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ВІДГУК 
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ЗАГОРОДНЮК Владислави Євгенівни 

«СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
“ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ” ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ  

НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ», 
подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій 
зі спеціальності 27.00.06 –  

Прикладні соціально-комунікаційні технології 
 

 

Проблема осмислення сучасних соціально-комунікаційних 

технологій у широкому розумінні представляє науковий інтерес для 

багатьох дослідників ЗМІ сучасного світу. Проте, деякі аспекти 

функціональних особливостей цих технологій в ефірі телебачення 

потребують постійного оновлення і дослідження науковців різних галузей.  

На сьогодні малодослідженою є сфера таких комунікаційних 

технологій, які б одночасно відповідали і масовим смакам глядачів, і 

сприяли розвиткові аудиторії. У результаті зважування реальних та 

потенційних можливостей телебачення, постала потреба в пошуку 

технологій, які б являли собою системний процес, спрямований на 

безумовний вплив, і з великою ймовірністю здатні досягти запланованого 

результату. 

Зважаючи на це, проблематика запропонованого Загороднюк В.Є. 

дослідження є актуальною, оскільки автор спрямовує зусилля на 

систематизацію знань про становлення ед’ютейнменту як соціально-

комунікаційної технології, визначення його сучасного стану, а також 

перспективи розвитку на українському телебаченні, зокрема в програмах 

для дитячої аудиторії. 

В умовах комерціалізації, панування розваги і відсутності 

телепроектів, що сприяли б розвиткові телеглядача,  відчувається дефіцит у 
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медіапродукті, який би задовольняв як комерційний попит власників медіа, 

так і позитивно впливав би на розвиток аудиторії, реалізуючи ідею 

безперервної освіти та інтелектуалізації нації. 

Як підкреслює дисертантка, вирішення цих проблем є ключем до 

розуміння того, що «телебачення може бути не лише джерелом інформації 

та розважання, а й дієвим інструментом для освіти та розвитку 

аудиторії» (с. 5–6). 

На думку здобувачки, за умов вдалого використання технології 

ед’ютейнмент, можливо розробляти комп’ютерні ігри, створювати 

розважально-освітні телепрограми, реаліті-шоу соціального спрямування, 

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

дитячої аудиторії, впроваджувати масштабні комплексні медіакампанії; 

організовувати роботу шкіл раннього розвитку та різноманітні варіанти 

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

заходи в центрах розвитку, музеях, наукових парках, бібліотеках) (с. 6). 

Обґрунтування актуальності теми запропонованого дослідження є 

очевидним і не викликає сумнівів. 

З поміж того, авторка обґрунтовано доводить значущість 

дисертаційної роботи, використовуючи потужний систематизований 

емпіричний матеріал, опрацьований за період з квітня 2012 р. – по квітень 

2015 р. Емпіричною базою дослідження слугують матеріали понад 15 

міжнародних, іноземних та національних спеціалізованих телевізійних 

телеканалів для дитячої аудиторії. Крім того,  для аналізу здобувачкою було 

залучено програми з ефірного наповнення загальноукраїнських телеканалів, 

а загальна кількість назв опрацьованих телевізійних продуктів складає 

понад двісті програм. 

Для виконання поставлених у дисертаційному дослідженні завдань, 

Загороднюк В.Є. застосувала методологічний підхід до вирішення 

проблеми, вдаючись як до кількісної, так і якісної обробки результатів.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


3 
 

Варто відзначити міждисциплінарний характер дослідження, що 

вимагає від дослідниці опрацювання великого масиву літератури не лише з 

журналістики і соціальних комунікацій, а й з іміджелогії, педагогіки, 

психології, мовознавства, маркетингу, культурології, звернення до 

законодавчих документів, що регламентують діяльність ЗМІ. Викладений 

матеріал свідчить про вміння дисертантки логічно й виважено 

опрацьовувати та аналізувати теоретичний матеріал, формулювати 

висновки, застосовувати різні методи пізнання, вдаватися до змістовної і 

коректної дискусії на сторінках дослідження. 

