“Карусель”, “Мультимания”, “Улыбка ребенка”, “Радость моя”. Загальна 

кількість назв опрацьованих телевізійних продуктів – понад двохсот. 

У процесі дослідження щодо кожного телеканалу визначалися такі 

параметри: його вікова орієнтація, на яку стать розрахований телемовник, 

зовнішня організація тижневої сітки мовлення, розподіл контенту за типами, 

функціональне спрямування, мова. 

2.5.1. Аналіз досвіду роботи іноземних телеканалів для дитячої аудиторії 

свідчить, що діяльність більшої частини досліджуваних нами телеканалів 

спрямована на розвиток, освіту та соціальну адаптацію глядача. Це говорить 

про соціальну відповідальність дитячих телеканалів за зміст програм, а також 

за пропаговані екраном цінності, зразки й моделі поведінки. Основна частина 

проаналізованих дитячих телеканалів заповнює ефір пізнавально-освітнім, 

пізнавально-навчальним та розважально-виховним контентом. В основному це 

анімовані програми/шоу та мультсеріали/фільми – якісний авторський продукт, 

змістовний, цікавий та, головне, корисний для дітей, спрямований на 

ненав’язливе виховання й навчання глядачів.  

2.5.2. На основі міжнародного досвіду з урахуванням національної 

специфіки запропонований алгоритм побудови медійної платформи для дитячої 

аудиторії як розвивального, освітнього, адаптаційного ресурсу. Цей алгоритм 

передбачає процес розростання телеканалу в потужну медіаплатформу – коли 

навколо телеканалу та його концепції виникає популярний інтернет-ресурс; 



 
 

запускають радіохвилю; починається масове виробництво іграшок, які несуть 

на собі графічне оформлення телеканалу або являють собою персонажів його 

оригінальних програм; друкуються книжки, комікси, дитячі журнали, серії 

наліпок і розмальовок на основі змісту телеефіру; телеканал стає ініціатором та 

організатором проведення активного дозвілля за участю глядачів, масштабних 

соціальних акцій тощо. На сьогодні телеканали “Піксель” і “Плюсплюс” 

створили змістовні та якісні інтернет-сайти, працюють над програмами 

власного виробництва (“Піксель” – “Тіві Абетка”, “Плюсплюс” – “Казка з 

татом”, “Корисні підказки”, “Це наше і це твоє”), відповідально ставляться до 

змістового наповнення та функціонального спрямування своїх ефірів, що 

вимагає від них дитячий формат, активізують діяльність у сфері дозвілля, 

проведення акцій і конкурсів, розширюють покриття.  

2.5.3. Обґрунтовано застосування технології “освіта+розвага”, яка 

зарекомендувала себе як дієвий засіб освіти, розвитку, соціалізації  в роботі 

телевізійного каналу для дитячої аудиторії. Можна вважати доцільним 

використання ед’ютейнменту для оптимізації змісту і форми подачі інформації. 

3.1. Моніторинг та аналіз програмного наповнення ефірів найбільш 

рейтингових телевізійних каналів України, а також двох спеціалізованих 

каналів для дитячої аудиторії засвідчив, що українське телебачення, так само як 

і сучасне телебачення в усьому світі, активно використовує технологію 

ед’ютейнменту. 

3.2. Для оцінювання реальних можливостей медіа в удосконаленні 

дійсності, в тому числі за допомогою впровадження технології 

“освіта+розвага”, було проведене експертне опитування. Прогнозування на 

основі методу експертних оцінок визначається як науково обґрунтований 

прогноз. Експертами було обрано українських медівників, державних діячів та 

науковців у галузі соціальних комунікацій. Найбільш зручним способом 

проведення експертного опитування є опитування за допомогою ресурсу Ґуґл 

Формс (Google Forms – docs.google.com), що дало змогу не тільки підготувати 

анкету, а й автоматично зібрати, упорядкувати та зберегти дані. Опитувальник 



 
 

було підготовлено у трьох варіантах: українською, російською та англійською 

мовами. У результаті проведення опитування було отримано загалом (трьома 

мовами) 148 автоматично збережених форм-відповідей. 

Узагальнення й обробка індивідуальних оцінок кваліфікованих експертів 

дало змогу отримати колективну думку, що має достатній ступінь достовірності 

та надійності. Зважаючи на помітну відсоткову перевагу на користь позитивних 

прогнозів щодо можливостей медіа в процесах освіти, розвитку та соціальної 

адаптації аудиторії, а також впровадження ед’ютейнменту з метою соціальних 

зрушень, ми передбачаємо позитивну динаміку в розвитку технології 

“освіта+розвага” в українському медіапросторі. 

3.3. Систематизовано міжнародний досвід упровадження ед’ютейнменту 

як медіастратегії. Виявлено, що ед’ютейнмент-стратегія виробляє корисну поп-

культуру й використовує традиційні й новітні розважальні формати, щоб 

залучити масову аудиторію до вирішення болючих питань сучасного життя та 

мобілізувати маси на соціальні зміни. При цьому стимулюється публічний 

дискурс щодо шляхів досягнення бажаних результатів у соціальному 

середовищі. 

3.4. Практику впровадження ед’ютейнменту як медіастратегії ми 

розглянули у межах діяльності трьох організацій: “Прорив” (Breakthrough), 

“Душа міста” (Soul City), “Місце зустрічі” (Puntos de Encuentro). 

3.4.1. Процеси впровадження ед’ютейнменту як медіастратегії дали змогу 

визначити, за наявності яких обов’язкових елементів ед’ютейнмент 

впроваджено якісно: 1) зважений, продуманий баланс освітнього та 

розважального компонентів; 2) включення освітнього чи соціального 

повідомлення; 3) висока якість роботи на всіх етапах створення продукту або 

проведення кампанії; 4) актуальний контент; 5) дослідження медіаефектів та 

оцінка сили впливу того чи іншого ЗМІ; 6) тестування ефективності; 

7) мультимедіа (що більше залучено каналів ЗМІ, то більшим є потенційний 

вплив і охоплення аудиторії); 8) розуміння, що зміни не відбуваються миттєво; 

9) керування теоріями зміни поведінки та теоріями комунікації; 



 
 

10) консультація з експертами; 11) забезпечення моніторингу й оцінювання, 

щоб мати уявлення про результати роботи. 

3.4.2. Установлено п’ять основних етапів у створенні ед’ютейнмент-

проекту:  

1. дослідження і планування; 

2. розробка (повідомлення та сюжетної лінії); 

3. виробництво; 

4. впровадження і планування; 

5. моніторинг та оцінка. 

3.4.3. Зазначено нові тенденції у практиці ед’ютейнменту, що 

позначаються на технології, розширенні впливу, а також інтеграції з іншими 

технологіями: 

1) консультативний соціальний мерчандайзинг; 

2) суспільні рухи; 

3) запрошувальні підходи; 

4) позитивне відхилення; 

5) цифрові технології; 

6) трансмедіа сторітелінг. 

3.4.4. Принципове значення має те, що телебачення є ефективним засобом 

для втілення концепції ед’ютейнменту. Популярними форматами для 

ед’ютейнменту визнано серіали (мильні опери), ток-шоу, реаліті-шоу, 

анімаційні продукти, науково-пізнавальні, освітні програми. Соціально важливе 

повідомлення інтегрується в тіло самої програми. Формат оповіді – гарний 

спосіб показати, як ці зміни відбуваються у персонажа. Драма моделює 

індивідуальні та суспільні зміни, ілюструючи досвід персонажів, що опинилися 

перед важким вибором у непростій ситуації (подолання перешкод у собі, 

всередині своєї громади або в іншому соціальному оточенні). 

3.5. Запропоновано напрями впровадження ед’ютейнменту в Україні у 

рамках теорії та практики медіаосвіти та соціального інжинірингу. 



 
 

3.5.1. Визначено, що медіаосвіта значно ширша за ед’ютейнмент, адже 

медіаосвіта не є окремою технологією чи стратегією, а є сферою педагогічного 

вчення, що має у своєму арсеналі численні технології для виконання 

визначених завдань. Ед’ютейнмент поширює будь-який зміст на масову 

аудиторію з освітньою метою, а також із метою розширення світогляду, 

вирішення соціальних питань, задоволення потреби самовдосконалення й 

саморозвитку. Таким чином, технологія ед’ютейнменту сприятиме медіаосвіті – 

медіаосвічена аудиторія, своєю чергою, вимагатиме якіснішого ед’ютейнменту. 

Вважаємо раціональним припущення, що чим більш медіаграмотним буде 

суспільство, тим більше шансів, що його громадяни перестануть дивитися 

упереджене, однобоке, низькопробне, кітчеве телебачення або цікавитися 

бульварними виданнями; будуть самостійно добирати інформацію, аналізувати 

її та робити логічно виважені висновки. 

Встановлено взаємозв’язок між медіаосвітою та ед’ютейнментом, який 

полягає у тому, що медіаосвіта може використовувати ед’ютейнмент-

технологію як один із засобів досягнення певних цілей і отримання позитивних 

результатів при проведенні медіаосвітньої політики; своєю чергою, медіаосвіта 

може бути як теоретичною, так і практичною основою для впровадження та 

популяризації ед’ютейнмент-технології/стратегії. 

Медіаосвіта – це освіта засобами медіа про медіа, їх функціонування, 

принципи, засоби, можливості, “підводні течії” тощо. Ед’ютейнмент – це засіб 

освіти без обмежень у темах і напрямах за допомогою засобів медіа та поп-

культури з використанням популярної розважальної форми.  

3.5.2. Соціальний інжиніринг запропоновано як другий напрям 

упровадження технології ед’ютейнменту в Україні. 

Соціальна інженерія охоплює процеси соціального програмування, 

соціального прогнозування та соціального проектування. Ед’ютейнмент може 

стати однією з ефективних технологій соціального інжинірингу, конструювання 

соціальної реальності. 



 
 

Уважаємо, що технологія ед’ютейнмент, яка завдяки своїй бінарній 

освітньо-розважальній суті, може позитивно впливати на реципієнтів, не 

викликаючи опору завдяки завуальованості повчальних та моралізаторських 

мотивів, може бути ефективним інструментом соціального інжинірингу. Крім 

того, затребуваність освітньо-розважальної дифузії дає привід говорити й про 

економічну рентабельність проектів, розроблених за такою формулою. Для 

України це є важливою обставиною, адже розмови про запуск суспільного 

мовлення все ще лишаються розмовами. Та й механізм благодійних, 

спонсорських, державних дотацій для фінансування суспільно значущих 

проектів є, на жаль, занадто слабким. 

Результати дисертаційного дослідження дають змогу розширити 

теоретичну й практичну базу для подальшого систематичного вивчення 

комунікаційних процесів у сучасному суспільстві. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Приклади освітньо-розважальних програм в іноземних медіа 

1. Одним з перших фільмів розважального характеру з освітнім змістом, 

створеним спеціально для того, щоб обучати глядачів, вважається “Рядовий 

Снафу” (“Private SNAFU”, де SNAFU – це неофіційна військова абревіатура від 

“Situation Normal: All Fucked Up”, що має нецензурне забарвлення, дослівно 

може бути перекладена як – “Ситуація звична: знову все зіпсував”). “Рядовий 

Снафу” являє собою серію чорно-білих американських навчальних 

мультфільмів тривалістю до 5 хвилин, що мали іронічне забарвлення та 

гумористичний тон викладу. Серії були створені між 1943 та 1945-ми роками 

під час ІІ Світової війни. Основне призначення серій – поліпшити моральний 

дух військових та надати корисну інформацію, вказівки, поради щодо безпеки, 

навичок санітарії, ознайомити з мінами-пастками та іншими військовими 

знаряддями. Проста мова, колоритні ілюстрації, пом’якшена ненормативна 

лексика, тонке моралізаторство “Рядового Снафу” використовувались для того, 

щоб допомогти солдату з низьким рівнем освіти та грамотності отримати 

найнеобхіднішу навчальну інформацію про виживання в умовах війни. 

Головний персонаж – рядовий Снафу – все робив не так, як слід. За задумкою 

авторів, саме на негативному прикладі отакого шалапута та його 

безвідповідальних учинків (через свою недбалість та незнання Снафу гинув у 

кінці кожної серії) глядачі мали засвоїти уроки про секретність, профілактику 

захворювань тощо. Мультфільм був військовою таємницею – поширювався 

тільки для збройних сил США. Нині серії доступні широкому загалу навіть на 

відеохостингу “Ютюб” (“YouTube”). 

2. У післявоєнний час таку форму ненав’язливого виховання та освіти у 

легкій веселій оповіді від зворотнього (мається на увазі, показуючи як робити 

не годиться) було використано для дитячої літератури, бо ідеалізованих 

персонажів, намитих та начісаних праймерів Діка та Джейн (“Dick and Jane”) 

було визнано занадто нудними, щоб сприяти вихованню та особистій 



 
 

відповідальності. Так, у 1957 році з’явилася серія друкованих історій “Кіт у 

шляпі” (“The cat in the HAT”), а з 1971-го року почала виходити адаптована 

версія для телебачення. Діти-персонажі були активними, часто неслухняними 

пустунами, бунтівниками з незалежним мисленням, і саме вони заохочували до 

читання. Книга набула великої популярності. У 2007 році на підставі онлайн-

опитування Національної асоціації освіти США (National Education Association) 

вона ввійшла в список “Топ-100 книг для дітей” (“Top 100 Books for Children”), 

у 2012 р. – в “Топ-100 ілюстрованих книг всіх часів” (“Top 100 Picture books”) 

за результатами опитування “School Library Journal”. 

3. Найвідоміший ед’ютейнмент радіопроект – це мильна опера “Лучники” 

(“The Archers”), виробництва Бі-Бі-Сі, що виходить в ефір з 1951 року й донині. 

Спершу серіал розповсюджував навчальні повідомлення про розвиток 

сільського господарства, сьогодні висвітлює такі актуальні теми як ВІЛ/СНІД-

профілактика, збереження довкілля тощо. 

4. У багатьох джерелах знаходимо інформацію про те, що термін 

“edutainment” вперше був використаний у 1948 році компанією “Волт Дісней 

Компані” (The Walt Disney Company).   

5. Телесеріал “Просто Марія” (“Simplemente Maria”, Перу 1969 р.). Сюжет 

серіалу розповідав історію  молодої дівчини Марії, яка приїздить в столицю з 

віддаленого селища у пошуках заробітку. Влаштовується на роботу покоївкою 

та паралельно відвідує вечірню школу, аби навчитися грамотності. Врешті-

решт, героїня, після низки життєвих драм, досягає успіху та високого 

соціально-економічного статусу, в першу чергу, завдяки своїй працьовитості та 

сильній мотивації. Марія майстерно опановує швейну машинку “Зінгер” (нім. 

“Singer”), відкриває свій дім моди та фабрику з пошиття одягу. Серіал мав 

високі рейтинги та шалену популярність серед глядачів. Крім того, прогримів 

продаж швейних машинок у Перу. Велика кількість молодих дівчат вступили 

до вечірньої школи грамотності для дорослого населення та почали відвідувати 

класи шиття. 



 
 

Подібний ефект був і в інших країнах Латинської Америки, де відбувався 

показ серіалу. Ідентифікація аудиторії з Марією була сильна, особливо серед 

бідних верств населення. Жінки з робітничого класу дивилися на Марію як на 

Попелюшку – модель висхідної соціальної мобільності. Схожі приклади можна 

проілюструвати, згадавши такі популярні мильні опери як “Рабиня Ізаура” 

(“Escrava Isaura”, Бразилія, 1976), “Богаті також плачуть” (“Los ricos tambien 

Horan”, Мексика, 1979), “Дикий янгол” (“Muneca brava”, Аргентина, 1998), “Я – 

Бетті, страшненька” (“Yo soy Betty, La Fea”, Колумбія, 1999). Останній серіал, 

до речі, здобув широкої популярності по всьому світу завдяки численним 

стилізаціям та ремейкам – більше десятка версій теленовели були зроблені в 

інших країнах (“Бридка Бетті” – “Ugly Betty”, США, 2006; “Немає жодної такої, 

як Джесі” – “Jassi Jaissi Koi Nahin”, Індія, 2003; “Не родись вродливою” – “Не 

родись красивой”, Росія, 2005). 

Після такого успіху серед аудиторії, з помітним ефектом ненавмисної 

освіти та позитивних соціальних зрушень, технологія ед’ютейнмент була 

систематизована та кодифікована для впровадження у багатосерійних драмах. 

Вагома роль у кодифікації ед’ютейнменту належить мексиканському автору та 

продюсеру Мігелю Сабідо (Miguel Sabido), який розробив і транслював серії 

мильних опер з використанням ед’ютейнменту, щоб мотивувати дорослих 

записуватися до лікнепів (навчання неписемних дорослих), заохочувати 

планування сім’ї, сприяти гендерній рівності. Ці теленовели ставали 

справжніми комерційними хітами для мексиканського медіаконгломерату 

“Групо Телевіса” (“Grupo Televisa”), демонструючи, що суспільне та приватне 

благо, соціальні та комерційні інтереси не повинні суперечити одне одному. 

З розвитком технологій феномен парасоціальних стосунків спостерігається 

все частіше – при реалістичній грі акторів та впливові одразу на кілька каналів 

сприйняття – візуальний та аудіальний – людині стає все простіше 

ідентифікувати себе з героями фільмів, серіалів, з публічними фігурами. Щоб 

інструментувати механізм індивідуальних поведінкових та когнітивних змін 

через парасоціальні взаємодії, моделювання ролей, самоідентифікацію зі 



 
 

знаменитістю, ед’ютейнмент впроваджують у різноманітні проекти та формати, 

різні сфери та у різних масштабах. 

6. Інститут здоров’я та розвитку комунікації в Південній Африці “Душа 

міста” (мовою оригіналу – Soul City). “Душа міста” – це мультимедійна 

платформа, яка щодня доступна для 16 млн. південних африканців та впливає 

на їх суспільні норми, ставлення та поведінку в широкому спектрі питань 

охорони здоров’я та соціальних проблем.  

В одному епізоді, який став дуже популярним та мав суспільні наслідки, 

розповідається про поважного шкільного вчителя, який регулярно кривдив, 

фізично та емоційно, свою дружину. Мати героїні радить їй терпіти знущання 

чоловіка, адже це її обов’язок. А батько кривдника схвалює його дії, бо 

традиційно чоловік має таке право “дисциплінувати” дружину. Але героїня 

дізналась про новий закон в Африці щодо насильства у сім’ї. Батько героїні (на 

його прикладі йде моделювання нового образу батьківської поведінки) закликав 

сусідів не бути мовчазними спостерігачами насильства. І коли чоловік знову 

вдався до фізичного насилля, сусіди колективно почали тарабанити кастрюлями 

та сковорідками, ставши перед будинком. Чоловік отримав чіткий сигнал, що 

товариство не схвалює його дії, а дружина зрозуміла, що громада небайдужа 

(переглянути відео епізоду можна за посиланням 

http://www.youtube.com/watch?v=AqR3aUulqMQ). В результаті, саме цей епізод 

мав найвищі рейтинги. 

7. “Іст Лос Хай” – інтернет-серіал, орієнтований на вихідців з Латинської 

Америки, найбільш швидкозростаючий демографічний сегмент в США. Він був 

запущений в мережу у червні 2013 року. Сценарій був розроблений у процесі 

об’ємного формуючого дослідження та глибокого аналізу. Сюжет розгортається 

у старших класах школи. Виконавчий продюсер шоу Кеті Елмор Мота (Katie 

Elmore Mota) налагодила унікальне співробітництво між місцевими 

медіацентрами, міжнародними некомерційними організаціями, що 

спеціалізуються на технології ед’ютейнмент, компанією транс 

медіасторітелінгу з Голівуду, державними та місцевими партнерами, на кшталт, 



 
 

організації “Спадщина Лос-Анджелесу”, Національна ініціатива Латина, 

Національний латинський інститут з підліткової та незапланованої вагітності. 

