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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Практика впровадження у зарубіжних країнах 

комунікаційної технології “ед’ютейнмент” (освіта+розвага) свідчить, що телебачення 

може бути не лише джерелом інформації та розважання, а й дієвим інструментом 

освіти та розвитку аудиторії.  

Технологія ед’ютейнмент широко використовується у педагогічній, мас-медійній, 

соціальній сферах та сфері дозвілля. Діяльність іноземних організацій, які 

спеціалізуються на проведенні масштабних медіакампаній з метою інтелектуалізації, 

соціальної адаптації, санітарного просвітництва населення щодо здорового способу 

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

тощо) демонструє, що залучення ед’ютейнменту стимулює публічний дискурс щодо 

шляхів досягнення бажаних результатів у соціальному середовищі, сприяє якісним 

змінам соціуму, мобілізовує громадянську активність широких верств населення.  

Для ефективного розвитку суспільства в умовах сьогодення актуальним є 

спрямовувати медіавплив на аудиторію таким чином, щоб створювати сприятливу 

атмосферу для досягнення позитивних соціальних результатів.  

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 в процесі гри Л. Виготського, тлумачення соціального 

інжинірингу Г. Почепцова, соціального маркетингу Р. Харріса, трактування 

медіаосвіти В. Івановим, концепції шкіл раннього та розвивального навчання 

Г. Домана, М. Зайцева, С. Френч, концепцію оптимальної моделі розвивального 

телебачення А. Когатько та пізнавального телебачення Ю. Єршова, теоретичні 

напрацювання з психології розвитку людини Г. Крайга, фундаментальні 

узагальнювальні роботи В. Іванова, Г. Почепцова, В. Різуна, в яких систематизовано 

теорії масової комунікації та масово-комунікаційних моделей. 

У процесі підготовки дисертації праці багатьох сучасних дослідників склали 

необхідну теоретичну базу для усвідомлення та трактування понять і тем, дотичних до 

вивчення технології ед’ютейнмент, та її впровадження на українському телебаченні. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами і 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 дисертаційного дослідження. На основі систематизації знань про 

ед’ютейнмент як соціально-комунікаційну технологію, визначити сучасний стан та 

перспективи її 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; 

виокремити дефініції поняття та розглянути комунікаційні теорії основ ед’ютейнменту; 

- з’ясувати наявні сфери впровадження і форми реалізації технології 

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

притаманні риси ед’ютейнменту; 

- на основі моніторингу телевізійних каналів “Піксель” та “Плюсплюс” описати 

їхнє ефірне наповнення з погляду наявності у програмах рис ед’ютейнменту, а також 

узагальнити досвід роботи іноземних телеканалів для дитячої аудиторії; 

- у результаті експертного опитування визначити можливості використання 

телебачення з метою розвивання, освіти й навчання аудиторії, в тому числі із 

застосуванням технології ед’ютейнмент; 

- 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; 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” у 2012-2015 

рр.; описовий метод; прогнозування.  

Під час проведення емпіричної частини дослідження застосовані: 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 програми з 

ефірного наповнення загальноукраїнських телеканалів, таких як: 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 двісті. 

Наукова новизна одержаних результатів: 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: 



 

 

 

 

 

 

- систематизовано, узагальнено й інтерпретовано теоретичний та практичний 

досвід упровадження соціально-комунікаційної технології “ед’ютейнмент”; 

- запропоновано вузьке та широке визначення ед’ютейнменту як технології і як 

стратегії відповідно; 

- виявлено ознаки ед’ютейнменту в ефірному наповненні українських 

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

- методом експертного опитування визначено перспективи впровадження 

технології ед’ютейнмент як дієвого засобу для досягнення позитивних соціальних 

зрушень; 

- запропоновано напрями впровадження ед’ютейнменту в Україні у рамках теорії й 

практики медіаосвіти та соціального інжинірингу; 

удосконалено: 

- розуміння можливостей сучасного телебачення для розвивання 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 

залучати до викладу навчальної дисципліни “Прикладні соціально-комунікаційні 

технології”. Запропоновані автором рекомендації можуть бути 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, тобто 

новоствореного бізнесу на основі інноваційних технологій. 