Дисертаційне дослідження справляє позитивне враження, оскільки 

основний зміст роботи, що складається із трьох розділів, вирізняється 

логічною послідовністю викладеного теоретичного й емпіричного 

матеріалу. Основний зміст дослідження й результати чітко структуровані 

відповідно до вимог, встановлених до наукових робіт такого типу.  

Так, перший розділ «Історичне та науково-теоретичне осмислення 

технології ед’ютейнмент», який складається з трьох підрозділів, окреслює 

основні етапи становлення ед’ютейнменту; демонструє наявні сфери його 

впровадження та форми реалізації; містить основні етапи наукової думки 

щодо проблем вивчення дефініції поняття з різних наукових джерел; крім 

того, у розділі описані основні комунікаційні теорії й підходи для 

осмислення та тлумачення теоретичних основ ед’ютейнменту. 

Аналізуючи концептуально-теоретичні засади призначення 

ед’ютейнменту, здобувачка пропонує ввести до наукового обігу таке 

визначення цього поняття: «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» (с. 53).  

Досліджуючи ед’ютейнмент не лише як технологію, а й стратегію, 

Загороднюк В.Є. прогнозує, що вона є «основою масштабних кросмедійних 
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кампаній, спрямованих на позитивні соціальні зрушення, які розраховані на 

роки і мають на меті отримання довгострокових результатів» (63). 

Історичне та науково-теоретичне осмислення технології 

ед’ютейнмент на телебаченні у першому розділі, стає основою для 

обґрунтованого подальшого розуміння практичного впровадження 

технології ед’ютейнмент на міжнародному та українському телебаченні.  

Зокрема, аналізуючи іноземний досвід у створенні якісного 

телепродукту у технології ед’ютейнмент, дослідниця зазначає, що «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» (с. 93–94).  

У підрозділі 2.3. «“Піксель” та “Плюсплюс” із погляду міжнародного 

досвіду: реалізація технології ед’ютейнмент у практиці дитячого 

телебачення» авторка розглядає діяльність зазначених телеканалів крізь 

призму іноземних, досвідчених та популярних, дитячих телемовників, що 

поширюються в Україні ефірним, кабельним і супутниковим телебаченням.  

Здобувачка аргументовано доводить, що 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 
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дитячих телеканалів заповнює ефір пізнавально-освітнім, пізнавально-

навчальним та розважально-виховним контентом. 

У розділі 3. «Перспективи впровадження ед’ютейнменту: медіаосвіта 

й соціальний інжиніринг» дослідниця розкриває питання щодо перспектив 

упровадження ед’ютейнменту в Україні і пропонує 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. 

Останній розділ дисертаційного дослідження підсумовує здобутки 

щодо ед’ютейнменту як стратегії. Експериментальна база дослідження 

дозволила здобувачці зробити висновок, що ед’ютейнмент може стати 

однією з ефективних технологій соціального інжинірингу та 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. 

Дослідження Загороднюк В.Є. доводить, що «соціально-

комунікаційні технології є інноваційним ресурсом соціального 

програмування, прогнозування, проектування та управління. 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» (с. 158). 
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Продемонструвавши такі якості справжнього вченого, як 

працездатність, наполегливість і літературний хист, дисертантці вдалося 

представити цілісне й виважене уявлення про становлення соціально-

комунікаційної технології «ед’ютейнмент» та перспективи її впровадження 

на українському телебаченні. 

Разом із тим, низка положень дисертації спонукає до міркувань та 

дискусії. Серед них варто зазначити такі:  

1. Варто було би предметно продемонструвати міжнародний та 

український досвід щодо методології дослідження соціально-комунікаційної 

технології ед’ютейнмент і приділити цьому питанню окремий підрозділ 

дисертації, в якому бажано було б проаналізувати принципи і специфіку 

обрання тих чи інших методів для кількісної та якісної обробки 

медіапродукту. Цей підрозділ дозволив би не лише детально розкрити всі ті 

методи, які було використано безпосередньо дисертанткою, а й 

продемонструвати розвиток методико-соціологічної наукової думки щодо 

вищезазначеної технології у світі. 