Мета – інформувати, виховати, мотивувати та надихати на позитивні 

поведінкові зміни серед вихідців з Латинської Америки. 

Окрім перегляду серій, аудиторія серіалу має можливість переглядати 

тематичні шоу на офіційному сайті “Іст Лос Хай” – http://eastloshigh.com/, 

спілкуватися, обговорювати персонажів та їхні вчинки, обмінюватися думками 

та порадами на офіційній сторінці у Фейсбук, слідкувати за новинами у 

Твіттері, вести блог через сервіс мікроблогів “Тумблр” (“tumblr.”), переглядати 

через безкоштовний додаток обміну фотографіями “Інстаграм” (Instagram) фото 

зі зйомок, підписатися на газету, відвідувати організовані зустрічі з акторами 

серіалу. Один з центральних персонажів веде відео колонку під назвою 

“Запитайте Полі про секс та побачення” (“Ask Paulie about Sex and Dating”). 

Полі у легкій та розважальній манері роздає поради та пропонує перейти за 

віджетом, де бажаючі можуть поговорити з секс-консультантом безпечно та 

анонімно. Крім цього, на офіційному сайті можна переглянути відео, фото, 

закачати музику та схему танцювальних кроків постановок, показаних у серіалі, 

рецепти для здорового харчування. Тут же міститься перелік корисних ресурсів 

для латиноамериканських підлітків. Через сайт можна записатися на 

консультацію у місцеву клініку. 

 “Рядовий Снафу”  

 

 

 

 

 

 

 

“Кіт у шляпі” 



 
 

 

 

Логотип мильної опери 

“Лучники” (“The Archers”) 

 

 

 

 

 

 

 

Члени творчого колективу The 

Archers зібралися з нагоди 50-

річчя програми 

 

 

 

 

 

 

 

Зірка на Алеї Зірок на Брод-стріт, 

Бірмінгем, Англія, для мильної 

опери BBC Radio 4 Лучники 

(2008 р.) 

 

 

 

 



 
 
 

 “Просто Марія” (1969 р.) 

   

Головна героїня серіалу “Я – 

Бетті, страшненька” (“Yo soy 

Betty, La Fea”, Колумбія, 

1999), та його ремайків – 

більше десятка версій 

теленовели були зроблені в 

інших країнах (“Бридка Бетті” 

– “Ugly Betty”, США, 2006; 

“Немає жодної такої, як 

Джесі” – “Jassi Jaissi Koi 

Nahin”, Індія, 2003; “Не родись 

вродливою” – “Не родись 

красивой”, Росія, 2005). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Логотип організації Інституту здоров’я та 

розвитку комунікації в Південній Африці 

“Душа міста”  

 

 

 

 

 

  

Серіал “Іст Лос Хай” (2013 р. ) 



 
 

Додаток Б 

Ігри для формування різних навичок 

“Серйозна гра” (англ. serious game) – гра, призначена первинно для інших 

цілей, крім чисто розваги. Як правило, такі ігри розробляють для галузей 

оборони, освіти, наукових досліджень, охорони здоров’я, техніки, політики 

(ігри-симулятори, ігри-тренажери, які моделюють реальні події чи процеси та 

призначені для розв’язання визначених проблем) тощо. Серйозними такі ігри 

називаються через те, що будучи цікавими за змістом, вони мають на меті 

навчити, вдосконалити вміння, розширити чи перевірити наявні знання та 

кваліфікацію. Термін “серйозна гра” використав Кларк Абт (Clark Abt) у своїй 

книзі “Серйозні ігри” 1970-го року про настільні та карткові ігри. Згодом його 

визначення було доопрацьовано у комп’ютерній ері. Загалом, ідея не нова. Так, 

військові використовують метод гри з метою підготовки стратегічних навичок 

протягом тривалого часу. Майк Зайда (Mike Zyda) у статті 2005 року “Від 

віртуального моделювання до віртуальної реальності в іграх” (From Visual 

Simulation to Virtual Reality to Games) визначив серйозні ігри як розумове 

змагання у грі з комп’ютером відповідно до визначених правил, а також 

використання розваги для сприяння уряду в корпоративному навчанні, освіті, 

охороні здоров’я, державній політиці, стратегічних цілях у галузі комунікації. 

Згодом з’являється новий термін “грати з розумом” (smart gaming) для 

позначення ігор для навчання, освіти, моделювання, реклами. Спрямовані на 

різну аудиторію: початкової, середної, вищої освіти, фахівці, споживачі. Ці ігри 

по своїй суті є ед’ютейнментом, але спільнота Smart Gaming відстоюють право 

на свій власний термін. 

Серйозна гра мотивує учня, заохочує до навчання. Ще одним потужним 

психологічним інструментом мотивації є нагорода, виграш, статус лідера, 

рекордсмена. Саймон Егенфельд-Нільсон (Simon Egenfeldt-Nielsen), розробник 

ігор та вчений-дослідник з Данії, автор книги “Освітній потенціал відеоігор” 

(Education Potential of Video Games), стверджує, що у результаті дослідження “у 

експериментальній групі дітей, які грали в гру про здоровий спосіб життя, 



 
 

спостерігалося падіння на 77 % випадків звернень до служби невідкладної 

допомоги порівняно з контрольною групою” [370]. 

Симулятори – ігри для розвитку стратегічного мислення, навчання 

користувачів (наприклад, основам макро- і мікроекономіки, ділового 

адміністрування, ігри для психологічної терапії, фізичної реабілітації, для 

лікування психічних розладів підлітків. Для навчання ефективної поведінки у 

модельованих умовах та ситуаціях (наприклад, моделювання керування 

різними транспортними засобами: автомобілями, поїздами, літаками; 

моделювання управління у галузі транспортної комунікації; бізнес-

моделювання). 

Говорячи про освітньо-розважальні розробки, слід згадати про напрям, 

орієнтованний на людей з обмеженими можливостями. Тут ведуться 

дослідження в галузі як педагогіки, так і технологій. Крім навчання, більшість 

подібних розробок передбачають також і терапевтичний ефект. 



 
 

Додаток В 

“Єлисейський світ” – місто майбутнього 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток Г 

Вистави “Монологи вагіни” та “Перетинаючи бульвар” 

 

 

Виставою “Монологи вагіни” було розпочато глобальний рух та зібрано 

значні кошти для організацій по боротьбі з насильством над жінками. Кожен 

монолог, з яких і складено виставу, читає інша акторка, змістовно зачіпає один 

з аспектів жіночого досвіду: секс, любов, зґвалтування, мастурбація, 

менструація, пологи, оргазм. “Монологи вагіни” є наріжним каменем руху “Ві-

Дей” (“V-Day”), який являє собою глобальний рух за припинення насильства по 

відношенню до жінок та дівчат. 

“Перетинаючи бульвар”, в свою чергу, це п’єса про расове та етнічне 

різноманіття Америки, складена з різних історій про те, чому іммігранти та 

біженці мігрували в США. 



 
 

Додаток Д 

 “Прогулянки з динозаврами” (1999 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

Виставка “Світи тіла” (англ. – “Body Worlds”, нім. “Körperwelten”) 

 



 
 

Додаток Е 

“Місто мистецтва та наук” (м. Валенсія, Іспанія) 

  

 



 
 

Додаток Ж 

Дитячі парки професій 

 

 

  



 
 

Додаток З 

Музей популярної науки і техніки “Експеріментаріум” (м. Київ, Україна) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток И 

Трансмедіа: старий і новий світи 

 



 
 

Додаток К 

Соціальна мережа для вивчення іноземних мов “ЛайвМока” (LiveMocha – 

http://livemocha.com/) 

 

http://livemocha.com/


 
 

Додатку Л 

Аналіз телепрограм, які містять елементи ед’ютейнменту, представлених 

на українських загальнонаціональних телевізійних каналах 

Телеканал “1+1” – загальнонаціональний телеканал. В ефірі з вересня 

1995 року (перші програми виробництва студії вийшли в ефір на Першому 

загальнонаціональному каналі; як самостійний канал мовить з 1997 року на 

Другому загальнонаціональному каналі). Зона мовлення – ефірне понад 95 % 

території України, кабельне, супутникове, цифрове DVB-T2. Позиціонування: 

“1+1 – це канал яскравих персонажів з великою кількістю оригінального 

розважального і публіцистичного контенту, а також найпотужнішою в країні 

службою новин” [286]. 

Серед програм “1+1” технологія ед’ютейнмент певною мірою 

прослідковується у таких проектах: 

“Мій малюк зможе” – ігрове сімейне шоу (українська адаптація 

американського формату “Bet on Your Baby”). Розважальний проект, в якому 

діти виконують веселі завдання, а батьки при цьому сподіваються на здатності, 

сили та кмітливість своїх малюків, підтримують та підбадьорюють їх, і разом з 

тим намагаються отримати грошовий виграш. У шоу беруть участь пари батьків 

з дітьми віком від 2 до 4 років. У кожній програмі змагаються по п’ять родин, 

які під час конкурсів мають передбачити дії свого малюка [192]. 

“Міняю жінку” – документальне реаліті-шоу, головна ідея якого полягає в 

тому, щоб на тиждень поміняти місцями жінок з двох контрастних сімей: з 

різним соціальним станом, світоглядом, ставленням одне до одного, дітей, 

родичів, до хатніх справ, розподілу домашній обов’язків, кар’єри, організації 

дозвілля та сімейного відпочинку. Проект створює реальну можливість для 

своїх героїв опинитися в чужій шкірі, побачити себе зі сторони, спростувати чи 

захистити власні принципи та життєві позиції. Герої часто в результаті 

покращують стосунки у своїх родинах, а телеглядачі споглядають за ними та, 

можливо, засвоюють життєві уроки й переймають досвід.  



 
 

“Підпільна імперія” – спеціальний проект про світ кіно. Ведучий – 

відомий кінокритик та знавець кіно Андрій Алфьоров – підбирає для показу 

кінофільми з числа гучних світових кінопрем’єр. Окрім показу самого фільму, 

на глядача чекає розповідь “про основні достоїнства картини, а також про те, 

чому фільм став таким значущим для сучасності і наробив стільки галасу на 

фестивальних просторах і в пресі” [241]. 

“Поверніть мені красу” – соціальний проект про вражаючі перевтілення 

жінок. Героїні шоу – жінки, яким зовнішні вади буквально зламали життя і які 

потребували допомоги. Участь у проекті для них виявилася реальним шансом 

знову стати щасливою і змінити не просто зовнішність, а своє життя [242]. В 

основу кожного епізоду проекту покладено історію перевтілення, яке 

відбувається на очах телеглядачів. Трансформації героїнь відбуваються за 

допомогою “Команди порятунку”, кожен член якої – компетентний 

професіонал майстер своїє справи (лікар, психолог, дизайнер та стиліст). 

Щасливе завершення кожної болісної особистої життєвої драми героїні є 

могутнім стимулом та мотиватором для людей не втрачати надію навіть у 

безвихідних ситуаціях та цінувати життя. 

“Світ навиворіт” – мандрівна програма, яка знайомить глядачів із 

країнами, в які, зазвичай, не їздять з туристичними турами. Автор і ведучий 

програми – журналіст та фотограф Дмитро Комаров – купує квиток в один 

кінець і надовго їде в незнайому країну, щоб зрозуміти її зсередини, стати її 

мешканцем, показати її “виворіт”. Ведучий подає інформацію у власній 

непересічній манері, в кожній країні він віднаходить якісь дрібниці, які не були 

відомі широкому загалу. 

“Секс-місія” – програма відвертих і публічних розмов про секс (без 

комплексів та табу, але й без непристойностей та вульгарщини) – доступно, 

відкрито, наочно подає інформацію щодо сексуального життя. Автор та ведуча 

програми – Світлана Усенко, оператор – її чоловік, Віталій Панасюк. 

Телевізійне подружжя, яке прожило багато років разом і виховує 14-річного 

підлітка, на власному досвіді знає всі проблеми, про які незручно говорити 



 
 

вголос, але які можуть існувати у кожній родині. З опису програми на сайті 

телеканалу: “Ведуча “Секс-місії” та її чоловік знають, що найінтимнішими 

питаннями не завжди наважуються ділитися з близькими родичами чи друзями. 

Але Світлана та Віталій готові не лише відверто говорити, а й публічно 

експериментувати” [244]. 

“Сімейні мелодрами” – постановочний телевізійний проект, що 

реконструює реальні драматичні події, які можуть трапитися у кожній родині: 

зради, борги, проблемні діти, конфлікти поколінь. Герої намагаються вирішити 

проблеми та вийти зі складної ситуації мінімальними втратами, що може бути 

прикладом, рольовою моделлю або порадою для глядача.  

“Смакуємо” – недільне ранкове кулінарне шоу, в якому ведучий готує 

разом з гостем з числа українських зірок театру, кіно, телебачення, спорту і 

шоу-бізнесу. На очах у глядачів знаменитості готують ту страву, якою тішать 

своїх рідних і близьких, діляться кулінарними секретами, тонкощами, 

хитрощами. 

“Сніданок з 1+1” – ранкова програма тривалістю близько трьох години 

(початок о 6:45 щоранку, крім вихідних). Розрахована на найширшу аудиторію, 

яку забезпечує актуальною та корисною інформацією (рубрики на тему 

медицини, фінансів, психології, кулінарії, подорожей, батьківства, домашнього 

затишку тощо). Візитівка програми: “Сніданок з 1+1” надихає, підтримує та 

заряджає бадьорістю своїх глядачів!” [245]. 

“Територія обману”. Мета програми – підняти загальну культуру 

споживання, підвищити обізнаність людей про речі, які нас оточують, та 

вироби, які ми споживаємо, а також змусити виробників виготовляти якіснішу 

продукцію. Кожен випуск, тривалістю приблизно 45 хвилин, присвячений 

окремій темі (наприклад, алкоголь, банани, шпроти, мінеральні води, червона 

ікра, зимове взуття, зубна паста, сонячні окуляри тощо).  

2+2 – загальнонаціональний телеканал з програмним наповненням 

для чоловічої аудиторії. В ефірі з липня 2006 року. Зона мовлення: ефірне – 

понад 95% території України, кабельне, супутникове, цифрове DVB-T2. 



 
 

Позиціонування: “Телеканал пропонує своєму глядачеві відпочити та провести 

дозвілля з програмами, сповненими адреналіном, гумором, енергією та 

провокацією. Ядро аудиторії каналу – чоловіки віком 20-50 років” [1]. Контент 

складається з серіалів, художніх фільмів іноземного виробництва, 

розважальних шоу, включаючи західні реаліті-шоу, нічні ток-шоу/еротика, а 

також мультиплікаційних серіалів та спортивних трансляцій. 

“Профутбол” – ток-шоу, присвячене футболу. У студії програми 

обговорюються найяскравіші моменти матчів Чемпіонату України, Ліги Європи 

і Ліги Чемпіонів УЄФА, новини футбольної індустрії, трансфери, реформи, 

прогнози та, навіть, чутки. Щонеділі ведучі програми підбивають підсумки 

футбольного тижня. “Профутбол” – це “ексклюзивна інформація про 

найголовніші події футбольного життя, фаховий аналіз матчів, неупереджене 

обговорення гострих і суперечливих моментів у розвитку вітчизняного та 

світового футболу” [248]. 

5 канал – загальнонаціональний телеканал. Створений за стандартами 

британської всесвітньовідомої телерадіокомпанії “Бі-бі-сі” (BBC) у вересні 

2003 року. Найбільшу популярність телеканал здобув у 2004 році під час 

президентських перегонів. Тоді ж він перейшов у режим цілодобового 

мовлення, транслюючи в прямому ефірі хід подій Помаранчевої революції. У 

лютому 2005 року “5 канал” оголосив себе “першим інформаційним каналом”: з 

ефіру були повністю вилучені художні фільми та музично-розважальні 

передачі. Залишилися новини, аналітичні програми, публіцистика і 

документальне кіно [2]. 

“Кіно з Яніною Соколовою” – програма у жанрі інтерв’ю про кіно. За 

структурою, в “Кіно” подається інтерв’ю з підводкою до нього та сюжет про 

співрозмовника чи фільм, про який ідеться у розмові. Ведуча у кадрі говорить з 

акторами про “політику, гроші, ідеї, працю, совість і долю” [237]. Наприкінці 

програми – порада, який фільм варто переглянути і чому. 

ICTV – загальнонаціональний телевізійний канал. В ефірі з червня 

1992 року. Зона мовлення – ефірне аналогове та цифрове DVB-T2 – понад 95% 



 
 

території України, кабельне, супутникове. Цільова аудиторія каналу – “глядачі 

від 18 до 60 років, ядро аудиторії – активні, ділові, цілеспрямовані чоловіки 

віком 25-55 років”. Слоган ICTV – “Канал з характером” [233]. Пріорітетним 

для каналу є інформаційний блок мовлення, тому ICTV активно використовує 

технологію інфотейнмент (від. англ. infotainment: information – інформація та 

entertainment – розвага). 

“Дача” – пізнавальна програма, мета якої полегшити участь глядачів, які 

запланували ремонт на дачі. Команда досвідчених фахівці на чолі з виконробом 

– харизматичним ведучим-веселуном Андрієм Кузьменком – вдосконалює 

заміські ділянки учасників. Оригінальні ідеї  та професійні поради ремонтників, 

дизайнерів, садівників складають наочний порадник для зацікавлених у темі. 

“Світанок” – ранкова дитяча програма розважально-пізнавального 

характеру. Поки батьки збираються на роботу, дитина разом з ведучою 

Катрусею та допитливою пташкою Щедриком вчаться самостійно робити 

зарядку, вивчають англійську, освоюють етикет, отримують відповіді на безліч 

своїх запитань і відкривають для себе навколишній світ [264]. 

“Україна. Код унікальності” – програма, журналісти якої представляють 

найдивовижніші факти про Україну: геніальні відкриття українських учених, 

дивовижні знахідки і винаходи, релігійні феномени та факти тощо. 

“Інтер” – загальнонаціональний телеканал. В ефірі з жовтня 1996 року. 

Зона мовлення – ефірне понад 90% території України, кабельне, супутникове, 

цифрове DVB-T2. Загальне покриття – 99,7%. Позиціонується як “сімейний 

телеканал, що враховує потреби всіх соціальних і вікових груп населення” 

[287]. 

“Вдалий проект” (“Удачный проект”) – програма, створена з метою 

надавати глядачам поради щодо ремонту або будівництва квартир та дачних 

будинків, а також озеленення та ландшафтного дизайну. Глядач отримує наочні 

підказки та ідеї щодо вдосконалення власного простору, декорування, догляду 

за рослинами, вирощування овочів, фруктів, ягід власноруч. 



 
 

“Готуємо разом” – кулінарна програма, яка закликає глядачів до 

співпраці. Кожний випуск програми розкриває певну тему, яка заздалегідь 

анонсується у ефірі телеканалу. За цією темою глядачі можуть викладати свої 

рецепти на сторінку “Готуємо разом” у соціальних мережах “Фейсбук” 

(“Facebook”) і “ВКонтакте”, а автори проекту обирають один з них, щоб 

приготувати в програмі. “Інтер” описує проект як “кулінарну книгу”, за 

допомогою якої кожен може не тільки дізнатися нові рецепти, а й навчитися 

готувати. У результаті, глядачі та команда “Готуємо разом” пишуть нову 

спільну кулінарну книгу про здорову, корисну їжу та страви з доступних 

продуктів [64]. 