Загальні теоретичні засади соціально-комунікаційної технології 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. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, автореферат і 

опубліковані наукові статті, в яких викладені основні положення дисертації, виконані 

самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень апробовані на 

засіданнях кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; у вигляді доповідей – на 

п’ятнадцяти  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.). 

Публікації. Результати дослідження знайшли висвітлення у 16 наукових 

публікаціях (загальний обсяг – 8,3 д. арк.), із них 7 статей надруковано у фахових 

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

матеріалах українських і міжнародних конференцій. 

Структура й 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, встановлено зв’язок роботи з 

науковими програмами, визначено мету та завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, відображено 

особистий внесок здобувача та апробацію результатів дослідження, подано структуру 

дисертації. 

У першому розділі – Історичне та науково-теоретичне осмислення технології 

ед’ютейнмент, який складається з трьох підрозділів, окреслені основні етапи 



 

 

 

 

 

 

становлення ед’ютейнменту; вказані наявні сфери його впровадження та форми 

реалізації; подані історіографія теми та наведені дефініції поняття з різних наукових 

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

тлумачення теоретичних основ ед’ютейнменту. 

У підрозділі 1.1. – Поява, розвиток, наявні сфери впровадження і форми 

реалізації ед’ютейнменту – визначено, що 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 медіа й 

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. 

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 й 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” показав, 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. 

У підрозділі 1.2. – Історіографія соціально-комунікаційної технології 

ед’ютейнмент. Дефініції поняття – показано, що 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 і публіцистичної періодики в 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. 

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.  

Ми пропонуємо визначати ед’ютейнмент як соціально-комунікаційну технологію 

розроблення й реалізації симбіозу освіти та розваги, яка використовується у медійних і 

позамедійних сферах із освітньою метою, із метою соціальної адаптації та розвитку 

різних верств населення, а також для реалізації соціально значущих проектів. Крім 

того, зазначаємо, що ед’ютейнмент являє собою не лише технологію, а й стратегію, 



 

 

 

 

 

 

коли є основою масштабних кросмедійних кампаній, спрямованих на позитивні 

соціальні зрушення, на отримання довгострокових результатів. 

У підрозділі 1.3. – Комунікаційні теорії й підходи педагогіки гри тлумачення 

теоретичних основ ед’ютейнменту – 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 і глобального проектування, теоретичні підходи педагогіки гри та 

позитивної психології, теорія користі й задоволення потреб, теорія прямого та 

обмеженого впливу, теорія культивації, теорія соціалізації, теорія етапів змін тощо. 

Другий розділ – Практика впровадження технології ед’ютейнмент на 

українському телебаченні, який складається з трьох підрозділів, – представляє 

відібраний для дослідження і проаналізований фактичний матеріал. Зважаючи на 

багатоликість ед’ютейнменту та широту можливих упроваджень технології 

“освіта+розвага”, у цій роботі розглянуто 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, 

значущістю та перспективою 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 й молодіжну 

аудиторію.  

У межах підрозділу 2.1. – Використання елементів ед’ютейнменту в програмах 

українських загальнонаціональних телевізійних каналів – проведений моніторинг 

роботи дванадцяти найбільш рейтингових телеканалів українського телебачення, в 

програмах яких ми виявили риси ед’ютейнменту. 

Топ-список українських телеканалів був сформований у 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). До переліку увійшли такі телевізійні 

канали: Інтер, 1+1, Україна, СТБ, Новий канал, ICTV, НТН, 2+2, ТЕТ, К1, 5 канал, 

Перший національний. 

Для аналізу на наявність технології “освіта+розвага” бралися 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 виявлений такий 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). 



 

 

 

 

 

 

Підрозділ 2.2. – Функціонування і контент українських спеціалізованих 

телеканалів для дитячої аудиторії “Піксель” та “Плюсплюс” – присвячений аналізові 

роботи двох українських спеціалізованих телеканалів “Піксель” і “Плюсплюс”, у 

результаті якого було описано практику їхнього функціонування, редакційну політику, 

цільову аудиторію, потужності власного виробництва, якість і суть програмного 

наповнення, функціональне спрямування контенту, позаефірну діяльність, брендинг. 

Обидва канали є рейтинговими і з кожним сезоном кількісний показник аудиторії 

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.  