2. Дисертанткою чітко сформульовані позитивні концептуальні 

аспекти інформаційної політики у створенні і трансляції телепроектів в 

ефірі українських телеканалів, але на нашу думку нічого досконалого немає, 

тому чи не варто було би продемонструвати пропорційне співвідношення 

програм українського та іноземного виробництва в ефірі українських 

дитячих та національних телеканалів з метою демонстрації причинно-

наслідкових ланцюгів дефіциту ед’ютейнмент-програм, створених 

українськими телевиробниками.  

3. Бажаним би було продемонструвати причини того, чому 

українські телевиробники не здатні створювати власний якісний продукт- 

ед’ютейнмент, який можна було би демонструвати в ефірі міжнародних 

телеканалів, позиціонуючи Україну, як країну, здатну розвивати свою 

аудиторію. 
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Однак, вищезазначені зауваження і побажання носять 

рекомендаційних характер і стосуються складних і дискусійних питань, що 

не впливає на загальний високий науковий  рівень дисертації. Основні 

наукові результати, отримані авторкою, сумніву не підлягають. 

На підставі викладеного можна вважати, що дисертація 

Загороднюк В.Є. на тему «Становлення соціально-комунікаційної 

технології "ед’ютейнмент” та перспективи її впровадження на українському 

телебаченні», є завершеною кваліфікаційною працею. Як самостійне 

дослідження дисертація містить нові науково обґрунтовані результати, що у 

сукупності розв’язують конкретне наукове завдання. Таким чином 

дисертація відповідає всім відповідає вимогам до дисертаційних робіт на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій 

згідно з пунктами 11–14 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння звання 

старшого наукового співробітника» від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор, 

Загороднюк В.Є, заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – 

Прикладні соціально-комунікаційні технології. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


ВІДГУК 

про дисертацію Загороднюк Владислави Євгенівни,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

 із соціальних комунікацій. 

Спеціальність 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. 

 

Тема: «Становлення соціально-комунікаційної технології «ед’ютейнмент» 

та перспективи її впровадження на українському телебаченні» (Київ, 2015). 

 

Тележурналістику продовжують збагачувати нові наукові розвідки в 

умовах інформаційного перенасичення та трансформаційних змін. З позиції 

наукових напрацювань та суспільних запитів, Владислава Загороднюк обрала 

важливу тему наукової праці. Дослідження структурно-функціонального 

телевізійного дискурсу, усвідомлення концептуальної стратегії телеканалів, 

завдяки відкриттю нових можливостей у трактуванні та розв’язанні проблем на 

шляху міждисциплінарної наукової взаємодії, зумовлюють особливу 

значущість наукової роботи.  

Питання побудови якісного телевізійного продукту і його поширення 

посідає одне з головних місць у сучасному комунікативному процесі. 

Інтенсивний розвиток новітніх мультимедійних технологій, швидкість 

передання інформації перетворюють сучасну людину розумну (homo sapiens) на 

людину медійну (homo medias). Комерціалізація телебачення спричинила 

витіснення освітньої функції коштом розважальної. Водночас дослідницьке 

відчуття закону «криз у культурі» спонукає науковців та медійних працівників 

пропонувати альтернативні форми подання інформації, які втілюють в 

«ед'ютейнменті» – освіті через розважання.  

Наукова розвідка в окресленому напрямі важлива для ефективного 

медіапланування, визначення особливостей і перспектив діяльності 

конвергентних засобів комунікації як загальноосвітнього явища та для творчої 

спеціалізації практиків. 
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Перший розділ роботи Владислави Загороднюк насичений визначеннями 

та основними положеннями дослідження. На увагу заслуговує ретроспективна 

систематизація технології «ед’ютейнмент» у міжнародному та національному 

зрізі. Авторка розглядає «ед’ютейнмент» як поширену діяльність у практиці 

різних ресурсів, зокрема телебачення, комп’ютерних ігор, веб-продукції, а 

також у театрах, музеях,  парках тощо (с.16–26), панорамно відображаючи 

різножанрові та різнотематичні модуси креативної освіти.  

Дисертантка фахово обґрунтовує потребу такого типу дослідження, 

визначає основні напрямки та ретельно звітує про результати наукової роботи. 