“Орел і решка” – пізнавальна програма про подорожі. Кожна програма 

розповідає про одну країну або місто з двох точок зору мандрівника: не 

обмеженого матеріально і тотально економного. Ведучі на початку кожної 

програми підкидають монетку, щоб з’ясувати, хто з них летить із золотою 

кредитною карткою, а хто – з однією сотнею доларів. Глядач отримує можливі 

варіанти знайомства з новою країною, містом, місцевістю: той, хто має золоту 

кредитку, отримує максимум – до його послуг розкішні готелі, ресторани, 

ексклюзивні розваги, відпочинок, дорогий шопінг, закриті вечірки, зустрічі з 

місцевими зірками; той, кому випав обмежений бюджет – викручується та 

всіляко економить, знаходить безкоштовні хостели, подорожує автостопом, 

вплутується в авантюри, їсть, що доведеться, намагається підзаробити.  

“Ранок з Інтером”. Формат ранкових програм-марафонів користується 

популярністю у всьому світі. В основному, ранкові програми побудовані за 

допомогою технології “ед’ютейнмент”, адже їх головна мета полягає у тому, 

щоб зробити ранок глядача позитивним, приємним, легким та надати корисну 

інформацію, яку можна буде використати протягом дня. За таким самим 

принципом створено і “Ранок з Інтером” [251].  

“Стосується кожного” – ток-шоу, метою якого є у ході відвертої дискусії 

звернути увагу соціуму на ситуації, які сталися у наслідок людської байдужості, 

жорстокості, безпорадності. Автори шоу стверджують, що “Стосується 



 
 

кожного” – це “урок особистої відповідальності, активної громадянської позиції 

та небайдужого ставлення до себе і до людей” [278]. Під час кожного випуску 

ведучий разом з фахівцями, експертами, людьми, готовими поділитися своїм 

досвідом, намагається допомогти черговому герою програми вирішити 

проблему або підказати йому вихід з тієї чи тієї ситуації. 

“Судові справи”, “Сімейний суд” – програми, у яких відтворюються 

реальні судові справи (розгляд, перебіг у судовій залі та винесення судівського 

рішення). Такі програми позиціонується як соціальні, адже містять повчальну 

інформацію для глядачів, які не знають юридичних термінів або не мають 

фінансової можливості звернутися за юридичною консультацією. В програмах 

розбираються конкретні життєві ситуації, в які може потрапити людина. 

“Школа доктора Комаровського” – програма з незмінним телеведучим 

лікарем-педіатром Євгеном Комаровським. Він дає поради, відповідає на 

запитання батьків. Кожний випуск присвячений одному з питань дитячого 

здоров’я та дитячого світу. Програма містить рубрики: “Дитяча кулінарія” – 

допомагає залучати тат до харчування дітей, навчаючи готувати для малюків; 

“Товари для дітей” – створена на допомогу батькам, які хочуть придбати 

необхідні та безпечні для дітей речі. Випуски програм можна переглядати на 

офіційному сайті програми (www.komarovskiy.net) або у відеотеці телеканалу. 

“Щастя з пробірки” – реаліті-проект для українських родин, які 

зневірилися зачати та народити дитину. Команда “Щастя в пробірці” впевнена, 

що “приклад особистих історій та досвіду, який отримали герої програми, 

можливо, додадуть сил тим, хто вже втратив віру в те, що можуть стати мамою 

і татом” [323]. 

К1 – загальнонаціональний телевізійний канал. Розрахований на 

жіночу аудиторію. В ефірі з червня 2005 року. Зона мовлення – ефірне 

аналогове – 93,2 % території України, кабельне, супутникове, цифрове DVB-T2. 

Позиціонування: “телеканал для молодих жінок, що починають доросле життя, 

намагаються створити або вже мають власну сім’ю. Канал допоможе стати 

http://www.komarovskiy.net/


 
 

своїм глядачам по-справжньому щасливими. ... К1 відкриває найпотаємніші 

жіночі секрети та життя, сповнене краси й неймовірних подій” [234]. 

“Рецепти щастя” – кулінарна програма, зйомки якої проходять у 

невеликій квартирі ведучої-кулінара. На вечерю у “домашнє кафе” навідуються 

гості і починаються теплі приязні розмови про життя, мрії, їжу, кулінарні 

відкриття та багато іншого.  

“Чи знаєте Ви, що…” – дитяча розважально-пізнавальна програма, яку 

веде восьмирічний ведучий Женя Лебедін. Розпочинаючи кожну програму 

фразою “Чи знаєте Ви, що…”, він задає тему та викладає цікаві факти про 

життя в різних країнах світу, події, природні явища. 

Новий канал – загальнонаціональний телевізійний канал. В ефірі з 

серпня 1998 року. Зона мовлення: ефірне аналогове – понад 95% території 

України, кабельне, супутникове, цифрове DVB-T2. Позиціонування – “веселий, 

оригінальний розважальний телеканал, привабливий для молодої аудиторії 14-

35 років”. Слоган каналу – “Давай жити разом”. 

“Починай з себе” – соціальна акція, запущена колективом “Нового 

каналу”. Основна ідея – щоб змінювати життя на краще, треба виконувати 

доволі прості правила – усміхатися перехожим, не давати хабарі, не 

паркуватися в недозволених місцях, не смітити тощо. Гасло ініціативи: “Україні 

потрібні зміни. Починай з себе!” [246]. 

“ПроектПЕРФЕКТ” – адаптований формат “Prosjekt Perfekt” норвезької 

компанії – експериментальний проект, суть якого полягає у перевірці ведучою 

на собі корисних порад для жіночого здоров’я та краси. Ведуча перед 

телекамерами вивчає, аналізує та випробовує різноманітні рецепти “як бути 

ідеальною жінкою” (всі поради беруться з глянцевих журналів, телепрограм та 

онлайн-ресурсів). У кожному випуску – нова проблема і десять шляхів її 

вирішення.  

“Ревізор” – програма, головна мета якої перевіряти сервіс, якість та 

чистоту у готелях, хостелах, ресторанах, кафе та повідомляти глядачеві 

результати, рекомендуючи/не рекомендуючи обраний заклад. 



 
 

“Стажери” – адаптований формат “The Interns”, являє собою реаліті-шоу, 

яке надає шанс охочим отримати омріяну роботу. Але за таку можливість треба 

поборотися: пройти професійні випробування, перебороти власні комплекси, 

витримати критику та зважити на зауваги. У кожному випуску троє учасників 

демонструють свої ділові якості та стресостійкість. Той, хто проходить усі 

випробування, отримує шанс розпочати кар’єру в престижній компанії [247]. 

НТН (Національні телевізійні новини) – телевізійний канал 

загальноформатного мовлення. В ефірі з листопада 2004 року. Зона 

мовлення: ефірне аналогове – 88,3 % території України, кабельне, супутникове, 

цифрове DVB-T2. Цільова аудиторія – “чоловіки та жінки віком 18-54 років, 

основна аудиторія – чоловіки за 35 років”. Позиціонування – “телеканал без 

політики та банальних шоу. Основний контент складають детективи та 

найбільш резонансні новини України та світу. Вимогливий телеглядач НТН 

любить справжнє життя без прикрас, якісний та реалістичний контент” [240]. З 

2014 року телеканал НТН критикують через трансляцію на ньому російських 

серіалів. За результатами моніторину активістів кампанії “Бойкот російського 

кіно”, проведеного із 1 по 7 грудня 2014 року, кількість контенту російського 

походження складала понад 12 год на добу [195]. 

“Кримінальні справи” – судове шоу, суть якого полягає у розігруванні 

реального судового процесу по розгляду кримінальної справи (вбивство, 

шахрайство, пограбування тощо). Програма демонструє, як працюють сторони 

обвинувачення та захисту, як треба поводити себе в суді, як чиниться 

правосуддя; телеглядачі бачать застосування українських законів на практиці. 

Суддя, проголошуючи вирок, прагне не тільки покарати чи виправдати 

підсудного, а й щоб усі учасники процесу та глядачі зрозуміли сенс закону та 

переконалися у його справедливості. 

“Поїхали” – екстрім тревел-шоу. Ведучий подорожує різними країнами та 

досліджує світ спортивного екстріму. 

Перший Національний – загальнонаціональний державний 

телевізійний канал (УТ-1). В ефірі з лютого 1939 року. З 1972 року почалося 



 
 

двоканальне мовлення в Україні і канал отримав назву УТ-1. З часу 

проголошення незалежності України УТ-1 був головним державним каналом, 

який забезпечує покриття 98 % території країни. Мовлення на ньому здійснює 

Національна телекомпанія України. Своїм завданням НТКУ вважає 

виробництво і трансляцію програм, орієнтованих на всі соціальні верстви 

населення, зокрема і національні меншини. Пріоритетними напрямами 

діяльності каналу визначені інформаційно-публіцистичне, науково-популярне, 

культурологічне, розважальне і спортивне мовлення [235]. 

“Віра. Надія. Любов” – соціальний проект у форматі ток-шоу, що 

досліджує гострі, проблемні ситуації, в яких опинилися сім’ї з дітьми. Зокрема 

“розглядаються і вирішуються проблеми, пов’язані зі здоров’ям, 

медобслуговуванням, фінансами, освітою, а також життям у неблагополучному 

середовищі. Програма стежить за долею героїв, аби згодом повторно запросити 

їх до студії і показати, як змінилося їхнє життя” [43]. У кожному випуску 

програми ведучі розповідають три історії про людей, які потребують допомоги 

і підтримки, а також знаходять тих, хто здатен допомогти у вирішенні того чи 

того питання. 

“Інша музика з Олексієм Коганом” – український джазмен Олексій Коган 

та його команда з продюсерського центру “Jazz In Kiev” представляють в ефірі 

кращих українських джазових музикантів та їхніх колег з Європи та Америки. 

Візитка програми: “Грайте джаз, слухайте джаз, насолоджуйтеся живою 

музикою життя…” [129]. 

“Казки лірника Сашка” – програма для дітей, в якій ведучий оповідає 

українські казки. Ідея програми варта уваги, але виконання, на наш погляд, не 

дуже вдале. Програма є відверто нудною: об’єктивно, дитина не може всидіти 

біля екрану телевізору 10 хвилин, споглядаючи статичну картинку, як ведучий 

сидить в кадрі за столом майже нерухомо і монотонно розповідає казку. Самі 

казки є цікавими, а манера оповіді, інтонування та голос ведучого – приємними 

для сприймання. Програмі б не зашкодило оформити відеоряд анімаційними 

вставками або, хоча б, супроводом з малюнками чи ляльками у кадрі, тоді 



 
 

глядач-малюк мав би точку фокусування уваги та не втрачав би інтерес до 

кінця оповіді.  

“Книга.UA” – проект побудовано за принципом електронного блогу, де 

абсолютно різні люди (письменники, журналісти, продавці книгарень) 

рекомендують зовсім різні книги. Огляди книжок, критика, короткі інтерв’ю-

звернення авторів, журналістів до читачів, рецензії, уподобання тощо – такий 

мікс можна побачити в будь-якому випуску програми. Короткі сюжети по 2–3 

хвилин плюс різні рубрики, – все це сприймається на одному подиху і є цікавим 

широкому колу телеглядачів – від професорів до слюсарів [137]. 

“Музичне турне” – програма для меломанів, яка занурює у світ класичної, 

популярної, рок-музики, джазу; розповідає про найвидатніших представників 

кожного з музичних жанрів. 

“Надвечір’я” – унікальна програма українського телебачення. Програма 

виходить в ефір понад 25 років з незмінною ведучою – Тамарою Щербатюк. 

Окрім того, що програма є найбільшим довгожителем українського 

телебачення, це наразі єдина передача, яка створена спеціально для літніх 

глядачів. Назва програми символічна, адже надвечір’я – це ще не вечір, але вже 

й не день. Передача за стільки років свого існування стала своєрідним клубом, 

осередком для спілкування. Ведуча кожного разу, вітаючи глядачів, пропонує 

“разом порадіти та посумувати, бо то і є життя” [188].  

“Нотатки на глобусі” – програма про подорожі різними країнами, 

континентами, про знайомство з різними державами, народами, їх культурою та 

життям. 

“Подорожуй Першим!” – мандрівна програма. Три різні за своїми 

уподобаннями герої (незмінні ведучі) мандрують містами України та обирають 

відпочинок на свій смак з метою довести, що в Україні можна цікаво та 

незабутньо провести вихідні. Кожному ведучому відповідає його унікальний 

образ подорожуючого (інтелігент, тусовщик-шопоголік, екстремал), якого він 

дотримується протягом поїздки, таким чином глядач може обрати варіант, 



 
 

найбільш близький та комфортний для себе, та наслідувати приклад, 

відправляючись у подорож просторами своєї країни. 

“Світло” – програма у форматі ток-шоу, в якому представники різних 

конфесій обговорюють якусь задану тему. За задумом авторів, програма 

створена з метою “зробити наш світ моральнішим, відвертішим, чистішим” 

[265]. 

“Театральні сезони” – проект про український культурний простір та 

театральне мистецтво. “Про долі, що переплелися з театром на все життя, про 

радість творчості і біль втрачених ілюзій, про геніальність мистецтва 

перевтілення” [285]. 

“Хочу бути” – програма, розрахована на дитячу аудиторію. Ведучі 

програми – діти, які розповідають дітям-глядачам (10-13 років) про різні 

професії. 

“Хто в домі хазяїн” – тележурнал про тваринний світ, життя домашніх, 

свійських чи диких тварин. З програми можна довідатися про різні цікаві факти 

з життя мешканців українських і світових зоопарків, побачити репортажі про 

унікальну поведінку циркових тварин, дізнатися новинки зооринку, почути 

поради дресирувальників, фелінологів та кінологів щодо покращення 

поведінки, харчування чи дресирування домашніх тварин. 

“Чоловічий клуб” – програма для чоловіків про: спорт, риболовлю, 

єдиноборства, літературу, авто та фототехніку, жіночу красу тощо. Для 

чоловіків створено можливість стати учасником мужньої веселої компанії для 

обговорення цікавих тем, а жінкам – дізнатися щось нове та корисне про 

чоловіків. 

“Школа Мері Поппінс” – програма для дітей віком від 5 до 9 років, яка 

“через кумедні ситуації, жарти та сміх знайомить із навколишнім світом і вчить 

нормам поведінки у суспільстві” [319]. Кожен випуск програми присвячено 

окремій темі. Чарівниця-вихователька Мері Поппінс та двоє її учнів щоразу 

розігрують кумедні ситуації. Але, незважаючи на жарти й сміх, діти постійно 

вчаться і наполегливо виконують завдання своєї вчительки. Ведучі в кадрі 



 
 

виглядають природньо на невимушено – чудові актори, які створюють приємну 

атмосферу у студії, що не може не сприяти головному задуму програми – 

навчати, розважаючи. 

“Як ваше здоров’я?” – медична програма, у якій говорять про здоров’я, 

досліджують, пояснюють, радять. У кожному випуску програми – доступна 

діагностика, нові методи лікування, консультації найкращих лікарів України та 

школа самодопомоги. Щоразу в студії присутні висококваліфіковані лікарі, які 

консультують тих, хто приходить з проблемами здоров’я. Головна мета 

програми – здолати страхи та упередження людей і переконати їх довіритися 

медицині [326]. 

“Як це?” – пізнавальна програма про цікаве у звичайному навколо нас. 

Програма про те, як влаштовано зсередини будь-який процес, будь-яке 

виробництво, будь-який виріб (наприклад, серед тем випусків: показ моди, 

світлофор, виготовлення книги, бронежилети, вишиванка, диригенство, як 

установлюється головна ялинка України, як працює готель та багато іншого).  

СТБ – загальнонаціональний телевізійний канал. В ефірі з червня 1997 

року. Зона мовлення – ефірне аналогове та цифрове DVB-T2 – понад 95% 

території України, кабельне, супутникове. Слоганом СТБ з 2012 року стало 

мото “Можливо все”, а візія СТБ формулюєтся так: “Ми створюємо масштабні 

й емоційні проекти для тих, хто вірить у мрію, у рішучість, у те, що, хоч як би 

було в житті складно, наступить твій момент – треба тільки докласти зусиль” 

[275]. Варто зазначити, що внесок телепродукту, виробленого силами 

продакшну СТБ, в ефір телеканалу становить понад 80 %. Тобто майже весь 

контент ефіру СТБ проведений в Україні і силами продакшну телеканалу. 

“Все буде добре” та “Все буде смачно” – сімейні шоу корисних порад. 

“Все буде добре” заповнює ефір буднього дня у проміжку з 16 до 18 години, 

тобто це шоу для, тих, хто вдома (домогосподарки, пенсіонери, школярі, 

тимчасово непрацездатні на лікарняному, глядачі під час відпустки, безробітні 

тощо). Щодо змістовного та тематичного наповнення, проект має широкий 

спектр та об’єднує інтереси жінок і чоловіків щодо ведення господарства, 



 
 

виховання дітей, організації сімейного бюджету, догляду за собою тощо. 

Експерти програми дають практичні поради, які глядачі можуть застосовувати 

в повсякденному житті та побуті. Наочно демонструються варіанти вирішення 

домашніх і сімейних задач. Кулінарну рубрику “Все буде добре” було 

трансформовано в окрему програму “Все буде смачно”, яка є доступним та 

цікавим посібником для кожного бажаючого навчитися готувати чи 

вдосконалити свої кулінарні навички. Автори цих проектів успішно реалізували 

одну з найдієвіших рис ед’ютейнменту, яка полягає у тому, щоб вдало 

підібрати ведучого – харизматична, лагідна, тактовна, привітна, щира Надія 

Матвєєва стала улюбленицею глядачів та гармонійно вписалася у формат шоу. 

У цю ж групу проектів можна додати і “Добрий знак” – програму, яка здійснює 

незалежний контроль якості та безпеки продуктів харчування, тож у результаті 

глядач отримує зважену оцінку та рекомендації з приводу вибору того чи того 

виробу. Прес-служба СТБ запевнила, що “товари (лише продукти харчування) 

відправляються на дослідження до Європейських арбітражних лабораторій, на 

підставі висновків яких відділ якості при СТБ рекомендуватиме виробникам 

наносити “Добрий знак” на упаковку” [276]. 

“Давай поговоримо про секс” – ток-шоу інтимного характеру, що збирає 

за пізньою пікантною розмовою глядачів перед екранами, гостей у студії, 

запрошених героїв випуску, експертів та ведучу-модератора. Головна мета ток-

шоу – допомогти героям у студії розібратися із заявленою проблемою, а також 

глядачам, які можуть використати все почуте та побачене у шоу собі на 

користь, та, можливо вперше, відверто почути відповідь на питання, які давно 

хвилюють та стають на заваді повноцінного щасливого сексуального життя. 

“Зважені та щасливі” – українська версія популярного американського 

проекту “The Biggest Loser”, суть якого полягає у тому, що учасники, які 

страждають від надмірної ваги, худнуть перед камерами у режимі реаліті. На 

долю учасників випадає велика кількість фізичних випробувань, щоденні 

виснажливі заняття під прискіпливим оком тренерів та кардинальна зміна 

режиму і способу харчування. В результаті на фінальному зважуванні, той з 



 
 

учасників, який увійшов в трійку лідерів та втратив найбільшу кількість 

кілограмів, стає переможцем та отримує значну грошову винагороду. Цей 

проект пропагує ідеї так званої санітарної освіти – просування ідей фізичної 

активності для людей з ожирінням серед молоді, хворих на цукровий діабет, 

мотивація та інструктаж дотримання спеціальної дієти. 