У підрозділі 2.3. – “Піксель” та “Плюсплюс” із погляду міжнародного досвіду: 

реалізація технології ед’ютейнмент у практиці дитячого телебачення – розглядається 

діяльність зазначених телеканалів крізь призму іноземних, досвідчених та популярних, 

дитячих телемовників, що поширюються в Україні ефірним, кабельним і супутниковим 

телебаченням: “Baby TV”, “Boomerang”, “Сartoon Network”, “Gulli”, “Jim Jam”, “Nick 

Junior”, “Nickelodeon”, “TiJi”, “Детский”, “Детский мир”, “Карусель”, “Мультимания”, 

“Улыбка ребенка”, “Радость моя”.  

Діяльність більшої частини досліджуваних телеканалів спрямована на розвивання, 

освіту та соціальну адаптацію свого глядача. Це свідчить про соціальну 

відповідальність дитячих телеканалів за зміст програм, а також за пропаговані 

каналами 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, який ненав’язливо виховує і навчає глядачів. 

Окрім того, помітною та суттєвою тенденцією у практиці найуспішніших 

іноземних телекомпаній для дитячої аудиторії є 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 і розмальовок на базі 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, 

яких вимагає від них дитячий формат, активізують діяльність у сфері дозвілля, 

проведення акцій і конкурсів, розширюють ефірне покриття.  

Розділ третій – Перспективи впровадження ед’ютейнменту: медіаосвіта й 

соціальний інжиніринг, який складається з трьох підрозділів, – розкриває питання 

щодо перспектив упровадження ед’ютейнменту в Україні. У роботі пропонуємо 



 

 

 

 

 

 

спроектувати подальший розвиток ед’ютейнменту як однієї з основних технологій 

медіаосвіти, а також, зваживши на іноземний досвід, як стратегії у процесі соціального 

інжинірингу, глобального проектування майбутнього. 

У підрозділі 3.1. – Аналіз ефективності технології ед’ютейнмент. Експертна 

оцінка – подано результати експертного опитування, проведеного серед українських 

медіафахівців, державних діячів та науковців у галузі соціальних комунікацій. 

Опитувальник був підготовлений у трьох варіантах: українською, російською та 

англійською мовами. У результаті проведення опитування було отримано загалом 

(трьома мовами) 148 автоматично збережених форм-відповідей, які прийматимемо за 

100 % у процесі аналізу та зведенні даних. Узагальнення та обробка індивідуальних 

оцінок кваліфікованих експертів дало змогу отримати колективну думку, що має 

достатній ступінь достовірності та надійності.  

Підрозділ 3.2. – Міжнародний досвід та практика впровадження ед’ютейнмент-

стратегії – розглядає теоретичну і практичну думку щодо ед’ютейнменту як стратегії. 

Визначено, що 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.   

Для ілюстрації ефективності впровадження ед’ютейнмент-стратегій з метою 

позитивних соціальних зрушень було запропоновано стислий аналіз діяльності трьох 

організацій: “Прорив” (Breakthrough), “Душа міста” (Soul City), “Місце зустрічі” 

(Puntos de Encuentro).  

Підрозділ 3.3. – Медіаосвіта й соціальний інжиніринг як можливі напрями 

впровадження ед’ютейнменту в Україні – розглядає медіаосвіту та соціальний 

інжиніринг у взаємозв’язку з технологією/стратегією ед’ютейнменту.  

Ед’ютейнмент-технологія може бути використана медіаосвітою як один із засобів 

досягнення певних цілей та отримання позитивних результатів у процесі проведення 

медіаосвітньої політики. У свою чергу, медіаосвіта може бути як теоретичною, так і 

практичною базою для впровадження та популяризації ед’ютейнмент-

технології/стратегії. Що медіаграмотнішим буде суспільство, то більше шансів, що 

його громадяни перестануть дивитися упереджене, низькопробне телебачення, або 

цікавитися бульварними виданнями; натомість – будуть самостійно добирати 

інформацію, аналізувати її та робити логічно виважені висновки. 

Соціальна інженерія охоплює процеси соціального програмування, соціального 

прогнозування та соціального проектування. Ед’ютейнмент може стати однією з 

ефективних технологій соціального інжинірингу, конструювання соціальної 

реальності. Технологія ед’ютейнмент здатна позитивно впливати на реципієнтів, не 

викликаючи опору завдяки завуальованості повчальних та моралізаторських мотивів. 