Варто відзначити авторську ініціативу Владислави Загороднюк звернутися за 

компетентним трактуванням аналізованих явищ до американського дослідника 

Арвінда Сінгала, котрий цілеспрямовано вивчає ед’ютейнмент як стратегію 

позитивних соціальних зрушень, що дало безперечну перевагу дослідниці 

вільно оперувати науковими категоріями та нагромадженим досвідом (с. 29). 

Авторка розширює усталене визначення ед’ютейнменту (с. 52) та 

зосереджує свою працю на впровадженні цієї технології в практику 

телемовників для дитячої аудиторії, вивчаючи програмне наповнення двох 

спеціалізованих каналів – «Піксель» і «Плюсплюс». Варто згадати про ретельно 

зібрану емпіричну базу українських дитячих програм, систематизацію 

просвітницької роботи. Органічним в науковій роботі видається рішення 

виокремити тематичний діапазон передач для дітей, виявити тенденції 

застосування цієї технології, окреслити гендерні особливості програм, подати 

популярні педагогічні методики тощо. 

Владислава Загороднюк демонструє обізнаність із численними науковими 

працями українських та зарубіжних дослідників щодо зазначеної проблеми, 

висловлює слушні зауваження до окремих тверджень. Послідовність дослідниці 

у викладі думки та її термінологічному оформленні створює враження 

інтенсивного наукового мислення, його повної підпорядкованості вирішенню 

поставлених завдань. 

Аналіз чисельних проектів для дітей дає змогу визначити труднощі та 

перспективи такої освітньої комунікації. З уваги на сучасні технічні можливості 
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авторка цілком закономірно звертається до мультимедійних ресурсів, адже  

телебачення в новій медійній реальності набуває додаткових можливостей. 

Моніторинг сітки мовлення, розподілений за функціональним спрямуванням на 

розважально-виховні, пізнавально-навчальні, пізнавально-освітні та 

розважальні, підкріплений вдалими спостереженнями (с.89–90), автентичність 

яких засвідчують кількісні показники, передані діаграмами, та впорядковані 

додатки.  

У трьох основних розділах Владислава Загороднюк досліджує характерні 

засади функціонування технології ед'ютейнмент з уваги на вікову градацію, 

потреби глядацької аудиторії, виражальну палітру, тематичний діапазон 

програм, типологічну характеристику візуального продукту, ціннісних 

орієнтирів та комунікативних вподобань респондентів тощо. Оцінка програм 

розкриває важливі питання щодо функціонування візуальних засобів 

комунікації. 

Серед пріоритетних напрямків дослідження варто згадати дескриптивний 

підхід для тлумачення телебачення як одного із найважливіших соціальних 

інститутів, що відкриває перед молодшою аудиторією світ у доросле життя, а 

тому важливо, на думку авторки, системно проаналізувати можливості та 

перспективи різних телевізійних форматів (с. 105–106). Методологічним 

підґрунтям роботи стало дослідження практик впровадження ед'ютейнменту в 

Україні, зокрема бінарний підхід дав змогу у дисертаційній праці не лише 

продемонструвати позитивний потенціал телебачення в процесі виховання 

дитини, але й виокремити деструктивні наслідки такої комунікації порівняно з 

традиційними моделями навчання (с. 112).   

Авторка компетентно віддзеркалює теоретичну поліфонію під час 

розгляду основних технологій медіаосвіти. Безумовно, якісного дослідження 

вимагає проблема програмного наповнення сучасних телевізійних каналів, 

завдяки яким можна було б встановити відповідність контенту до сподівань 

аудиторії, а також використання форм так званого «соціального 

перепрограмування» в національному мовленні. 
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Практичну цінність праці містить розділ з експертними оцінками та 

судженнями щодо ед’ютейнменту як  однієї з важливих технологій соціального 

інжинірингу, який доповнюють цікаві діаграми. Продумане опитування 

респондентів (медіафахівців, державних діячів, науковців), безперечно, дало 

багато якісного матеріалу для важливих узагальнень та обґрунтованих 

висновків. Дисертантка вникає в суть проблеми, прагне визначити, як векторні 

засоби ед'ютейнменту можуть формувати позитивні комунікативні зрушення.  