“Кохана, ми вбиваємо дітей”, “Один за всіх”, “Вагітна у 16”, 

“Врятуйте нашу сім’ю” – всі ці реаліті та ток-шоу об’єднані однією метою, 

яка полягає у тому, щоб прийти на допомогу “проблемним” родинам, вирішити 

непрості психологічні та емоційні ситуації у сім’ях-учасницях проекту. Через 

драматичну насиченість епізодів, проекти складно назвати розважальними, але 

організація та побудова випусків має риси ед’ютейнменту: учасники з народу, 

емоційні інтерв’ю, постановочні реконструктивні кадри, використання графіки, 

мультиплікації, коміксів, демонстрація без прикрас складних стосунків у 

родинах, проектування ведучим негативних наслідків, поради спеціалістів, 

завдання для обов’язкового виконання учасників, випробування, через які 

необхідно пройти для подолання проблем. Досвід учасників може бути 

використаний глядачами як наочний приклад, дієвий варіант боротьби у певній 

ситуації за “хеппі-енд” своєї родини, дитини/дітей, соціально-рольова та 

поведінкова модель. 

“Танцюють всі”, “Х-фактор”, “Україна має талант”, “Мастер-шеф” – 

всі ці проекти являють собою масштабні талант-шоу, кожне з яких є якісно 

адаптованим аналогом всесвітньовідомих форматів “So you think you can 

dance?”, “The X-Factor”, “Britain’s Got Talent”, “MasterChef” відповідно. 

Головна мета кожного з цих проектів – пошук і розвиток таланту. Шоу, в першу 

чергу, виконують розважальну функцію, але разом з тим, показ талановитих, 

цілеспрямованих, цільних особистостей, тяжкої праці учасників на шляху до 

мети є сильним мотивуючим, виховним та навчальним інструментом. Ці 

проекти знайомлять глядачів з дивовижними та кращими зі “звичайних” людей, 

розкривають межі людських здібностей, демонструють силу волі і характеру.   



 
 

“Я соромлюся свого тіла” – соціальний реаліті-проект, кожний випуск 

якого побудовано на історіях п’яти “героїв з народу”, що наважилися 

звернутися за допомогою, бо мають якесь важке захворювання, недугу чи ваду 

(часто мова йде про якусь хворобу, про яку соромляться говорити). Експерти 

шоу оглядають бажаючих та направляють їх на лікування, де їм надається 

кваліфікована медична допомога. На офіційному сайті каналу про мету 

проекту: “Ми покажемо, що навіть складні проблеми зі здоров’ям можна 

вирішити – головне не боятися і звернутися до фахівців. Також ми розповімо 

українцям про різні захворювання, їх наслідки та способи лікування. Ми 

хочемо змінити ставлення жителів нашої країни до свого здоров’я і тіла!” [327]. 

ТЕТ – загальнонаціональний канал, який позиціонується як суто 

розважальний неполітичний канал. В ефірі з 1992 року як один з перших 

приватних телеканалів в Україні, та лише з 2003 року канал отримав змогу 

вести мовлення цілодобово. Покриття каналу становить 92,4% території 

України. Цільова аудиторія – молодь 14-30-ти років. Позиціонування: “завжди 

молодий і свіжий, провокаційний та інтерактивний” [236]. В ефірі представлені 

різні розважальні формати: реаліті-шоу, ток-шоу, телесеріали, гумористичні 

програми, мультфільми, спортивні трансляції. В ефірі ТЕТ є велика кількість 

різноманітних суто розважальних, на перший погляд, програм. Та зауважимо, 

що до ед’ютейнменту належать телепрограми, які, виконуючи розважальну 

функцію, побічно мають також пізнавальний, виховний чи соціалізуючий вплив 

на аудиторію. 

“Від пацанки до панянки” – виховне реаліті-шоу, у якому десять 

учасниць, які більше подібні за своїм характером та лінією поведінки до 

чоловіків – часто брутальні, грубі, некультурні, невиховані, нетактовні – під 

наглядом прискіпливих учителів опановують манери, навчаються етикету та 

виховують у собі леді.  

“Ікона стилю”, “Богиня шопінгу”, “Моду народу” – програми, які 

позиціонуються як цікавий та корисний ресурс для стильних дівчат. Фешн-

експерти та фахівці із світу моди та шоубізнесу коментують образи учасниць та 



 
 

дають поради, як правильно одягнутися на певний захід чи як доречно 

виглядати відповідно до місця та часу. Проект “Принцеса тут я” – також 

проект про моду та стиль, але спеціалізується він виключно на весільних 

убраннях. 

“Любов з майбутнього”, “Любов онлайн”, “Зупиніть, я закохалася”, “У 

ТЕТа мама”, “У ТЕТа тато”, “Досвідос”, “У ТЕТа пара”, “Лялечка”, “10 

кроків до кохання”, “Знайомство з батьками” – всі ці програми стосуються 

теми побачень у різних її виявах. Зважаючи на орієнтацію каналу на молодіжну 

аудиторію, можна сподіватися, що крім суто розважання під час перегляду, 

глядачам вдасться отримати для себе якусь корисну інформацію з програми, 

наприклад, як наважитися запросити на побачення дівчину/хлопця, яким чином 

варто/не варто поводитися на побачені, про що вести розмову, як реагувати на 

свої симпатії чи, навпаки, зуміти, не образивши людину, відмовити у 

продовженні спілкування, куди сходити, що одягти, як розрахувати бюджет, 

чим вразити та запам’ятатися тощо. 

“Панянка-селянка” – реаліті-програма, в основу якої покладено 

екперимент: міську заможню дівчину та сільську дівчину скромних достатків 

міняють місцями на три дні. Опиняючись у житті одна одної, обидві отримують 

цінний урок. 

“ТЕТ 2.0” – якісний молодіжний телепроект, на нашу думку, ідеально 

вписується в концепцію молодіжної ед’ютейнмент-програми. “ТЕТ 2.0” 

побудований у форматі телевізійного журналу з життя та про життя молоді. 

Програма інтерактивна – глядачі впливають на дії ведучих за допомогою 

інтернет-звернень на сторінках проекту у соціальних мережах. Ведучі протягом 

випуску рухаються місцями, популярними у молодіжних компаніях, відвідують 

заходи, які можуть зацікавити молодь, випробують на власному досвіді 

різноманітні хобі та заняття, діляться враженнями з глядачами. Ведучі в кадрі 

(Рос, Джейн та Мішаня) виглядають дуже професійно – ерудовані, відкриті, 

привітні, виховані. Вони представляють молодь, на яку хочеться рівнятися та 

брати з них приклад, адже молоді люди зацікавлені життям та майбутнім, 



 
 

активні, ініціативні, цілеспрямовані, добрі, сповнені ідей та життєвої енергії. 

“Невтомні оптимісти вірять, що можуть змінити світ навколо себе. Їхній 

принцип – жити з драйвом і розважатися. Їхнє кредо: не стій на місці, будь 

відкритий до людей і ти зрозумієш, що життя – це свято кожен день!” [290]. 

“Тьотки і шмотки”, “Лялечка” – шоу перевтілень. Ведучі допомагають 

невпевненим у собі дівчатам або тим, які не можуть відшукати свій стиль, 

здійснити зовнішнє перевтілення завдяки одягу, аксесуарам та секретам стилю. 

“Україна” – загальнонаціональний телеканал. В ефірі з березня 1993 

року. Позиціонується як український загальнотематичний канал, який транслює 

іноземні та українські фільми, серіали, шоу та передачі. Загальне покриття 

телеканалу за підсумками 2013 року складає 97,2% всіх домогосподарств 

України. Передача сигналу здійснюється за допомогою аналогової 

передавальної мережі, кабельних мереж, мережі цифрового мовлення Т2 і через 

супутник. Попри свою назву, канал “Україна” транслює найбільшу з-поміж 

Топ-10 кількість контенту російськомовного походження. З 5 по 11 січня 2015 

року активісти кампанії “Бойкот російського кіно”, яка виникла як реакція на 

окупацію та військові дії проти України з боку Російської Федерації, провели 

моніторинг, за результатами якого зробили висновок, що телеканал “Україна” 

порушує законодавчу квоту наявності 50 % національного аудіовізувального 

продукту в ефірі (п. 1 ст. 9 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”). 

На каналі активісти нарахували 16 % українського контенту [288]. 

“Один за сто годин” (“1 за 100 годин”) – шоу з елементами реаліті 

власного виробництва телеканалу. Проект приходить на допомогу 

жінці/дружині, яка довгий час хоче зробити вдома ремонт, але її чоловік або 

ігнорує це, або всіляко протидіє. Згоджуючись на участь у проекті, пара 

приймає умови: чоловік робить ремонт самотужки за сто годин. Звісно, йому 

допомагає команда професіоналів, але п’ять завдань він повинен виконати 

одноосібно. Є можливість звернутися і з цими завданнями (максимум з трьома) 

за професійною допомогою, але за кожне таке звернення чоловік втрачає з 

призового фонду (тридцять тисяч гривень) по десять тисяч. Окреме завдання 



 
 

має виконати і дружина, за межами ремонту, в основному спрямоване на 

стабілізацію та покрашення психологічного клімату в сім’ї та стосунках. У разі 

невиконання завдання жінкою, чоловік втрачає час на ремонт. Таким чином, 

пара має об’єднати сили та підтримувати одне одного дистанційно заради 

спільної мети – оновленого житла та покращення своїх стосунків. Ведучі 

проекту – архітектор та дизайнер Сергій Бобак та психотерапевт Ольга 

Євланова – професійно, тактовно, елегантно підтримують учасників порадами 

та настановами. Проект відновлює дім зі стану занепаду та повертає гармонію у 

стосунки пари. 

“Ранок з Україною” – ранкове шоу – “корисний початок кожного дня. 

Глядачі шоу отримують не тільки актуальну і цікаву інформацію, але й 

практичні, антикризові поради. Ведучі шоу – Тала Калатай і Ольга Бутко – 

розповідають про те, що хвилює українців, радять як вдало почати свій ранок і 

зробити день максимально продуктивним” [243]. 



 
 

 

Додаток М 

Таблиця 1 

Контент телеканалу “Піксель”  

(листопад–грудень 2013 р., липень-серпень 2014 р.,  

березень–квітень 2015 р.) 

Назва  Опис Функціональне 

спрямування 

I. Розважально-виховні 

Баблс 

Приключен

ия Баблс 

(оригінальн

а назва) 

Країну Баблс населяють веселі та радісні мешканці 

– різнобарвні мильні бульбашки. Вони 

влаштовують спортивні змагання та веселі вечірки, 

витягують одне одного з біди та вирішують різні 

життєві проблеми. 

Виробництво: Росія 

Моделі поведінки героїв 

можна використати як 

приклади поводження з 

близькими та рідними.  

Венді 

Wendy 

 

Мультсеріал про дівчинку-підлітка Венді. Вона 

весела, кмітлива та доброзичлива. Її захоплення – 

верхова їзда. Тому майже весь вільний час Венді 

проводить на татовій кінній фермі. Дівчина буде 

брати участь у багатьох змаганнях, але щоб 

перемогти, їй доведеться добряче постаратися. 

Адже навіть найкращі друзі у спорті 

перетворюються на суперників. 

Виробництво: Великобританія, Німеччина 

Мультик сповнений 

справжньою дружбою, 

духом змагань та 

підлітковою 

романтикою, тому буде 

цікавим та корисним для 

глядачів середніх та 

старших класів школи. 

Вік: 

маленький 

вікінг 

Vic the 

Viking  

 

Позитивний та веселий мультфільм є екранізацією 

однойменної казки Рунера Йонссона – Vicke Viking 

(1963). Головний герой – син ватажка племені 

вікінгів 10-річний Вік. Через свій маленький зріст 

та худорляву статуру Вік зовсім несхожий на 

великих воїнів. Але це не заважає йому бути 

хоробрим. У небезпеці він зажди знаходить вихід 

завдяки кмітливості, винахідливості та доброму 

серцю. Вік переконаний, що розум перемагає силу.   

Виробництво: Бельгія 

Навчає користуватися 

своїм розумом, шукати 

креативні підходи для 

вирішення складних 

ситуацій та завжди бути 

людяним, добрим, 

поважати старших і 

ніколи не втрачати 

надію. 

Вінкс 

Winx Club 

 

Фантастичний пригодницький мультсеріал про 

юних фей, які навчаються доброї магії у чарівній 

школі Алфеї і рятують світ від темних сил. Разом 

дівчата потрапляють у захопливі пригоди. Не 

забувають і про розваги – вони захоплюються усім, 

що цікавить звичайних дівчат. Вони разом 

розважаються, купують новий одяг і навіть 

зустрічаються із хлопцями. Мультсеріал із успіхом 

пройшов у 130 країнах світу. 

На основі мультфільму створено мюзикл, льодове 

шоу, серію книг та відеоігри. 

Виробництво: Італія 

Є гарним соціалізуючим 

засобом завдяки 

різноманітності 

зображених характерів, 

життєвих обставин, в які 

потрапляють Вінкс та 

винахідливих рішень 

для їх подолання. 

Паралельно із 

захопливими пригодами 

героїні ведуть звичний 

спосіб життя сучасної 

молодої дівчини. 



 
 

Вулик 

The Hive 

 

Веселі історії про дружний та працьовитий вулик. 

Вулик – домівка для багатьох бджолиних сімей. У 

ньому живуть й головні герої: мама-бджілка, татко-

бджілка та їх невгамовні дітки Баз і Рубі. Брат і 

сестричка щодня літають до школи “Медові роси”, 

а там без пригод ну ніяк. 

Виробництво: Великобританія 

Головні герої дуже 

схожі на маленьких 

діток, недосвідчених, 

дещо незграбних, але 

милих та щирих. 

Дітлахам-глядачам буде 

корисно побачити себе зі 

сторони та отримати 

підказки та поради, як 

впоратися з непростою 

ситуацією. 

Каспер: 

школа 

страху 

Casper’s 

scare school 

Анімований мультсеріал про життя маленького 

привиду, який опинився в суперечливій ситуації: за 

походженням та відповідно до свого оточення він 

має бути злим та підступним, але для Каспера це 

зовсім не характерні якості – натомість, він дуже 

добрий, милий та товаристський. Каспер – 

надійний та гарний друг. І разом із друзями він 

героїчно протистоїть силам зла. 

Виробництво: США  

Ілюструє гарні та погані 

якості персонажів, 

акцентуючи увагу на 

тому, як робити не слід і 

чому. Так само і добрі 

вчинки підкреслюються. 

Наголошується на тому, 

що добро та дружба 

перемагає будь-які 

негаразди. До того ж, 

лейтмотивом є думка 

про те, що згубне 

походження та отруйне 

оточення не можуть 

вплинути на тебе, якщо 

ти гарна особистість і 

бажаєш творити добро. 

Кіока 

Kioka 

 

Кіока – незвичайна дівчинка, адже має магічну 

снігову кульку. Коли вона хитає її, уся кімната 

наповнюється маленькими сніжинками. І після 

цього Кіока потрапляє до справжньої снігової 

казки. Там оживають її іграшкові друзі, з якими на 

дівчинку чекає безліч пригод та смішних історій. 

Виробництво: Південна Корея 

Для найменших глядачів 

про дружбу, 

взаємодопомогу, 

турботу та чудеса. 

Маленький 

принц 

Le Petit 

Prince 

 

Сучасна екранізація казки Антуана де Сент-

Екзюпері. Книга “Маленький принц” визнана 

однією з найпопулярніших книг у світі (її було 

перекладено 220 мовами). У мультфільмі показані 

практично всі герої знаменитої казки, хоча сюжет 

трохи змінений. 

 Маленький принц разом зі своїм надійним другом 

Лисом подорожують з планети на планету, щоразу 

відкриваючи для себе нові дивовижні світи.  

Виробництво: Франція 

Добрий принц 

продовжує говорити 

мудрими цитатами про 

добро, дружбу і кохання. 

Маленький принц 

показує на власному 

прикладі як треба 

дружити, дорожити 

своїми близькими та 

захищати їх,  

турбуватися про тих і 

про те, хто поруч із 

тобою, любити світ та 

усе живе.  

Маша та 

ведмідь 

Маша и 

медведь 

Мультсеріал про невгамовну, кмітливу, 

безпосередню, по-дитячому нахабну дівчинку 

Машу, а також про її доброго та терплячого друга-

ведмедя. Маша – реалістичний приклад активної 

Цей мультфільм 

допомагає дитині 

пізнати себе та 

подивитися на свою 



 
 

дитини, балуваної увагою та любов’ю, яка відчуває 

м’якість характеру оточуючих і тому знає, що її 

витівки лишаться безкарними.  

Головна героїня практично змальована з реальних 

дітей, активних, енергійних, непосидючих, 

набридливих. Рідко якій дитині не притаманні 

Машині риси.  

Продукт з красивою графікою та якісним 

музичним оформленням. 

Виробництво: Росія 

поведінку зі сторони. 

Варто спільно 

переглядати дітям з 

батьками, аби мати 

можливість звернути 

увагу дитини на те, що 

добре, а що погано та 

через міру.     

Ілюструє вірність 

дружбі та вміння 

прощати. 

Мія та Я 

Mia & Me 

Пригодницький серіал який поєднав життя 

реальної 12-річної дівчини та її анімованої героїні 

у казковому світі фантазій. Гра акторів-людей 

поєднана з анімацією. 

Якісна картинка, гарні мальовані персонажі, 

пейзажі, яскраві кольори. 

Уривок з пісні-заставки: “Це край чудес. Це світ, 

де ожива фантазія. Ти вір в дива! …” 

Виробництво: Італія 

Розвиває фантазію, 

навчає соціальним 

моделям поводження у 

небезпечних ситуаціях,  

навчає цінувати друзів, 

близьких, а також плекає 

добре ставлення до 

тваринного й 

рослинного світу. 

Нові 

пригоди 

Пітера Пена 

The new 

adventures of 

Peter Pan 

 

Мультсеріал про пригоди диво-хлопчика, який все 

життя лишається дитиною, Пітера Пена та його 

друзів Венді, Майкла і Джона. Герої разом із 

відданою подругою, феєю Дінь-Дінь, зустрінуться 

із захопливим пригодами та протистоятимуть 

підступним планам Капітана піратів Крюка. 

Виробництво: Німеччина 

Мультфільм про 

справжню дружбу, 

перше кохання та 

чарівний світ дитинства.  

Паровозик 

Тішка 

Паровозик 

Тишка 

У країні Паровозія живуть паровозики, які не 

відрізняються поведінкою та характером від 

людей. Дорослі щодня їздять на роботу, а їх 

маленькі дітлахи-паровозики – Тішка і його друзі 

Гоша, Елька та Сапсанчік – весело і з користю 

проводять час. Допитливі  паровозики жодної 

хвилини не проводять без пригод. Вони пізнають 

оточуючий світ і вчаться корисним навичкам. 

Виробництво: Росія 

У кожній серії герої 

знаходять відповіді на 

важливі для будь-якого 

малюка питання: чи 

варто вірити в чудеса, 

що важливіше – 

перемога або дружба, як 

боротися зі страхом? 

Епізоди сповнені щирою 

добротою та 

позитивними емоціями.  

Пінгвіни Озі 

Бу 

Ozie Boo! 

 

Популярний анімований серіал для 2-4-річних 

глядачів. Мультфільм про маленьких непосидючих 

та допитливих пінгвінят, які весь час потрапляють 

у пригоди, інколи навіть небезпечні. Але завдяки 

дружбі та взаємодопомозі завжди знаходять вихід. 

Дітям малого віку припадуть до душі веселі та 

симпатичні звірятка. До того ж, звуковий супровід 

фільму не залишить глядачів байдужими. 

Виробництво: Франція 

Вчить маленьких 

глядачів довіряти один 

одному, цінувати дружні 

стосунки, бути 

уважними та добрими до 

близьких. Поведінкові 

моделі, що обігруються 

у мультфільмі, 

побудовані на вчинках 

та емоціях, притаманних 

дитячому колективу.  