Цілеспрямована та системно організована діяльність, спрямована на вирішення 

соціально значущого завдання, є ефективним інструментом випереджального розвитку 

в динаміці процесів сьогодення. Технології збільшують частку ймовірності в 

досягненні запланованого результату. Це не випадковий, а системний процес, 

спрямований на безумовний вплив на аудиторію. 



 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації систематизовані знання про ед’ютейнмент як соціально-

комунікаційну технологію; визначені сучасний стан і перспективи розвитку цієї 

технології на українському телебаченні, зокрема в програмах для дитячої аудиторії. 

1. Вивченням теоретичних основ та дослідженням практичних виявів 

ед’ютейнменту займаються в багатьох країнах світу. Американські, європейські та 

азійські дослідники велику увагу приділяють вивченню ед’ютейнменту як технології 

для розробки комп’ютерних та відеоігор, а також вивченню досвіду планування та 

проведення кросмедійних ед’ютейнмент-кампаній з метою позитивних соціальних 

зрушень. У країнах колишнього Радянського Союзу ед’ютейнмент переважно 

кваліфікується як педагогічна технологія, зокрема, для вивчення іноземної мови. 

Кілька дослідників описують ед’ютейнмент як технологію дозвілля.  

На основі систематизації, узагальнення, аналізу та інтерпретації теоретичного та 

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. 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 та масова 

література, інтернет, ігри й “серйозні ігри”, виробництво розвивальних, 

моделювальних іграшок, дозвілля. 

Проведений аналіз зарубіжного досвіду сфер упровадження та форм реалізації 

технології “освіта+розвага” показав, 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. 

Проведено моніторинг роботи рейтингових каналів українського телебачення, у 

програмах яких виявлено риси ед’ютейнменту. В результаті аналізу ефірної сітки 

телеканалів можна стверджувати про наявність у їхніх програмах симбіозу рис освіти й 

розваги, покликаних, перш за все, розважити свого глядача, але, разом з тим, і бути для 

нього джерелом цікавої та корисної інформації на кожен день (побутової інформації) 

або інформації з фахових питань. 



 

 

 

 

 

 

3. Проведене систематичне наукове спостереження за наповненням ефіру двох 

українських спеціалізованих телеканалів для дитячої аудиторії: “Піксель” медіагрупи 

“Інтер” та “Плюсплюс” медіахолдингу “1+1 media” протягом 2012-2015 рр. 

Ефірне наповнення досліджуваних телеканалів більшою мірою складає 

імпортований продукт – мультфільми та анімовані програми виробництва Бельгії, 

Великобританії, Італії, Іспанії, Росії, США та Франції. Однак канали запустили в ефір й 

програми власного виробництва: “Піксель” – “ТіВі Абетка”; “Плюсплюс” – “Знімала 

мама”, “Казка з татом”, “Корисні підказки”, “Це наше і це твоє”. Обидва канали є 

рейтинговими і з кожним сезоном кількісний показник аудиторії зростає.  

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. 

Для оптимізації програмної політики телевізійного каналу для дитячої аудиторії 

запропоновано створювати, крім анімації, програми (розроблені за формулою 

“освіта+розвага”) такого змістового спрямування: музичну програму; історичну 

програму; програму про мистецтво, спорт, про домашніх тварин; інтелектуальну 

вікторину; програму-зарядку тощо. 

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. 

Емпіричну базу дослідження склали програми не лише “Пікселя” та “Плюсплюс”, 

а й іноземних спеціалізованих телевізійних телеканалів для дитячої аудиторії. У 

процесі дослідження щодо кожного телеканалу визначалися такі параметри: його 

вікова та статева орієнтація, зовнішня організація тижневої сітки мовлення, розподіл 

контенту за типами, функціональне спрямування, мова. 

На основі міжнародного досвіду з урахуванням національної специфіки 

запропоновано 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 створюють 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 та розмальовок на основі 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”).  