Щоб проілюструвати ефективність впровадження ед’ютейнмент-

стратегій, авторка запропонувала стислий аналіз діяльності таких міжнародних 

організацій як «Прорив» (Breakthrough), «Душа міста» (Soul City), «Місце 

зустрічі» (Puntosde Encuentro). Ці організації, за підсумками дослідниці, вдало 

використали комунікативну силу популярних медій, поєднуючи їх з освітніми 

новаціями та зручними платформами для мобілізації спільнот (с. 129–133). 

Систематизація діяльності цих міжнародних організацій, що мають досвід 

реалізації масштабних кросмедійних ед’ютейнмент-кампанії, може стати 

доброю основою для дисертантки, щоб в майбутньому реалізувати власний 

медійний продукт. 

Виразний акцент авторка робить на медіакомпетентності, ставлячи 

питання про недієву систему просвітницької роботи з метою знизити 

психологічний тиск на аудиторію. Владислава Загороднюк слушно зазначає, що 

«соціально-комунікаційні технології є інноваційним ресурсом соціального 

програмування, прогнозування, проектування та управління. Цілеспрямована й 

системно організована діяльність, скерована на виконання соціально значущого 

завдання, є ефективним інструментом випереджального розвитку в динаміці 

процесів сьогодення» (с. 157). 

Дослідниці вдається трансформувати впливові в наукових студіях 

концептуально значущі теоретичні ідеї, пов’язані з сучасними 

трансформаційними змінами в медіях, інтенсивним розвитком комунікаційних 

технологій, розширенням модусів популярної культури тощо. Нові гібридні 

форми стали визначальними в практиці національних медій, які, зважаючи на 

світові тенденції, також підтримують інтеграцію в індустрію розваг. 
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Не применшуючи здобутків дисертантки, звернемо увагу на такі дискусійні 

моменти: 

1) значну увагу авторка зосереджує на розкритті змісту поняття 

«ед’ютейнмент», подає хронологічну довідку виникнення і встановлення 

зазначеної технології, проте динаміка нарощування комунікативної сили і 

визначальні критерії, які характеризують «ед’ютейнмент», теоретично не 

обґрунтувано; 

2) дослідниця концентрується на виховному потенціалі «ед’ютейнменту», 

відтак можна було би ґрунтовніше розкрити місце вікової психології та 

педагогіки у процесі створення дитячих телепрограм, показати результати такої 

освіти з уваги на психологічні потреби аудиторії; 

3) анкетування уможливило аналіз статистичних закономірностей, що 

характеризують зазначену технологію, однак більшість висновків зроблено на 

підставі описової статистики результатів анкетування, хоча така база дає змогу, 

за допомогою відповідних статистичних критеріїв, зробити розгорнутий 

аналітичний звіт; 

4) основна увага в дисертаційній праці сфокусована на тематичному 

діапазоні та жанровому різноманітті телевізійної продукції для дітей, 

семантичне наповнення повідомлення, яке якісно розширило б усталені 

теоретичні положення та збагатило практичне поле застосування результатів 

дослідження, залишилося «за лаштунками» наукової роботи. 

Проте ці лише принагідні думки не знижують значення роботи, у якій 

дослідниця інтегровано підійшла до вирішення поставлених завдань, 

прагнучи цілісно показати основні засади функціонування технології 

«ед’ютейнмент». 

Висновки, вичерпні й структуровані, підкреслюють дослідницькі 

здобутки авторки. Синтетично-аналітичний спосіб мислення, глибока 

професійна й особистісна зацікавленість механізмами функціонування 

ед’ютейнменту, настанова на міждисциплінарну взаємодію й здатність її 

здійснювати демонструє внутрішню завершеність наукового наративу. 
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Автореферат чітко структурований, публікації відображають зміст 

основних положень дисертації, схвалення заслуговує тематика виступів на 

конференціях. Зважаючи на зазначене вище, наукова робота Загороднюк 

Владислави Євгенівни «Становлення соціально-комунікаційної технології 

«ед’ютейнмент» та перспективи її впровадження на українському телебаченні» 

є самостійним науковим дослідженням, що повністю відповідає вимогам п. 11 

та п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року №567, а її авторка заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за 

спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. 
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