Пригоди 

Мауглі 

The Jungle 

Book 

Популярна казка Редьярда Кіплінга про 

маленького Мауглі. Веселий та життєрадісний 

хлопчик виріс у джунглях, а виховували його добрі 

та розумні звірі (ведмідь Балу, пантера Багіра, 

Мауглі вчиться 

відповідальності. Йому 

допомагають його 

оптимізм, природна 



 
 

 мудрий пітон Каа та зграя вовків). Мауглі та його 

друзі розказують дивовижну історію, де дружба 

завжди на першому місці, а добро обов’язково 

перемагає зло. 

Виробництво: Індія, США 

 

кмітливість і вірність 

друзям. Глядачі мають 

змогу не лише 

насолоджуватися 

якісною ілюстрацією, а 

й слідувати прикладу 

головних героїв щодо 

вирішення проблемних 

ситуацій. 

Пригоди 

Пороро 

Pororo The 

Little 

Penguin 

 

Маленький пінгвінчик Пороро, як і усі дітлахи, 

обожнює ковзани, санчата та гру в сніжки. Його 

друзі – білий ведмідь Побі, динозаврик Кронг, 

лисенятко Едді та  бобренятко Лупі – складають 

йому компанію. Гуртом малеча постійно вигадує 

собі пригоди.  

Виробництво: Південна Корея 

Мультсеріал для 

наймолодшої аудиторії – 

перші моделі та 

приклади дружби та 

дитячих забав. 

Пригоди 

Чака та 

друзів 

The 

Adventures 

of Chuck & 

Friends 

Мультсеріал про життя міста вантажівок. Усі 

жителі – персоніфіковані і тому поводять себе як 

люди. Дорослі щодня їдуть на роботу. У кожного 

свої обов’язки, до яких герої підходять з великою 

відповідальністю. У цей час їх діти – маленькі 

машинки – займаються своїми дитячими, 

захоплюючими та невідкладними справами. Лідер 

дитячої компанії – вантажівочка Чак, 

винахідливий, кмітливий, веселий та активний 

малюк. Разом з друзями він мріє допомагати 

дорослим. Але часто у відповідь чує: “Ви ще 

замалі”. Тому друзі вигадуть собі заняття, 

наслідуючи дії дорослих. А інакше як навчитися 

гарно і правильно працювати?   

Уривок з пісні-заставки: “Веселіший рух, якщо 

поряд є друг! 

Тож мершій до нас у світ ігор і розваг!” 

Виробництво: США 

Привчає дитину до 

праці, відповідальності, 

прийняття самостійних 

рішень. Вчить 

підтримувати та 

цінувати друзів, 

поважати старших, їх 

авторитет та працю. 

Гарний приклад для 

запозичення моделей 

стосунків між батьками 

та дітьми. 

Рорі-гонщик 

Roary the 

Racing Car 

 

Молодий спортивний автомобільчик Рорі завжди 

готовий до перегонів. На швидкісній  трасі Сілвер 

Хеч йому немає рівних. Завзяття Рорі та допомога 

механіка Кріса завжди приводять героя до фінішу 

першим. Та Рорі мріє про інші висоти – про участь 

у найбільших перегонах світу.  

Виробництво: Великобританія 

Мультфільм допоможе 

загартувати характер, 

змотивує ніколи не 

здаватися на шляху 

досягнення своєї мети, 

мріяти про кращий 

результат та навчить 

знаходити нестандартні 

рішення у скрутних 

ситуаціях.    

Смішарики 

Смешарики 

Мультиплікаційний серіал для всієї родини. 

Створений в рамках освітньої кампанії “Світ без 

насильства” за підтримки Міністерства культури. 

Головні герої – Смішарики – кумедні круглі істоти, 

що живуть у власному вигаданому світі. Їх форма 

підкреслює доброту і дозволяє легко намалювати 

Смішариків навіть дитині. У кожного з них є 

історія життя і свій індивідуальний характер. 

Серед Смішариків немає негативних персонажів. 

Мультфільм пропагує 

сімейні цінності, вчить 

долати складні ситуації. 

Сприяє формуванню у 

дітей установок на 

доброзичливу поведінку, 

творчість, виховує 

гуманізм і співчуття до 

оточуючих. 



 
 

Серія побудована на якийсь проблемній ситуації, 

яка може трапитися в житті дитини. За зовнішньою 

простотою та дитячою наївністю сюжету 

ховаються цілком серйозні і навіть філософські 

теми. У серіалі містяться численні цитати з фільмів 

і мультфільмів, які стали класикою. Приємна 

деталь для ментальності вітчизняного глядача. 

Виробництво: Росія 

На нашу думку, цей 

мультфільм буде 

цікавим не тільки дітям, 

а й їх батькам, бо 

містить дорослий 

житейский контекст, 

непомітний для дітей 

через відсутність 

досвіду та дитяче 

мислення. Діти 

сприймають мультсеріал 

просто як веселі історії з 

життя улюблених 

персонажів.   

Союзмульт

фільм 

Мультфільми кіностудії “Союзмультфільм” 

Виробництво: Радянський союз, Росія 

Добрі та веселі 

мультфільми є чудовим 

засобом виховання та 

соціалізації. 

Театр Езопа 

Aesop’s 

Theatre 

 

Повчальні байки Езопа відомі у всьому світі вже 

близько 2 тис. років. Але й зараз вони не втрачають 

своєї цінності та важливості у вихованні дітей. А 

тепер ці стародавні казки оживають на телеекрані у 

цікавій та веселій формі. 

Сам Езоп постає перед глядачем в образі доброго 

та мудрого вовка, який має власний театр. Він 

пише п’єси та робить їх постановки, подорожуючи 

різними містами. Разом  з ним мандрує його 

театральна трупа – лисичка, поросята і кролик. 

Вони не завжди ладнають між собою, але коли 

починають грати в театрі, між ними одразу 

виникає цілковите порозуміння.  

Виробництво: Південна Корея 

П’єси Езопа повчають 

чесності, дружбі та 

взаємодопомозі. 

 

Тікіті-Так 

Tickety Toc 

 

Мультфільм оповідає про чарівний світ, що 

ховається у старому годиннику на стіні. Щогодини 

із маленького віконця виходять крихітні дерев’яні 

фігурки. Коли вони повертаються всередину, вони 

мають годину часу на чергову пригоду.  

Виробництво: Великобританія, Південна Корея 

Дошкільнята дізнаються 

про важливість спільної 

роботи, громадської та 

соціальної 

відповідальності. Також 

світ Тікіті-Так 

знайомить малюків з 

поняттям часу та 

привчає до 

пунктуальності.  

Тіллі та 

друзі 

Tilly and 

friends 

 

Ніжний та доброзичливий мультсеріал про веселу 

маленьку дівчинку Тіллі, яка живе разом із своїми 

найліпшими друзями-тваринками: крокодилом, 

поросям, кроликом, курочкою та слоненям. Тіллі 

вважає, що немає нічого кращого, аніж пізнавати 

цей величезний світ разом з друзями. Відтак 

малеча гуртом вчиться кататися на велосипедах, 

плавати в озері та пекти смаколики. Та 

найулюбленіше заняття друзів – читати казочки 

вголос.  

Виробництво: Великобританія 

Світ дівчинки-героїні 

буде близьким та 

зрозумілим маленьким 

глядачам. Мультфільм 

навчає доброзичливості, 

ніжності, турботі та 

толерантності, 

терпимості до 

оточуючих.  

Демонструє радощі та 

проблеми дружби.  



 
 

Розвиває фантазію та 

образне мислення. 

Фургончик 

Оллі 

Olly The 

Little White 

Van 

 

 

Мультсеріал про фургончик на ім`я Оллі. Він 

полюбляє подорожувати та досліджувати нові 

місця.  Компанію Оллі складає його кращий 

товариш – водій Стен. 

Разом друзі беруть участь у спортивних перегонах, 

розповідають малечі про правила дорожнього руху 

і допомагають усім, хто потрапив у біду.  

Виробництво: Великобританія 

Гасло мультфільму: 

“Оллі – завжди 

приходить на 

допомогу”. Чуйний, 

добрий та відважний 

головний герой завжди 

знаходить вихід з будь-

якої ситуації і не лишає 

нікого у біді. 

Шарлотта-

суничка 

Strawberry 

Shortcake 

 

 

Історії про найкращих подружок, які живуть у 

дивовижному ягідному світі: Шарлотта-суничка, 

Малинка, Чорничка, Лимонка, Апельсинка та 

Сливка. Дівчатка ввічливі, розумні та чуйні. Для 

них кожен день – це нова забава, а будь-яка 

неприємність вони перетворюють у захоплюючу 

пригоду. 

Виробництво: США 

Персонажі мультсеріалу 

у різних життєвих 

ситуаціях перевіряють, 

наскільки міцною є їхня 

дружба, а також 

отримують досвід 

поводження у тих чи тих 

обставинах. Глядачі, 

разом з ними, 

навчатьюся правильно 

виражати свої думки, 

виконувати обіцянки, 

дотримуватися 

розпорядку дня і навіть 

правильно харчуватися. 

II. Пізнавально-навчальні 

Бейбі ТіВі 

Baby TV 

Веселі та цікаві анімаційні цикли програм з 

репертуару  пізнавального телебачення для 

наймолодших глядачів. Усі ці програми створені 

кращими експертами з дитячого розвитку, аби 

підтримати дітлахів та їх батьків від перших кроків 

малюка і до школи. 

Виробництво: США 

Допомагає малюкові 

розвивати мислення та 

уяву, знайомить глядача 

із азами арифметики, 

технікою малювання та 

англійською абеткою. 

Розвиває музичний слух 

та відчуття ритму. 

Ван-дог 

Van Dogh 

 

Мультфільм оповідає про дивакуватого песика. 

Ван-дог – чудовий та талановитий художник – 

створює для своїх друзів картини-загадки. 

Виробництво: Іспанія 

Заохочує дітей до 

малювання. А 

розгадування всіляких 

ребусів розвиває увагу 

та кмітливість.  

Веселі 

цифри 

Zumbers 

 

Персонажі цього навчального анімаційного 

продукту – п’ятеро яскравих та веселих друзів 

допоможуть дитині опанувати лічбу до двадцяти! 

Виробництво: Іспанія 

Весело та наочно навчає 

дитину дошкільного віку 

рахувати від 1 до 20.  

Дбайливі 

ведмедики: 

Країна 

добра 

Care Bears: 

Welcome to 

Care-a-Lot 

 

Мультсеріал оповідає про Країну Добра, що існує 

високо поміж хмар. Там живуть 5 казкових 

ведмежат. Зверху вони можуть спостерігати за 

усіма жителями Землі, і одразу ж дізнаються, якщо 

хтось потрапляє в біду. А їхнє головне завдання – 

допомогти людям. Кожен з них має свій колір та 

свій магічний символ, який захищає ведмежат від 

зла та чаклунів.  

Пухнастики навчають 

глядачів не тільки не 

боятися труднощів, а ще 

й перемагати їх. Якщо 

хтось не вміє плавати, 

боїться злізти з дерева 

або ж навчитися 

кататися на велосипеді – 



 
 

Виробництво: США рятівники прийдуть на 

поміч. 

Зелене 

світло 

Green Light 

(Motion 

Picture) 

 

Веселий світлофор Лусіо розкаже, як правильно 

переходити дорогу, пояснить незрозумілі дорожні 

знаки, адже він щодня він збирає малюків у 

шкільному класі і розповідає, як правильно 

поводитись на дорозі. 

Виробництво: США 

У кожній серії Лусіо 

розповідає малюкам 

правила дорожнього 

руху та демонструє їх на 

реальних прикладах. 

 

Кайю 

Caillou 

 

Мультсеріал про 4-річного хлопчика Кайю та його 

родину і друзів. Щодня Кайю допомагає мамі й 

татові у справах, виховує свою сестричку Розі, а 

також бавиться з котиком Гілбертом і своїми 

улюбленими іграшками. Кожен день Кайю 

відкриває цікавий та великий світ навколо себе. 

Мультсеріал отримав спеціальну відзнаку 

Батьківської ради з питань телебачення (The 

Parents Television Council (PTC). 

Уривок з пісні-заставки:  

Я поки що малюк, 

вивчати світ люблю. 

Кожного дня я зростаю. 

Стільки нових речей бачу я кожен день! 

Їх покажу вам я – Кайю. 

Навколо мене такий дивний світ,  

але тато і мама все пояснять як слід. 

Виробництво: Франція  

Навчає добру, допомагає 

пізнати світ, налагодити 

стосунки з оточуючими. 

Змальовує приклади з 

повсякденного життя 

малої дитини та шляхи 

подолання проблемних 

ситуацій. Корисний для 

перегляду з батьками, 

адже навіть діалоги між 

героями мультфільму 

стають повчальним 

матеріалом поводження 

з дітьми. 

Котик Мусті 

Musti 

 

Кошеня Мусті живе з батьками на невеличкій 

фермі. Як і кожна мала дитина, він щодня пізнає 

навколишній світ. А батьки і друзі йому 

допомагають у цьому.  

Виробництво: Бельгія 

Глядач разом з Мусті 

вчиться малювати, грати 

на інструментах, 

правильно переходити 

дорогу, вивчає літери, 

пори року та назви 

багатьох тваринок. 

ТіВі Абетка Навчальний телепродукт для наймолодших 

глядачів, у якому ведуча разом із дітками-

помічниками запрошують глядача вивчати 

українські літери та слова. 

Виробництво: Україна, телеканал “Піксель” 

Навчає українським 

літерам та словам 

Фіксики 

Фиксики 

Див. Додаток М 1 Табл. 2 Див. Додаток М 1 Табл. 

2 

Цифропузик

и 

The 

Numtums 

 

Родина Сурикатів з цифрами на животиках  

полюбляють танцювати, стрибати і гратися, але 

найбільше за все їм подобається рахувати. 

Потрапляючи у різні пригоди, ці пухнастики разом 

із дітлахами будуть вирішувати прості завдання та 

вивчати різні числа.  

Виробництво: Великобританія 

Веселі та енергійні 

звірятка допоможуть 

малечі вивчати цифри. 

 

III. Пізнавально-освітні 

Алекс 

Alex 

Освітньо-пізнавальний мультфільм. Головний 

герой – Алекс – допитливий 5-річний хлопчик, 

якого цікавить усе, що його оточує. Серіал був 

створений у якості освітнього ресурсу для дітей 

Допомає маленькому 

глядачу пізнати наш світ 

та його мешканців. 



 
 

дошкільного віку.  

 Виробництво: Іспанія 

Анджеліна-

балерина 

Angelina 

Ballerina 

Анімований мультсеріал про життя маленької 

мишки-балерини Анджеліни. Вона вступає у 

школу мистецтв “Академія Камемберт” та 

потрапляє у небачений досі світ танців та музики, 

зустрічає нових друзів, опановує нові види танцю: 

свінг, джаз, хіп-хоп тощо. 

Виробництво: Великобританія 

Знайомить із світом 

музики та танцю 

(йдеться про 

танцювальні та музичні 

стилі, основні рухи, 

історію появи). Показує 

приклади гарного 

поводження із друзями, 

батьками, вчителями та 

оточуючими.  

Динолапики 

Dinopaws 

 

Троє найкращих друзів – маленькі динозаврики 

Боб, Гвен і Тоні – вивчають оточуючий світ та 

завжди пізнають щось нове. 

Розумниця Гвен знає відповідь на будь-яке 

питання. Велетень Боб – найбільший із трійки, він 

завжди спокійний та розсудливий. А невгамовний 

Тоні – наймолодший з друзів, він навіть хвилини 

не може всидіти на місці.  

Виробництво: Великобританія, Канада 

Разом із ними маленькі 

дошкільнята зможуть у 

захопливій та яскравій 

формі пізнати світ та 

відкрити для себе безліч 

нових цікавих фактів. 

Документал

ьний фільм 

про природу 

Цікаві та пізнавальні документальні фільми 

знайомлять глядача зі світом дикої природи, 

найдивовижнішими тваринами, унікальними 

істотами; розкривають таємниці царста рослин; 

пропонують здійснити подорож до найкрасивіших 

та найвіддаленіших куточків нашої планети та 

глибин світового океану; дізнатися про 

екосистеми, клімат, природні явища тощо.  

Розширює кругозір 

дитини та розвиває 

пізнавальні здібності; 

збагачує розум новими 

знаннями з різних 

галузей: біології, 

зоології, географії, 

фізики тощо. 

Зелений 

острів Ґомбі 

Gombby’s 

Green Island 

 

Ґомбі – маленький хлопчик-пекар. Він живе на  

мальовничому зеленому острові серед пшеничних 

полів, квітучих галявин та баштанів із ароматними 

диньками і кавунами. 

Разом із друзями, Селестою і 

Соньком, Ґомбі пізнає дивовижний світ природи: 

від пошуків краю веселки до прогулянок 

дивовижними лісовими галявинами. Їх завжди 

супроводжують 4 кольорові пташки До, Ре, Мі і 

Фа. Та головне, друзі намагаються винайти спосіб, 

який допоможе менше забруднювати Зелений 

острів, який може загинути від сміття. 

Виробництво: США 

Від Ґомбі діти 

дізнаються все про цикл 

випікання хлібу; про те, 

як були винайдені деякі 

побутові предмети. У 

мультсеріалі 

пояснюється важливість 

дотримання здорового 

способу життя та 

бережливого ставлення 

до оточуючого 

середовища.  

Лупдіду 

Loopdidoo 

Маленький песик Лупдіду та його 5-річна 

господарка Петунія обожнюють веселі пригоди. 

Кожен день для маленьких друзів розпочинається 

із звичайної ситуації, яка згодом переростає у 

справжню неприємність. Проте, друзі не спішать 

засмучуватись, адже Лупдіду завжди знайде вихід 

із будь-якої ситуації. На щастя, всі ці витівки 

мають щасливий результат, а герої з кожним разом 

стають все мудрішими і мудрішими. 

Виробництво: Франція 

Кожна серія дає 

маленький життєвий 

урок: як, на перший 

погляд, жартівливі та та 

легковажні витівки 

можуть мати неприємні 

та шкідливі наслідки і, 

звичайно ж, як потім 

нейтралізувати 

ситуацію. 

Допомагає дитині 



 
 

пізнати, як 

користуватися певними 

речами, що її оточують. 

Машині 

казки 

Машины 

сказки 

Пустунка Маша на свій лад переказує відомі казки, 

іноді плутає їх між собою, щось вигадує, 

висловлює своє ставлення до вчинків казкових 

героїв, і в результаті глядач бачить абсолютно нову 

– “дитячу версію” давно знайомої історії. Але 

найголовніше, після закінчення своєї розповіді, 

Маша обов'язково виводить з нього осучаснену 

мораль. 

Виробництво: Росія 

Пізнавальний ефект 

казки. Рекомендуємо для 

спільного перегляду з 

батьками. Для розвитку 

пам’яті та уваги можна 

після перегляду 

влаштувати з дитиною 

обговорення, що Маша 

залишила в казці без 

змін, а що додала від 

себе, а також які з яких 

відомих казок вона 

склала в одну. 

Пірнай, 

Оллі, 

пірнай! 

Dive Olly 

Dive 

 

 

Оллі – маленький підводний човник, який ще 

тільки вчиться бути справжнім дослідником 

морських глибин. Разом зі своєю однокласницею 

та найкращою подругою Бет Оллі вивчає 

захопливий підводний світ та потрапляє у цікаві 

пригоди. 

Виробництво: Австралія, Великобританія, США 

Знайомить глядача з 

підводним світом. Добрі 

та чуйні герої 

мультфільму є 

хорошими та доступним 

прикладом, як треба 

дружити, підтримувати 

та допомагати один 

одному. 

Пригоди 

Тіммі 

Timmy Time 

Створений з пластиліну анімований мультсеріал 

про пригоди маленького баранчика Тіммі для 

аудиторії дошкільнят. Головний герой почав 

ходити до школи, де вивчає нові цікаві речі. Щодня 

Тіммі потрапляє у кумедні пригоди, адже йому так 

важко всидіти на місці.  