4. Щоб оцінити реальні можливості медіа у покращенні дійсності, в тому числі за 

допомогою впровадження технології “освіта+розвага”, було проведено експертне 



 

 

 

 

 

 

опитування. Експертами було обрано українських медійників, державних діячів та 

науковців у галузі соціальних комунікацій. Опитування проведене за допомогою 

ресурсу Ґуґл Формс (Google Forms – docs.google.com), що дало змогу не лише 

підготувати анкету, а й автоматично зібрати, упорядкувати та зберегти дані.  

Узагальнення й обробка індивідуальних оцінок кваліфікованих експертів дали 

змогу отримати колективну думку, що має достатній ступінь достовірності та 

надійності: помітну відсоткову перевагу складають відповіді на користь позитивних 

прогнозів щодо можливостей медіа у процесах освіти, розвитку та соціальної адаптації 

аудиторії, а також упровадження ед’ютейнменту з метою соціальних зрушень. 

5. На основі систематизації міжнародного досвіду впровадження 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. 

Практику впровадження ед’ютейнменту як медіастратегії розглянуто у межах 

діяльності трьох організацій: “Прорив” (Breakthrough), “Душа міста” (Soul City), 

“Місце зустрічі” (Puntos de Encuentro). 

6. Перспективами дослідження є впровадження ед’ютейнменту в Україні у рамках 

теорії та практики медіаосвіти і соціального інжинірингу. 

Ед’ютейнмент – ефективна технологія, яка має позитивну спрямованість. 

Включення ед’ютейнменту у процес медіаосвіти суспільства сприятиме підвищенню її 

ефективності. 

Соціальна інженерія за своїми концептуальними позиціями спрямована на 

створення моделей управління. У роботі описана діяльність міжнародних організацій, 

які розробляють та реалізують масштабні кросмедійні ед’ютейнмент-кампанії з метою 

позитивних соціальних зрушень. 

Результати дисертаційного дослідження дають змогу ввести у науковий обіг 

соціальних комунікацій в Україні поняття ед’ютейнменту, розширити теоретичну та 

практичну базу для подальшого систематичного вивчення цього ефективного засобу 

позитивного впливу на медіааудиторію. Результати здійсненої роботи не претендують 

на вичерпне розкриття розглянутої проблеми. Перспективним вбачається проведення 

ґрунтовного дослідження українського телебачення та інтернету, побудова медійних 

ед’ютейнмент-стратегій для вирішення соціально значущих питань. 
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АНОТАЦІЯ 

Загороднюк В. Є. Становлення соціально-комунікаційної технології 

ед’ютейнмент та перспективи її впровадження на українському телебаченні. – 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 

технології. – Інститут журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015.  

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. 

Аналіз зарубіжного досвіду реалізації технології “освіта+розвага” засвідчив, що 

ед’ютейнмент є ефективним засобом підвищення поінформованості, впливу на 

індивідуальну поведінку аудиторії і створення умов для зміни соціально-культурних 

норм.  

Ключові слова: комунікаційна технологія, ед’ютейнмент, спеціалізований 

дитячий телеканал, телебачення, освіта, розвага, стратегія, медіаосвіта, соціальний 

інжиніринг. 
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Загороднюк В. Е. Становление социально-коммуникационной технологии 

“эдьютейнмент” и перспективы ее внедрения на украинском телевидении. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.06 – прикладные социально-

коммуникационные технологии. – Институт журналистики Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. 

– Киев, 2015. 

На основе анализа, обобщения и систематизации теоретического и практического 

опыта внедрения эдьютейнмента предложены определения эдьютейнмента как 

технологии (А) и как стратегии (Б): 

А. Эдьютейнмент – это социально-коммуникационная технология разработки и 

реализации симбиоза образования и развлечения, используемая в медийных и 

внемедийных сферах для образования, социальной адаптации и развития различных 

слоев населения, а также для реализации социально значимых проектов. 

Б. Эдьютейнмент – это стратегия, внедренная средствами медиа, которая 

использует развлечение как коммуникационный носитель с целью распространения 

образовательных сообщений для социально приемлемой коррекции индивидуального 

поведения и реализации социальных изменений силами самого общества. 

Технологию “образование+развлечение” активно и успешно внедряют в таких 

сферах, как кино, телевидение, радио, печатные СМИ и массовая литература, интернет, 

игры и “серьезные игры”, производство развивающих, моделирующих игрушек, досуг 

(научно-развлекательные центры, музеи, тематические парки, зоопарки, океанариумы, 

планетарии, центры раннего развития и т.п.). 