Виробництво: Великобританія 

Допомагає пізнати риси 

шкільного життя та 

перейняти особливості 

таких соціальних ролей 

як учень та  

однокласник.  

 

Про все на 

світі 

What`s the 

Big idea? 

 

Перше філософське шоу-мультсеріал для 

дошкільнят. Хлопчик Уго вирішив дізнатися 

відповіді на запитання про все на світі (“Чому 

люди сумують?”, “У чому різниця між мислити та 

мріяти?”, “Що таке справедливість?”) самостійно, 

адже дорослі зазвичай губляться і не знають, що 

казати. Заради таких складних філософських 

питань Уго вирушає у подорож яскравим світом 

уяви. 

Уривок з пісні-заставки:  

“… Аби ж я на світі все знав,  

ні про що я б не питав! 

- Сміливіше! Скільки тут справ! 

- Гаразд: що дім? де зірки? 

і чому пливуть хмарки? 

Хто мій друг? Де любов? 

Ставлю запитання знов: 

Що страшне? А хто смішний? 

І навіщо йти в душ, якщо ти не брудний?” 

Виробництво: Великобританія 

Мотивує пізнавальну 

активність дитини; 

розвиває самостійність 

та критичність 

мислення; сприяє 

розвитку мислення 

образного та творчого; 

вдосконалює 

комунікативні навички, 

допомагає дитині стати 

впевненим 

співрозмовником. 

Привчає до роботи в 

колективі, поважати та 

вислуховувати думку 

іншого. 

Розумник Чому жовтий банан поступово стає коричневим? Головний герой 



 
 

Сід 

Sid the 

Science Kid 

 

Чому улюблені  кеди за рік починають тиснути? 

Для чого потрібно вмиватися і чистити зуби? Як 

спілкуються між собою тварини? Як бджоли та 

мурахи будують свої домівки? 

На ці та ще сотні запитань  відповіді шукає 

п’ятирічний карапуз Сід із друзями Габріелою та 

Мей.  

Виробництво: США 

мультфільму – 

маленький розумник Сід 

– завжди знаходить 

відповіді на усі “чому” і 

“як”, а головне – він 

залюбки ділиться 

знаннями з глядачами. 

Шафа Хлої 

Chloe’s 

Clloset  

 

Мультсеріал проводжає до магічного світу 

маленької Хлої. Любов до переодягання та багата 

фантазія дівчинки перетворює кожен день у цікаву 

пригоду. Хлоя любить гратися разом зі своїми 

найкращими друзями та улюбленими іграшками. У 

кімнаті Хлої є чарівна шафа, у якій з’являються 

різні вбрання. Щодня дівчинка вигадує собі новий 

образ та вирушає разом зі своїми приятелями у 

захопливі подорожі. 

Виробництво: Франція 

Розвиває фантазію та 

образне мислення 

дитини. 

Глядач пізнає цікавий 

світ та має можливість 

разом із героями 

мультепізоду побувати у 

новому місці: у лісі, у 

пустелі, на безлюдному 

острові, та навіть у 

космосі. До того ж, 

глядач отримує 

уявлення про 

відповідний одяг для 

кожного конкретного 

місця.  

IV. Розважальні 

Баранчик 

Шон 

Shaun the 

Sheep 

Шон – веселий, кмітливий та винахідливий 

баранчик, який мешкає разом зі своєю отарою на 

невеличкій фермі. Разом овечки розважаються, 

грають у спортивні ігри, малюють і навіть 

плавають у басейні.  

Господар отари навіть не здогадується про те, як 

бешкетують його улюбленці. Адже за овечками 

постійно наглядає його пес Бітзер.  

Зразок якісної пластилінової анімації. 

Мультфільм став популярним у більше як 180 

країнах світу. 

Виробництво: Великобританія 

Розважає. 

На замітку батькам, 

пластилін –  

універсальний засіб 

створення нових світів.  

Цей матеріал є 

важливим для дитячого 

творчого розвитку. Це 

не тільки чудові вправи 

для дрібної моторики та 

можливість привчити 

дитину хоча б трохи до 

посидючості. Це ще й 

відмінний привід для 

спільної творчої 

діяльності з дитиною. 

Веселі 

джунглі 

Jungle Beat 

 

Жителі джунглів – слоненя, жабка, антилопа, 

кабанчик та їхні друзів – люблять веселощі і через 

це часто потрапляють у халепу. Але разом друзі 

здатні подолати усе: і пожежу загасити, і сад 

посадити, і жирафа зі скелі зняти.  

Виробництво: Південна Африка 

Розважає, знайомить з 

мешканцями джунглів. 

Вусолапокіт 

The Twisted 

Whiskers 

Show 

 

Комп’ютерний анімаційний комедійний серіал про 

життя кумедних котів та собак. 

Виробництво: США  

Розважає, веселить, 

спонукає до пустощів. 



 
 

Лев Леон 

Léon, 

(t)erreur de 

la savane 

 

Лев Леон – кумедний та найдобріший з усіх 

хижаків прайду. Усі, хто знає Леона, називають 

його “помилкою Савани”, антилопи з нього 

глузують, а слони захищають від нападників. Будь-

яка справа Леона перетворюється на справжню 

комедію і змушує усіх жителів заповідника 

плакати від сміху.  

Виробництво: Франція 

Позитивний, смішний та 

дещо незграбний лев 

розважить глядачів. 

Овечки-

чемпіони 

Championsh

eeps 

 

Мультсеріал оповідає про веселий спортивний 

чемпіонат, який проходить на фермі, де мешкає 

баранчик Шон зі своєю отарою.  Кмітливі овечки 

разом із веселунами-поросятами вирішили 

дізнатися, хто з них краще бігає, плаває та стрибає.  

Навіть завжди серйозна вівчарка Біцер, що 

охороняє ферму, не втримався від сміху.  

Виробництво: Великобританія 

Розважає, покращує 

настрій. 

Оггі та 

кукарачі 

Oggy et les 

Cafards 

 

Мультфільм про пригоди добродушного кота, 

який, не шкодуючи сил і часу, намагається 

впіймати своїх нестерпних сусідів – трьох тарганів.   

Виробництво: Франція 

Розважає. 

Рекомендуємо лише 

спільний перегляд з 

батьками, аби 

пояснювати дитині 

недопустимість деяких 

дій та нереальність 

певних епізодів. 

 

Додаток М.1 

Таблиця 2 

Контент телеканалу “Плюсплюс”  

(листопад–грудень 2013 р., липень-серпень 2014 р.,  

березень–квітень 2015 р.) 

Назва Опис Функціональне 

спрямування 

І. Розважально-виховні 

Американсь

кий дракон: 

Джейк Лонг 

American 

Dragon 

 

Пригодницький комедійниймультсеріал про 13-

річного хлопчика на ім’я Джейк. Він має 

фантастичну здатність – перевтілюватися у 

дракона, який володіє дивовижною силою та 

використовує її у боротьбі зі злом. 

Розвиває фантазію. 

Демонструє багато 

різноманітних ситуацій 

із повсякденного життя 

підлітка, даючи 

підказки, як поводити 

себе у тій чи тій 

ситуації. Вважаємо, цей 

мультсеріал одним із 

небагатьох, що 

представлені в ефірі для 

глядача-хлопця.    

В пошуках 

Немо 

Finding 

Повнометражний комп’ютерний фільм, що 

оповідає захоплюючу та повчальну історію пригод 

маленької рибки-клоуна на ім’я Марлін, що шукає 

Розважає. Розкриває 

характер допитливого 

неслухняного малюка та 



 
 

Nemo свого єдиного сина Немо. 

Виробництво: Австралія, США 

показує небезпечні 

наслідки такого 

поводження. Загалом, 

мультфільм змальовує 

теплу атмосферу 

стосунків батька та сина. 

Джейк та 

пірати 

Небувалії 

Jake and the 

Never Land 

Pirates 

Пригодницький мультиплікаційний серіал від 

студії Дісней, який оповідає про пригоди молодих 

піратів. Компанія кращих друзів долає різні 

випробування і пастки, а допомагають їм у цьому 

глядачі.   

У пошуках скарбів доведеться побувати на 

незаселених островах, в непролазних джунглях і 

болотяній трясовині. До того ж, вони не єдинні 

шукачі скарбів. Підступний капітан Крюк і його 

помічник, бандит Містер Смі, теж мріють 

роздобути багатства, і тому всіма силами 

протистоять героям. 

Виробництво: США 

Розвиває хоробрість, 

кмітливість та увагу. 

Дружба – це 

диво 

My Little 

Pony: 

Friendship is 
magic 

 

Анімаційний серіал розповідає про життя та 

пригоди казкових поні, пегасів та єдинорогів, які 

живуть у дивовижному місті Понівіль країни 

Еквестрія. Головна героїня розумна та стримана 

Іскорка завжди віддавала перевагу світу книжок, 

щоб задовольнити свою нескінчену жагу до знань. 

Та все змінюється у її житті, коли вона отримує 

завдання від своєї наставниці, принцеси Еквестрії – 

Селестії, досліджувати магію дружби. Іскорку 

приймають у свою різношерсту компанію дівчатка 

з Понівілю: працелюбна та активна Еплджек, 

смілива та відважна Веселка, вишукана та 

граціозна Раріті, ввічлива та сором’язлива 

Флатершай, гіперактивна та балакуча Пінкіпай. 

Разом поні, опиняючись у різноманітних ситуаціях, 

учаться, яким чином з ними справлятися, 

перемагаючи власні комплекси та часто 

виправляючи свої ж помилки (як роблять це і люди 

у своєму повсякденному житті). У зображеному 

світі Еквестрії будь-яка ситуація завершується тим, 

що всі щасливі і задоволені, все процвітає та радіє. 

Таке спрямування несе тепло, магію, гарний 

настрій та є позитивним зарядом для глядачів. 

Головна ідея мультсеріалу полягає у тому, що сила 

– у дружбі та взаємній підтримці. Про успішне 

втілення говорить те, що мільтсеріал здобув 

шалену популярність у багатьох країнах світу як 

серед дітей, так і серед дорослих. Це призвело до 

монетизації бренду та масштабної маркетингової 

політики – нині у магазинах представлений 

широкий асортимент похідних товарів, іграшкок та 

книжок.  

Виробництво: США 

Навчає дружити, 

цінувати близьких, 

допомагати  та 

підтрумувати тих, хто 

цього потребує. 

Ретельно продумані та 

успішно втілені 

характери 

персоніфікованих героїв 

дають уявлення про 

велике різноманіття 

людських рис, переваг 

та вад, спритностей та 

дивацтв. 

Якісна картинка, гарне 

музичне оформлення, 

професійне різноголосе 

озвучування персонажів, 

достойна імітація звуків 

природи – все це 

виховує у дитини 

естетичний смак. 

Рольові ігри за участю 

іграшок, створених за 

мотивами улюбленого 

мультсеріалу, сприяють 

розвитку фантазії, 

розумінню соціальних 

ролей, а також  

формуванню та 

вдосконаленню 

комунікативної 

компетенції.  

Єралаш “Єралаш” – дитячий гумористичний відеожурнал, Ненав’язливо підносить 



 
 

Ералаш який випускається з 1974 року (перші роки показ 

відбувався у кінотеатрах, а згодом – з екранів 

телевізора). Слово “єралаш” означає “мішанина”. 

Збірник повчальних, змістовних, цікавих та 

смішних міні-сюжетів про шкільне життя, про 

дітей та їхні взаємини між собою, з батьками та 

багато іншого. Протягом майже сорока років цей 

серіал успішний серед молоді та осіб старшого 

покоління.  

Виробництво: Росія 

глядачам правильні 

уроки життя, по доброму 

висміюючи людські 

вади, нерозумні вчинки, 

неправильні орієнтири. 

Великий масив 

створеного матеріалу є 

тематично всеосяжним, 

здатним зацікавити та 

порадувати усіх. 

Зоряні війни 

Star wars; 

Зоряні війни 

Лего 

Star wars 

Lego 

 

“Зоряні війни” – культова фантастична сага, яка 

включає у себе шість кінофільмів, анімаційні 

серіали, мультфільми, телефільми, книги, комікси, 

відеоігри. Всі ці твори об’єднані єдиною 

сюжетною лінією та створені у межах 

фантастичного Всесвіту. Ідея та реалізація 

належать американському режисеру Джорджу 

Лукасу, який почав її розробки на початку 1970-х 

років. З тих пір Всесвіт “Зоряних війн” став 

масштабним та культовим явищем для кількох 

поколінь.  

Одним із варіантів анімаційного втілення є 

перенесення Зоряних війн у світ конструктора 

Лего.  

Виробництво: США 

Головні герої рятують 

Всесвіт, а глядачі 

потрапляють у світ 

космічної фантастики. 

Мультсеріал розважає, 

але разом з тим, сприяє 

розвитку дитячої 

фантазії та широти 

мислення. На прикладі 

основних дійових осіб 

глядачі бачать і відвагу, 

і підступність, дружбу та 

зраду, людську гідність 

та самопожертву заради 

вищої мети. 

Історія 

іграшок 

Toy story 

Повнометражний американський мультфільм. За 

сюжетом всі іграшки живі, хоча люди про це не 

здогадуються. У хлопчика Енді є найулюбленіша 

іграшка – ковбой Вуді. На День народження Енді 

подарували космічного рейнджера База Рятівника, 

який став його новим улюбленцем. Вуді пчав 

ревнувати і врешті позбувся База, ненароком 

скинувши рейнджера з вікна. Засмучені іграшки 

звинуватили Вуді у тому, що він заздрив Базові і 

вирішили позбутися його так само. Пригоди 

починаються, коли ковбой та космічний рейнджер 

мають разом знайти шлях додому. 

Виробництво: США 

Розважає. І разом з тим 

втілює у життя одну з 

найпоширеніших 

дитячих фантазій про те, 

що іграшки – живі та 

мають, як і люди, 

почуття, емоції, волю та 

характер. 

Кряк-бряк 

 Quack Pack 

Продовження знаменитого мультсеріалу “Качині 

історії”. Дія відбувається після повернення 

Дональда-Дака з флоту. Він забирає трьох своїх 

племінників-підлітків до себе та починає 

самостійно займатися їх вихованням. Бешкетники-

каченята завжди готові до нових витівок та пригод. 

Виробництво: США 

Демонструє глядачу 

різні історії із життя 

братів-підлітків, їх 

взаємини між собою та з 

оточуючими. 

Ліло і Стіч 

Lilo & Stitch 

Мультсеріал виробництва компанії “Уолт Дісней”. 

Якісно промальована анімація, яскрава 

індивідуальність кожного з персонажів та 

захоплюючий, сповнений неочікуваних поворотів, 

сюжет зробив цей мультик популярним серед 

глядачів. Він оповідає історію про двох найкращих 

друзів: миле дівча з великим добрим серцем Ліло 

та дивною інопланетною істотою на ім’я Стіч.  

Навчає доброзичливості, 

дружбі. 

Втілює ідею, що любов 

та приязне ставлення 

можуть позитивно 

впливати на будь-яку 

живу істоту,  змінювати 

злий характер та 



 
 

Виробництво: США нейтралізовувати 

агресивні намагання.  

Маленьке 

королівство 

Бена та 

Холлі 

Ben and 

Holly's Little 

Kingdom 

Добрий та легкий мультсеріал для дітей 

дошкільного віку розповідає про пригоди близьких 

друзів: принцеси-феї Холлі та ельфа Бена. 

Ці крихітні істоти живуть у казковому королівстві 

серед гущавини лісів. Маленька Холлі опановує 

магічне майстерство, але поки що в неї часто-густо 

не виходить використовувати магію так, як вона 

задуму, є і це нерідно призводить до конфузів. Та 

поруч є вірний, надійний друг Бен, який завжди 

прийде на виручку та розділить невдачу. 

Виробництво: Великобританія 

Виховує маленького 

глядача відповідально 

ставитися до своїх дій, 

виправляти те, що було 

зроблено неправильно, 

дослухатися до порад 

старших, бути 

ввічливим. Та при цьому 

залишатися енергійною 

дитиною, яка любить 

гратися зі своїми 

друзями. 

Маленький 

зоомагазин 

Littlest Pet 

Shop  

Дівчинці Блайс пощастило, адже вона випадково 

відкрила у собі дивовижне вміння – розуміти 

тварин та розмовляти з ними. Блайс разом з татом 

переїхала в міську квартиру, яка розташована 

поверхом вище над зоомагазином, де живуть самі 

всіляки тваринки (панда, їжачок, собака, ящірка, 

мангуст, скунс). Саме тоді героїня і виявляє своє 

надзвичайне вміння. Згодом вона розуміє, що 

кожна тваринка має свій характер і корисні 

навички. З тих пір, як Блайс і тварини знайшли 

спільну мову, вони весь вільний час проводять 

разом і у них з’являється загальна мета – 

перешкодити великому зоомагазину конкурентів 

витіснити з бізнесу їх маленький магазинчик. 

Виробництво: США 

Прививає любов до 

тварин. Привчає до 

відповідальності. Навчає 

дружити і бути відданим 

своїм близьким. 

Мультфільм Під “Мультфільмом” у програмі каналу 

представлено збірку радянських мультиків, таких 

як: “Ну, постривай”, “Мауглі”, “Малюк і Карлсон”, 

“Пригоди кота Леопольда”, “Умка”, “Крокодил 

Гена” та багато інших.  

Виробництво: Радянський союз  

Старі добрі мультфільми 

є багатим ресурсом для 

навчання та розвитку 

дитини, а для дорослого 

– приємним спогадом.   

Перерва 

Recess 

Мультиплікаційний серіал розповідає про 

компанію з шести різношерстих за характером 

школярів, які навчаються у початковій школі. 

Події у мультику розгортаються під час великої 

перерви між уроками. Діти потрапляють у кумедні 

ситуації та стикаються із різними “шкільними” 

проблемами, долати які виходить за допомогою 

дружньої підтримки та взаємовиручки. 

Виробництво: США  

Цей серіал зацікавить 

аудиторію шкільного 

віку схожістю тем та 

ситуацій у мультику та у 

реальному житті, а 

батькам дасть 

можливість відкрити 

світ дитячих переживань 

та проблем, зрозуміти їх 

мотивації та вчинки.  

Русалонька 

The Little 

Mermaid 

Повнометражний мультиплікаційний фільм студії 

Дісней про красуню русалоньку Аріель, дочку 

владики морів і океанів могутнього Тритона. 

Русалонька живе у підводному королівстві серед 

русалок і морських мешканців. Її найближчі друзі – 

це маленька рибка Флаундер і забавний краб на 

ім’я Себастьян, який вічно вчить їй як жити. Разом 

ця трійця вплутується в різні колотнечі і 

Розважає. Демонструє 

моделі дружби та 

батьківської турботи. 



 
 

небезпеки, у які часом втручається сам Тритон, 

щоб врятувати їх. Але найбільше Аріель тягне 

дізнатися, що ж знаходиться там нагорі, де живуть 

дивні істоти, що мають два хвости і пересуваються 

по поверхні океану на незрозумілих штуковинах 

(людських ногах). 

Виробництво: США 

Свинка 

Пеппа 

Peppa Pig 

Глядачі багатьох країн світу полюбили маленьку 

героїню англійського анімаційного серіалу – 

добру, щиру, по-дитячому наївну та пустотливу 

свинку Пеппу.  

Сюжет мультика розповідає про життя Пеппи та її 

родини. Батьки проводять багато часу з донькою та 

сином, маленьким братом Пеппи – Джорджем:  

допомагають їм відкривати світ, коректують 

поведінку, навчають та виховують у доброзичливій 

атмосфері любові та поваги.   

Виробництво: Великобританія 

Навчає любити і 

поважати близьких, 

відповідати добром на 

теплоту і ласку, 

піклуватися про 

оточуючих, поважати 

мудрість та досвід 

старшого покоління.   

Рекомендуємо до 

перегляду всієї родини 

разом із наймолодшими 

глядачами. У мультику 

можна знайти багато 

прикладів, яким чином 

організувати спільний 

сімейний час.   

Смурфіки 

The Smurfs 

 

Історії з життя чарівних синіх гномиків, енергійних 

та непосидючих шукачів пригод, які мешкали у 

лісах Європи часів Середньовіччя.  

Турбот у Смурфів чимало – зовсім як у людей. Їх 

характери і звички настільки ж різноманітні, а 

імена говорять самі за себе: тато Смурф, Веселун, 

Поет, Знайка, Здоровань, Буркун і багато інших. 

Головним атрибутом кожного персонажа є його 

великодушність і миловидність. Невгамовний 

характер смурфиків допомагає їм знаходити 

пригоди серію за серією.  

Виробництво: Бельгія, США 

Багатосерійна сімейна 

казка – добра, доступна 

для сприйняття; без 

страшних та відразливих  

елементів, які могли б 

налякати дитину; з 

хорошою мораллю, що 

лежить на поверхні і є 

зрозумілою для малечі.  

Сприяє ініціативності, 

розвиває кмітливість, 

пропагує 

доброзичливість. 

Собака 

крапка ком 

Dog with a 

Blog 

Комедійний сімейний телесеріал розповідає про 

життя родини з п’яти чоловік (тато, мамо, дві 

донечки та син), у яких живе собака Стен, що вміє 

говорити. Але про цю її здатність знають лише 

діти. Вони із усіх сил зберігають цей секрет від 

дорослих. Необхідність берегти секрет свого 

улюбленця увесь час створює незручні та комічні 

ситуації дітям сімейства. Слоган серіалу: “Кожній 

собаці є що сказати”. Стен не тільки володіє 

людською мовою, а ще й веде свій блог, де записує 

свої дотепні спостереження за людьми.  

Виробництво: США 

Серіал створений з 

метою розважити свого 

глядача, але разом з тим 

у контексті показані 

сімейні цінності, моделі 

поведінки у родині. Крім 

того, Стен весь час дає 

дітям корисні поради та 

підтримує їх у скрутних 

ситуаціях. Добра та 

весела атмосфера 

серіалу є позитивною 

для дитячої аудиторії. 

Софія 

Прекрасна 

Sofia the 

First  

Анімаційний серіал-мюзикл студії Дісней, що 

оповідає про життя дівчинки Софії, яка стала 

принцесою завдяки щасливому випадку. Але, 

виявилося, що бути справжньою принцесою – 

Яскравий, добрий, 

чарівний мультсеріал 

повчає та виховує, 

демонструє характери, 



 
 

справа не з легких. Та природні якості Софії – 

доброта, милосердність, чуйність – допомагають їй 

впоратися з будь-чим. І, звісно ж, у казковому світі 

не обходиться без магії. 

Виробництво: США 

 

людські вади та чесноти, 

наголошує на сімейних 

цінностях, турботливому 

ставленню до природи 

та тварин. Кожен епізод 

насичений добром та 

теплом, яке випромінює 

маленька головна 

героїня. 

Томас і 

друзі 

Thomas the 

Tank Engine 

& Friends 

 

Мультиплікаційний серіал, заснований на циклі 

книг “Залізничні історії” (The Railway Series) 

письменника Вілберта Одрі (W.V.Awdry), що 

розповідають про пригоди наділених людськими 

якостями паровозиків, вагончиків і автомобілів, які 

живуть на вигаданому Острові.  Весела команда 

різнокольорових, залізних друзів-паровозів завжди 

поспішає комусь на допомогу. Вони лагодять колії, 

розвозять пошту та пасажирів, допомагають 

будівельникам, фермерам і усім, хто хоче вчасно 

потрапити у потрібне місце. 

Виробництво: Великобританія 

Дитина, переглядаючи 

ту чи іншу серію, 

розуміє, що необхідно 

бути слухняним, 

вчитися, дружити, адже 

без цього життя нудне й 

похмуре. Також за 

допомогою мультфільму 

дитині прищеплюється 

почуття 

відповідальності, 

доброзичливість, 

ініціативність.  

Трактор 

Том 

Tractor Tom 

На фермі Спрінгфілд живе головний герой 

мультфільму – Трактор Том. Тут його всі люблять і 

поважають за те, що він більше всього на світі 

любить працювати і допомагати всім, хто потребує 

його послуг. Тому у Тома дуже багато різних 

друзів, включаючи навіть тварин і птахів. Кожен 

день на фермі відбувається щось цікаве і звичайно 

ж не обходиться без пригод.  

Виробництво: Великобританія 

Навчає глядачів бути 

добрими та чуйними. 

Викликає бажання 

допомогами близьким та 

рідним і ніколи не 

лишатися осторонь, коли 

хтось потребує 

допомоги.  

Трансформе

ри: Боти-

рятівники 

Transformers

: Rescue 

Bots 

Мультсеріал про трансформерів. Дія відбувається 

на маленькому острові Гріффін Рок в штаті Мен, 

де команда автоботів займається порятунком 

людей разом з родиною рятувальників.Серіал 

орієнтований на молодших глядачів у порівнянні з 

більшістю інших серіалів про трансформерів. 

Виробництво: Канада, США 

Розвиває фантазію, адже 

дії відбуваються у 

вигаданому світі, де 

машини оживають та 

співпрацюють з людьми 

для досягнення спільної 

мети. 

Виховує мужність, 

сміливість, показує 

приклади героїчних 

учинків. 

Фінес і 

Ферб 

Phineas and 

Ferb 

 

Мультиплікаційний серіал у жанрі музичної 

комедії. Головні герої – два брата, хоч і зведені, але 

весь час вони проводять разом. Найулюбленіше 

заняття у хлопчаків – це придумувати різні 

винаходи. Спокій та працьовитість Ферба чудово 

доповнює експресія Фінеса. Геній Фінес – 

винахідник, він вірить, що не існує нічого 

неможливого. Ферб – просунутий механік, він 

нетовариський, але всі його почуття видає міміка. 

Літні канікули в передмісті не проходять для них 

дарма: щодня вони придумують неймовірні плани, 

Вінегрет з яскравих 

образів, безкінечних 

ідей, інколи абсолютно 

безглуздих смішних 

епізодів, музики, та 

детективних елементів. 

Розважає, але разом з 

тим розширює кругозір, 

розвиває уяву та 

заряджає духом 

винахідництва та 



 
 

будують немислимі винаходи, ще й встигають 

сваритися зі старшою сестрою Кендіс, адже усе, 

що вони створюють не виклакає у неї ентузіазма. 

Головна мета Кендіс пожалітися на братів мамі, 

але щось весь час заважає їй здійснити задумане. 

Ще один центральний персонаж – це домашній 

улюбленець качконіс Перрі , який насправді є 

секретним агентом.  

Виробництво: США 

пригод. 

Хот вілс 

Hot wheels 

Мультсеріал по мотивам однойменної популярної 

комп'ютерної гри. Доблесна команда професійних 

гонщиків проти безжальних механічних роботів. 

Запаморочливі трюки, захоплюючі перегони на 

мальовничих трасах. Все заради визначення 

переможця. 

Виробництво: Канада, США 

 Сила команди Хот вілс – 

у дружбі, відданості, 

згуртованності та 

сміливості. Цьому вони 

навчають і глядачів.  

Чаггінгтон 

Chuggington 

Чаггінгтон – залізничне депо, в якому живуть 

дружні та веселі паравози. Брюстер, Вілсон та 

Коко - ще зовсім малі потяги, непосидючі, люблять 

побешкетувати, але намагаються виконувати всі 

завдання і допомагати старшим. 

Виробництво: Великобританія 

Демонструє зразки 

поведінки, наголошуючи 

на власній 

відповідальності за 

прийняття рішень та 

виконання завдань. 

Сюжет мультфільму має 

прихований сенс, адже 

корисні поради і життєві 

уроки подаються дітям в 

динамічній, барвистій, 

добрій формі. 

Чіп і Дейл 

Chip & Dale 

Rescue 

Rangers 

Пригодницький мультсеріал, створений студією 

Уолта Діснея. Головними героями є 

антропоморфні бурундуки Чіп і Дейл, миші Гайка 

та Рокфор, а також мушка Вжик. Всі вони є 

членами рятувальної команди.   

Разом із бадьорими та позитивними персонажами 

глядач переживає дивовижні, сповнені сміливих та 

винахідливих вчинків, пригоди. До того ж, 

команда рятівників не переслідує корисливих 

цілей, і щаслива вже від того, що може комусь 

допомогти вибратися з біди. 

Виробництво: США 

У кожній серії герої 

мультика борються зі 

злом, тим самим 

показуючи юним 

глядачам, що можна, а 

що не можна робити. У 

фіналі вони завжди 

перемагають, доводячи, 

що доброта та єдність 

завжди викриють 

підступні наміри та 

здолають поганців. 

ІІ. Пізнавально-навчальні 

Гуппі та 

бульбашки 

Bubble 

Guppies 

Анімаційний мультсеріал у стилі музичної комедії 

для дітей дошкільного віку.  

Герої мультсеріалу, гуппі – малюки-русалоньки, 

проживають у підводному світі під назвою 

Бабблтакі. У кожній серії вони вивчають нове 

поняття чи явище.  

Виробництво: Канада, США 

Допитливі малюки-

русалоньки кожен раз 

відкривають багато 

нового та цікавого у 

легкій, наочній формі – 

це допомагає маленьким 

телеглядачам отримати 

необхідні знання, щоб 

підготуватися до школи.  

Клуб Міккі 

Мауса 

Mickey 

Веселий та наочний анімаційний посібник для 

найменших, які тільки починають пізнавати світ і 

накопичувати перші корисні знання. Кожна серія 

Завдяки широкому 

охопленню тем та 

демонстрації наочних 



 
 

Mouse 

Clubhouse 

побудована таким чином, що на початку заявлена 

проблема, яка виникла у когось із героїв. 

Досягнення кінцевої мети – вирішення проблемної 

ситуації – передбачає виконання низки 

послідовних завдань. Головні герої студії Уолта 

Діснея – Міккі, Мінні, Дональд Дак, Гуффі та інші 

– часто звертаються по допомогу до глядачів. 

Наприклад, залежно від поточного завдання 

підказати їм колір, кількість, форму, напрямок 

тощо, таким чином стимулюючи дитину біля 

екрану телевізора до розумових, логічних, 

мисленнєвих процесів. 

Виробництво: США 

прикладів мультсеріал 

допомагає малюку 

вивчити таблицю 

множення, навчитися 

вести рахунок 

десятками, почати 

логічно мислити, 

відрізняти геометричні 

фігури та багато-багато 

іншого. Так би мовити, є 

ресурсом отримання 

базових знань для 

подальшого розвитку 

дитини.   

Команда 

Умізумі 

Team 

Umizoomi  

Анімаційнийний серіал у жанрі лайв-екшн. Історія 

розгортається на території вигаданого міста Умі 

Сіті. У місті є команда супергероїв Умізумі, у яку 

входять три персонажі – Міллі, Гео і Бот. Вони 

застосовують свої “сили математики” для того, 

щоб допомагати жителям Умі Сіті.  

Виробництво: США 

Створений з метою 

допомогти дітям освоїти 

основи арифметики та 

геометрії, а також 

тренувати увагу та 

розвивати кмітливість. 

Лалалупси 

Lalaloopsy 

Лалалупси – це ляльки, які були зшиті з клаптиків 

старих тканин. Коли було зроблено останній шов, 

вони чудесним чином ожили.  Оригінальна 

особистість іграшки задана латкою, яка була 

використана при її пошитті. У кожної лалалупси є 

свій домашній улюбленець.  

Фантастичність світу, у якому живуть оригінальні 

за зовнішнім виглядом латані дівчата, історія 

їхньої появи та подальшого існування, а також їх 

яскраві особистості з привабливими рисами – усе 

це зачарувало глядачок по всьому світу.  

Виробництво: США 

Барвистий світ, у якому 

оживають ляльки, 

дозволяє дати волю 

фантазіям. У мультику 

багато різних корисних 

порад, як навчитися 

готувати, майструвати, 

займатися творчістю. 

Також сюжети 

мультфільму 

пропагують дружбу та 

взаємодопомогу.  

Лікар 

Плюшева 

Doc 

McStuffins 

Гарним та професійним лікарем може бути навіть 

дитина. У цьому впевнена 6-річна героїня 

мультсеріалу. Головне у цій справі – нестримне 

бажання допомагати близьким та усім тим, хто 

потрапив у біду. Дівчинка Доті, вигадала собі ім’я 

Лікар Плюшева. Тепер іграшки, стаючи її 

пацієнтами, оживають, коли їх торкається телескоп 

Доті. Плюшеві звірята можуть розповісти про свої 

недуги, а лікар у свою чергу, провести детальне 

обстеження та призначити лікування.  

Виробництво: США 

Мультик сприяє 

розвиткові фантазії та 

уяви, а також вчить 

глядачів 

доброзичливому 

ставленню до 

оточуючих як істот, так і 

неістот. Головна героїня 

щодня навчає своїх 

пацієнтів, а разом з ними 

і глядачів, 

дотримуватися гігієни, 

правильно харчуватися 

та зміцнювати здоров’я.  

Майстер 

Менні 

Handy 

Manny 

 

Головний герой мультику – майстер Менні – 

безвідмовний хлопчина та умілець на всі руки. 

Разом зі своєю командою розмовляючих 

інструментів він допомагає своїм сусідам та 

лагодить усілякі речі.  

Менні показує глядачам, переважно хлопчикам, як 

Майстер Менні навчить 

глядачів правильному 

поводженню з 

інструментами та 

використанню їх за 

призначенням, а також 



 
 

справлятися із повсякденними проблемами, вчить 

не боятися труднощів, наполегливо працювати і 

шукати творчий підхід до вирішення справи. 

Виробництво: США 

 

наочно продемонструє 

вміння лагодити та 

майструвати. 

Крім того, головний 

герой допоможе 

малюкам поповнити 

лексичний запас та 

вдосконалити 

мовленнєві навички.  

Містер 

Мейкер 

Mister Maker 

 

Містер Мейкер – це ведучий пізнавально-

навчальної програми розважального спрямування. 

У формі яскравого, барвистого шоу-уроку втілено 

ідею наочної творчої лабораторії для маленьких 

дітей. Ведучий у студії демонструє, як 

використовувати підручні матеріали та власноруч 

виготовляти з них винахідливий ексклюзив. 

Глядачу пропонують багато цікавих ідей та 

несподіваних перетворень. 

Мотто програми: “Містер Мейкер може все!” 

Виробництво: Великобританія 

 

 

Навчає дітей створювати 

різні вироби, у тому 

числі багатомірні: 

малюнок, аплікацію, 

скульптуру. Розвиває 

уяву глядача. Спонукає 

до створення власних 

саморобок.  

Рекомендуємо для 

сімейного перегляду, 

аби дорослі бачили 

увесь процес створення 

виробу та могли 

підсобити своїй дитині. 

До того ж, спільне 

дозвілля позитивно 

позначається на 

психічному стані 

дитини.   

Олівія 

Olivia 

Мультсеріал, головною героїнею якого є свинка 

Олівія. У неї неймовірно багата фантазія, і вона 

весь час приміряє різні ролі: то видатної піаністки, 

то відомої режисерки, то сміливого полководця 

тощо. Родина Олівії – це тато, мама, сама Олівія та 

двоє її менших братів. Герої-тварини 

персоніфіковані і тому їх життя вирує навколо 

справ та побуту звичайної сім’ї. 

Виробництво: США 

Разом з Олівією 

маленькі глядачі вчаться 

різним умінням, 

наприклад, малювати, 

співати, піклуватися про 

тих, хто захворів, 

доглядати за рослинами, 

як бешкетувати та 

гратися із друзями. 

Фіксики 

Фиксики 

Анімаційний мультсеріал для всієї родини, 

створений за мотивами повісті Едуарда 

Успенського “Гарантійні чоловічки”. 

Фіксики – це маленькі антропоморфні істоти, які 

живуть у техніці та побутових приладах. Вони – 

вмілі та сумлінні спеціалісти з експлуатації та 

ремонту будь-якої домашньої техніки: від 

електронної зубної щітки до холодильника. 

Доглядають за машинами вони зсередини: чистять, 

змащують, лагодять.  

Крихітні майстри зазвичай ховаються від 

людського ока, але герої цієї історії 

заприятелювали з хлопчиком Дім Дімичем, в 

квартирі якого вони хазяйнують.  

Виробництво: Росія 

Дитина разом із героями 

мультфільму в дуже 

доступній формі 

дізнається про принципи 

роботи та внутрішність 

самих різних механізмів 

і гаджетів. 

Також, принагідно, в 

ненав’язливій формі, 

глядачу роз’яснюється 

техніка безпеки та 

правила користування 

побутовими приладами 

та предметами сучасної 

техніки. 

ІІІ. Пізнавально-освітні 



 
 

Зак і Кряк 

Zack and 

Quack 

Анімаційний серіал, який оживлює паперовий світ 

та паперових персонажів. Головні герої – хлопчик 

Зак та його друг, каченя Кряк. Разом вони 

подорожують, бешкетують, досліджують 

навколишній світ, в якому кожен день відбувається 

дуже багато цікавих і дивовижних речей. Зак і 

Кряк пояснюють юним глядачам, що таке добре і 

що таке погано.  

Виробництво: Ізраїль,Великобританія 

Заохочує допитливість, 

знайомить з безліччю 

цікавих фактів про 

явища та предмети 

оточуючого світу.  

Глядачі дошкільного 

віку отримують багато 

пізнавальної інформації 

у легкій розважливій 

формі. 

Казка з 

татом 

“Казка з татом” – якісний анімований продукт 

власного виробництва телеканалу “Плюсплюс”, 

створений за підтримки провідних українських 

видань дитячої книги.  

Місійність цієї програми полягає у тому, щоб 

відродити традиції сімейного читання. Оповідач із 

числа відомих татусів країни (наприклад, Остап 

Ступка, Андрій Доманський, Юрій Горбунов, 

Павло Зібров та ін.) запрошує глядачів у світ казки. 

Професійно озвучені, якісно та яскраво анімовані 

історії можуть стати чудовим ритуалом сімейного 

перегляду перед сном малої дитини. Чим більше 

батьки приділяють час спільному перегляду 

корисного розвиваючого контенту та його 

обговорення, тим менше проблем в майбутньому 

буде мати дитина під час навчання в школі і 

формуванні соціальних зв’язків. 

Виробництво: Україна, телеканал “Плюсплюс”  

Казки розвивають уяву, 

фантазію та образне 

мислення дитини. 

Рекомендуємо для 

сімейного перегляду з 

обов’язковим 

обговоренням почутої 

історії: батьки мусять 

пояснити малюкові 

мораль казки, всі 

незрозумілі слова чи 

явища, а також 

попросити дитину 

розповісти про героїв, 

які йому сподобалися та 

чому. 

 

Кім 5+ 

Kim Possible 

Пригодницький комедійний мультсеріал, який 

оповідає про тінейджерку Кімберлі, ученицю 

старшої школи. Її життя – буденність звичайного 

підлітка зі шкільним розкладом та позакласними 

занятями у групі підтримки. Але, крім того, вона 

ще й супер агент, яка рятує світ від уселенського 

зла. І, до речі, що досить незвично для 

мультфільмів такого змісту, геройські заняття Кім 

– ні для кого не секрет. Вона повідомила на своєму 

сайті в інтернеті, що може все. І тепер усі охочі 

випробовують її сили. 