Анализ зарубежного опыта сфер внедрения и форм реализации технологии 

“образование+развлечение” показал, что эдьютейнмент является эффективным 

средством для повышения осведомленности, информированности, для 

распространения знаний, для воздействия на индивидуальное поведение аудитории и 

создание условий для изменения социально-культурных норм. 

Проведен мониторинг работы рейтинговых каналов украинского телевидения, в 

программах которых обнаружены черты эдьютейнмента. В результате анализа эфирной 

сетки телеканалов можно утверждать о наличии в их программах симбиоза 

образования и развлечения, призванных, прежде всего, развлечь своего зрителя, но, 

вместе с тем, и быть для него источником интересной и полезной информации на 

каждый день (бытовой информации) или информации по определенным 

узкоспециальным вопросам. 

Проведено систематическое научное наблюдение за наполнением эфира двух 

украинских телеканалов для детской аудитории “Пиксель” и “Плюсплюс”, а также 

более 10-ти иностранных специализированных телевизионных каналов для детской 

аудитории. 

Для оптимизации программной политики телевизионного канала для детской 

аудитории предложено создавать, кроме анимации, и программы (разработанные по 

формуле “образование + развлечение”) разного смыслового направления: 



 

 

 

 

 

 

музыкальную программу; познавательную программу о природе, о детях из других 

стран; историческую программу; программы об искусстве, спорте, о домашних 

животных; интеллектуальную викторину; программу-зарядку; программу о здоровых 

привычках и тому подобное. На базе международного опыта с учетом национальной 

специфики предложен алгоритм построения медийной платформы для детской 

аудитории как развивающего, образовательного, адаптационного ресурса. Этот 

алгоритм предполагает процесс разрастания телеканала в мощную медиаплатформу. 

Чтобы оценить реальные возможности медиа в улучшении действительности, в 

том числе за счет внедрения технологии “образование+развлечение”, был проведен 

экспертный опрос. Экспертами были украинские работники медиа, государственные 

деятели и ученые в области социальных коммуникаций. Заметное процентное 

преимущество составляют положительные прогнозы относительно возможностей 

медиа в процессах образования, развития и социальной адаптации аудитории, а также 

внедрение эдьютейнмента с целью социальных сдвигов. 

Систематизирован международный опыт внедрения эдьютейнмента как 

медиастратегии. Выявлено, что эдьютейнмент-стратегия создает полезную поп-

культуру и использует традиционные и новейшие развлекательные форматы, чтобы 

привлечь массовую аудиторию к решению болезненных вопросов современной жизни 

и мобилизовать массы на социальные изменения. При этом стимулируется публичный 

дискурс о путях достижения желаемых результатов в социальной среде. 

Предложены направления внедрения эдьютейнмента в Украине в рамках теории и 

практики медиаобразования и социального инжиниринга. В работе описана практика 

деятельности международных организаций, которые разрабатывают и реализуют 

масштабные кросмедийные эдьютейнмент-кампании с целью позитивных социальных 

сдвигов. 

Ключевые слова: коммуникационная технология, эдьютейнмент, 

специализированный детский телеканал, телевидение, образование, развлечение, 

стратегия, медиаобразование, социальный инжиниринг. 

 

ANNOTATION 

Zagorodniuk V. Formation of social and communication technology edutainment 

and prospects of its implementation on Ukrainian television. – Manuscript. 

The Dissertation is presented to get the candidate’s degree in Social Communications, 

specialty 27.00.06 – applied social and communication technologies. Institute of Journalism 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2015.  

The thesis contains the systematized information on application of social and 

communication technology of edutainment in the world, its formation and current condition 

and prospects of development of this technology on Ukrainian television, in particular in TV 

broadcasting for children’s audience.  

Analysis of foreign experience of implementation of “education + entertainment” 

technology showed that the edutainment is effective means of awareness raising, impact on 



 

 

 

 

 

 

individual behavior of audience and creating conditions for change of social and cultural 

standards.  

Key words: communication technology, edutainment, specialized children's TV 

channel, television, education, entertainment, strategy, media education, social engineering.  
 

 

 
 