Виробництво: США 

Пізнавально-освітній 

ефект у контексті двох 

сюжетних ліній, 

пов’язані воєдино: з 

одного боку – пригоди, 

місії, бойові мистецтва, 

зброя, гаджети, 

кібернетика, 

робототехніка, генетичні 

модифікації; з іншого –  

сім’я, школа, і всі 

комплекси та страхи, які 

бувають в підлітковому 

віці.  

Корисні 

підказки 

Анімаційна енциклопедія корисних порад, 

відповідей та роз’яснень для дітлахів виробництва 

каналу “Плюсплюс”. У доступній наочній формі 

глядачам роз’яснюються різні питання, які можуть 

бути незрозумілі малюкам.  Теми випусків: 

“Канікули”, “Загубився”, “Дружба”, “Стоп, 

застуда!”, “Безпечний двір”, “Збираємося в похід”, 

“Смачні та корисні”, “Імунітет”, “У домі нова 

дитина”, “Незнайомці”, “Сам удома”, “Сльози та 

крики”, “Коли на душі непогода”, “Якщо ти скоїв 

поганий вчинок”, “Наодинці з темрявою”, “Ти 

У дітей безмежна 

кількість запитань – 

тепер вони мають змогу 

отримати на деякі з них 

розширену відповідь, 

детальне пояснення, що 

може стати у нагоді у 

тому, щоб впоратися зі 

своїми емоціями, стати 

розсудливішим, 

спокійнішим та 



 
 

загубився у транспорті”, “Коли на дворі холодно”, 

“Якщо з тобою не дружать” тощо.  

Виробництво: Україна, телеканал “Плюсплюс” 

досвідченішим. 

Перехрестя 

в джунглях 

 Jungle 

Junction 

Пізнавальний та повчальний мультсеріал для 

найменших глядачів.  

Динамічний та яскравий мультик з якісним 

музичним оформленням. Персонажі – забавні 

тваринки, які пересуваються на коліщатках. У 

кожній серії обігруються усілякі спірні ситуації або 

проблемні моменти, які завжди вирішуються 

мирно, бо життя у цих казкових джунглях 

побудоване на принципах гармонії, доброти, 

дружби та взаємоповаги.   

Виробництво: Великобританія 

Мультик спрямований 

на те, щоб малеча 

отримала перші знання 

про безпеку руху, 

дорожні знаки та карти. 

Герої наочно 

демонструють, з якими 

небезпеками можна 

зустрітися на дорозі та 

яким чином їх обійти. 

  

Робот Робік 

Rob the 

Robot 

Анімаційний серіал про допитливого і 

непосидючого робота Робіка. Об'єктом його 

досліджень стають дивовижні планети, які 

розкидані у Всесвіті: Планета Ігор, Планета Сиру, 

Планета Спорту, Планета Саду, Планета Океану та 

безліч інших. У Робіка є вірні друзі і помічники: 

Емма, фахівець з мов; Кібі, у якого знайдеться 

будь-який інструмент; Орбіт, художник з 

примхами.  

Виробництво: Канада 

 

У кожній серії відважні 

друзі роблять дивовижні 

відкриття, постійно 

дізнаються щось нове 

про навколишній світ, 

вчаться взаєминам і 

дружбі, долають 

перешкоди і багато 

іншого. А глядачі 

слідують за героями 

серіалу.  

Смішарики: 

Пін-Код 

Смешарики: 

Пин-код 

Продовження пригод невгамовних 

мультиплікаційних героїв втілено у мультсеріалі 

пізнавально-освітнього спрямування “Смішарики: 

Пін-код”. 

Смішарики – це дружня компанія кумедних 

круглих персонажів, кожен з яких має свою 

історію та свій характер. Жага до нових знань 

змусила забавних звірят детально вникнути у 

фізичні та хімічні процеси, принципи та 

особливості роботи різних приладів. Розширюючи 

коло інтересів, Смішарики відправляються навіть у 

космос. 

Виробництво: Росія 

 

Просто, доступно, 

наочно знайомить 

глядача зі світом 

високих технологій, 

розкриває сутність 

фізичних явищ, 

демонструє процес 

наукового відкриття, 

матеріалістично 

пояснює закони дії та 

протидії. Пожвавлення 

теорії засобами 

мультиплікації значно 

полегшує її 

усвідомлення. 

Це наше і це 

твоє 

Соціальний, патріотично орієнтований,  

анімаційний проект. Мультфільми тривалістю 20–

30 секунд розповідають цікаві факти про Україну: 

географічні особливості, визначні досягнення, 

винаходи тощо.  

Виробництво: Україна, телеканал “Плюсплюс” 

У простій ненав’язливій 

формі мультсеріал учить 

дітей пишатися своєю 

країною, сприяє 

вихованню 

підростаючого 

покоління у дусі 

національної гідності, 

духовної єдності 

українського 

суспільства. 

IV. Розважальні 

Знімала Програма розважального спрямування “Знімала Розважає. 



 
 

мама мама”для дітей середнього та старшого віку, яка 

являє собою хіт-парад відеороликів. Аматорські 

ролики різної якості та походження відібрані за 

рубриками (наприклад, “Котики-муркотики”, “Хто 

сказав: Гав?”, “Дитяча колотнеча”, “Фізкульт-

привіт!”, “Авто-мото-велоляпи”)  та озвучені за 

кадром в анекдотичному стилі. 

Виробництво: Україна, телеканал “Плюсплюс” 

Часто дає глядачеві 

привід посміятися і над 

собою, згадавши себе чи 

своїх близьких у схожих 

комічних ситуаціях. 

Качині 

історії 

Duck Tales 

Мультсеріал від компаніїї Дісней. Головними 

героями є класичні діснеївські персонажі: Скрудж 

МакДак і його племінники – Крячик, Квочик та 

Кручик. У кожній серії вони потрапляють в 

захоплюючі пригоди та справжні колотнечі, з яких, 

проте, завжди вибираються з честю та гідністю. 

Селезень Скрудж найбагатший у всьому світі, що, 

однак, не заважає йому бути і неймовірно скупим. 

Він вважає, що зобов’язаний своїм успіхом тільки 

самому собі, своєму розуму і наполегливості. Але 

Скрудж вельми турботливий дядечко, незважаючи 

на свою скупість і жорсткі способи вести справи.  

Виробництво: США 

Розважає. Підходить для 

сімейного перегляду, бо 

сучасні батьки виросли 

на цих старих історіях і 

переглянути їх вже зі 

своїми дітьми стане 

чудовим варіантом для 

сімейного 

телеперегляду.  

Оггі та 

Кукарачі 

Oggy et les 

Cafards 

Див. Додаток М Табл. 1  

 

Див. Додаток М Табл. 1  

 

Нові 

пригоди 

Вінні Пуха 

The New 

Adventures 

of Winnie 

the Pooh 

Якісно промальований, професійно озвучений 

мультфільм, знятий на студії Уолта Діснея. В 

основу було покладено оригінальні картинки зі 

збірки творів про Вінні Пуха, написаної Ернестом 

Шепардом. 

Мультик зображає кумедні пригоди та історії, в які 

постійно потрапляють простодушний Вінні та його 

вірний друг – П’ятачок. Крім них, постійними 

дійовими особами стають мудрий всезнайка 

Кролик, меланхолійний віслючок та веселий, 

непосидючий тигрик. 

Виробництво: США 

Добрий, веселий, 

яскравий мультфільм 

сприяє гарному настрою 

та розважає глядача. 

Сова 

The Owl 

Короткометражний мультсеріал. Тривалість серії – 

одна хвилина. Роль головного персонажа відведена 

пурпурній сові з блакитними лапами. У кожній 

серії героїню зображено у несприятливих, 

небезпечних обставинах. Попри всі намагання 

запобігти біді,  фінал для сови завжди – фатальний. 

Виробництво: Франція 

На сайті телеканалу цей 

мультфільм зазначено як 

розважальний.   

Хвилинна анімація 

демонструє чергові 

передумови та 

обставини гибелі птаха. 

Не рекомендуємо для 

перегляду дітям взагалі. 

Відносимо сюжет цього 

мультсеріалу до вияву 

“чорного гумору” – 

наполягаємо на тому, що 

перегляд можливий 

виключно дорослою 

аудиторією з усталеною 



 
 

психікою.  

Тімон і 

Пумба 

Timon and 

Pumbaa 

Сурикат Тімон і кабан Пумба – веселі нерозлучні 

друзі. Глядачі, можливо, пам’ятають цих двох 

героїв по мультфільму “Король Лев”, після виходу 

якого ці персонажі викликали великий інтерес та 

полюбилися глядачам. Тому було прийнято 

рішення зняти про них окремий серіал, в якому 

кожна серія розповідає про їхні пригоди. Друзі 

слідують одному життєвому кредо “Хакуна 

Матата!”, яке символізує повну свободу. Вони 

живуть з цим кредо і не знають жодних проблем, 

роблять, все що їм заманеться, відпочивають 

скільки влізе і не відчувають ніяких турбот. 

Виробництво: США 

Розважає. У мультфільмі 

багато комічного та 

смішного, але разом з 

тим окремі епізоди 

краще роз’яснювати 

дитині при спільному 

перегляді. Наприклад, 

що не має бути смішно, 

коли хтось ударився чи 

потрапив у скрутну 

ситуацію. 

Хрюсик і 

Мухася 

Hubert and 

Takako 

Мультиплікаційний серіал про двох незвичних 

друзів: Хрюсик – талановитий, врівноважений та 

вихований свійський свин; Мухася – непосидюча 

балакуча мушка. У процесі пізнання світу та нових 

цікавих явищ друзі потрапляють у кумедні 

ситуації. Зазвичай, вони мають протилежні думки 

щодо одного й того ж явища, і тому намагаються 

переконати один одного у власній правоті. 

Виробництво: Франція 

Розважає. Рекомендуємо 

перегляд разом із 

батьками, бо користь від 

перегляду цього серіалу 

маленькими глядачами 

під великим сумнівом. 

Чорний 

Плащ 

Darkwing 

Duck 

 

Комедійний пригодницький мультсеріал, 

створений компанією Уолт Діснея. Сюжет 

розповідає про таємничого супер-героя – качура на 

прізвисько Чорний Плащ. Він – борець за 

справедливість та мир. Добрий та чуйний герой 

завжди готовий допомогти нужденним. Часто його 

дії трохи незграбні, але поруч вірні друзі, які 

допомагають впоратися зі скрутою.  

Виробництво: США 

Розважає, надає 

можливість відпочити 

біля екрану телевізора 

усією родиною. У 

мультику багато гумору, 

влучних смішних фраз.  

Чудеса на 

віражах 

TaleSpin 

Дія мультсеріалу відбувається у вигаданому 

портовому місті-державі Кейп-Сюзет, оточеному з 

усіх боків гігантськими скелями. Єдинна 

можливість потрапити до міста через вузьку 

ущелину повітряним шляхом або по воді. Усі 

персонажі – антропоморфні тварини. Так, 

наприклад, основні герої: першокласний льотчик 

вантажного гідролітака Балу, його штурман Кіт, та 

молода директорка компанії, у якій вони 

працюють, Ребека зі своєю малою донькою Молі – 

ведмеді. Механік цієї ж компанії Баламут – лев. 

Власник ресторану для пілотів Луї – орангутанг. 

Ватажок піратської банди Дон Карнаж – вовк. 

Впливовий та багатий бізнесмен Кейп-Сюзета Шер 

Хан – тигр. Головнокомандувач повітряного флоту 

сусідньої держави Тембрія полковник Іванод 

Спігод – кабан.  

Сюжет розвивається з моменту першої зустрічі 

Балу та Кіта. Вони швидко стають друзями та 

напарниками. Але відтоді головні герої весь час 

Розважає.  

Продовжувані історії 

про подорожі небесними 

просторами з 

несподіваними 

поворотами, яскравими 

персонажами, гумором,  

демонстрацією 

цінностей дружби, 

взаємовиручки, розуму 

та сміливості, 

викликають інтерес у 

глядачів різного віку.  

http://multfilmy-dlya-ditey.org.ua/multfilmy/korol-lev-online.html


 
 

ненароком опиняються в епіцентрі інтриг та 

вплутуються у небезпечні історії. Нерідко їм 

доводиться протистояти зграї повітряних піратів 

або представникам мілітаристської, тоталітарної 

держави Тембрія.  

Виробництво: США 

 



 
 

Додаток Н 

Телеканал “Піксель”  

Логотип телеканалу “Піксель” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна сторінка офіційного 

сайту телеканалу “Піксель”



 
 

 Заставка та стоп-кадри передачі “ТіВі Абетка” 

 

 



 
 

 

Додаток Н.2 

Телеканал “Плюсплюс” 

 

Логотип 

телеканалу 

“Плюсплюс” 

 

 

  

 

Різдвяна заставка на 

“Плюсплюс” 

 

  

 

 

 

 

 

Графічна заставка 

“Плюсплюс” на  

весняний сезон 



 
 

  

Логотип програми “Це наше і це твоє” 

 

Заставка програми “Казка з татом” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Книга “Це наше і це твоє” 

  

  

   

Зошити з серії “Візьми Плюсплюс до школи” 



 
 

Додаток П 

Зразок розробленої Ґугл форми українською мовою 

Ваша експертна оцінка 
Вітаю! Прошу Вас у якості експерта відповісти на запитання анкети, складеної у рамках підготовки 

дисертаційної роботи “Становлення соціально-комунікаційної технології ед’ютейнмент* та перспективи її 

впровадження на українському телебаченні (на матеріалах контенту спеціалізованих дитячих телеканалів 

“Піксель” та “Плюсплюс”)”.  

Експертне опитування має на меті перевірити окремі аспекти гіпотези про роль технології ед’ютейнмент в 

системі соціальної адаптації та освіти засобами медіа.  

З подякою за вашу позицію і побажаннями усього найкращого,  

Владислава Загороднюк (аспірант кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики 

Киїського національного університету імені Тараса Шевченка). 

 

*Саме слово “ед’ютейнмент” являє собою транслітерацію англійського слова “edutainment”, утвореного 

шляхом контамінації слів “education” (освіта) та “entertainment” (розвага). Тобто змістовно поняття 

“ед’ютейнмент” визначаємо як соціально-комунікаційну технологію, що поєднує освіту і розвагу, 

використовуючи канали популярних медіа та поп-культури з метою освіти, навчання, розвитку, 

інтелектуалізації, соціальної адаптації аудиторії, а також досягнення позитивних соціальних зрушень, 

наприклад, через санітарне просвітництво або наставництво здорового способу життя. 

*Обов’язкове поле 

Будь-ласка, введіть своє прізвище, ім'я та посаду * 

 

1. Чи відносите Ви медіа, зокрема телебачення, до найбільш дієвих засобів освіти, розвитку, 

соціально адаптації аудиторії? 

 

2. Чи вважаєте Ви, що телебачення або Інтернет можуть реалізувати ідею безперервної освіти 

сучасної людини, тобто освіти та самовдосконалення протягом усього життя? Обґрунтуйте, будь-ласка, 

свою відповідь. 

 



 
 

3. Які іноземні, трансльовані на території України, телевізійні канали (кабельне, супутникове, 

Інтернет телебачення), або ж конкретно мультфільми, програми, серіали Ви вважаєте взірцями для 

українського телебачення, якщо говорити про освітню функцію та функцію соціальної адаптації? 

 

4. Чи вважаєте Ви доцільним формувати позитивні соціальні зрушення в соціуму засобами медіа, 

зокрема з використанням технології поєднання освіти і розваги (ед’ютейнмент)? 

      

Надіслати
 

 

Додаток П.2 

Зразок розробленої Ґугл форми англійською мовою 

Expert assessment 
Hello! I want to ask you as an expert to answer the following questionnaire, which is executed for 

preparation of the thesis “Formation of edutainment as a social and communication technology and prospects of 

its implementation in the Ukrainian television (based on the content of children's TV channels "Pixel" and 

"Plusplus")”. 

The expert poll aims to check some aspects of hypotheses regarding the role of edutainment technology in 

the social adaptation and education through mass media in the Ukrainian realities.  

I express my gratitude for your opinion and all the best wishes,  

Vladyslava Zagorodniuk (Postgraduate Student of TV and Radio Broadcasting Chair of Institute of 

Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)  

Please introduce yourself (name, occupation) 

 

1. Do you attribute the mass media, particularly television, to one of the most effective means of education, 

development, social adaptation of audience? 



 
 

 

2. Do you believe that television or the Internet may realize the idea of continuous education of modern 

human, i.e. education and self-perfection throughout the life? Explain, please, your answer. 

 

3. What TV channels (cable, satellite, Internet TV) or certain cartoons, programs, serials in view of their 

education or social adaptation function may you attribute to exemplary ones for television of the countries, which 

are now only moving in this direction? 

 

Надіслати
 

 

Додаток П.3 

Зразок розробленої Ґугл форми російською мовою 

Ваша экспертная оценка 
Здравствуйте! Прошу Вас в качестве эксперта ответить на вопросы анкеты, составленной в рамках 

подготовки диссертационной работы “Становление социально-коммуникационной технологии 

эдьютейнмент* и перспективы ее внедрения на телевидении (на материалах контента 

специализированных детских телеканалов “Пиксель” и “Плюсплюс”)”. 

Целью данного экспертного опроса является проверить отдельные аспекты гипотезы о роли технологии 

эдьютейнмент в системе социальной адаптации и образования средствами медиа. 

С благодарностью за вашу позицию и пожеланиями всего наилучшего, 

Владислава Загороднюк (аспирант кафедры телевидения и радиовещания Института журналистики 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко). 

*Само слово “эдьютейнмент” представляет собой транслитерацию английского слова “edutainment”, 

образованного путем контаминации слов “education” (образование) и “entertainment” (развлечение). То 

есть содержательно понятие “эдьютейнмент” определяется как социально-коммуникационная технология, 

сочетающая в себе образование и развлечение, используя каналы популярных медиа и поп-культуры с 

целью образования, обучения, развития, интеллектуализации, социальной адаптации аудитории, а также 

достижение положительных социальных сдвигов, например, через санитарное просвещение или 

наставничество здорового образа жизни. 



 
 

*Обов’язкове поле 

Пожалуйста, введите свою фамилию, имя и должность * 

 

1. Считаете ли Вы медиа, в частности телевидение, одним из наиболее действенных средств 

образования, развития, социальной адаптации аудитории? 

 

2. Считаете ли Вы, что телевидение или Интернет могут реализовать идею непрерывного 

образования современного человека, то есть образования и самосовершенствования в течение всей жизни? 

Обоснуйте, пожалуйста, свой ответ. 

 

3. Какие иностранные телевизионные каналы (кабельное, спутниковое, Интернет телевидение), или 

конкретно мультфильмы, программы, сериалы Вы считаете образцовыми, если говорить об 

образовательной функции, а также функции социальной адаптации? 

 

4. Считаете ли Вы целесообразным формировать положительные социальные сдвиги в социуме 

средствами медиа, в частности с помощью технологии, сочетающей в себе образование и развлечение 

(эдьютейнмент)? 

      

Надіслати
 

 



 
 

Додаток Р 

Проект “Клуб друзів” (Soul Buddyz Club) 

Логотип проекту “Клуб друзів” 

(спільний проект “Душі міста” та “SABC 

Education” – South African Broadcasting 

Corporation, Education – 

Південноафриканська корпорація 

мовлення, освітній відділ. 

 

 

 

Члени клубу 

 



 
 

Додаток С 

Популярні американські телевізійні програми для дитячої аудиторії, 

розроблені з метою навчити глядача читати 

 “Between the Lions”  

 “Super Why” 

 “WordWorld” 

   “Pinky Dinky Doo” 



 
 

 

 “Sesame Street” 

 “Wilbur” 

  “Blue’s Room” 

 

 

 


