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Передмова 

 

Сучасні масові комунікаційні процеси, важливим чинником яких є 

телебачення, також охоплюють дитячу аудиторію. Оскільки телебачення стало 

невід’ємною частиною життя дітей, то потрібно знати, яку інформацію несе їм, 

на які цінності орієнтує, які погляди, настанови, звички пропагує, щоби 

спрямовувати діяльність телевізійних організацій у доброчинне морально-

духовне, національно-гуманістичне, патріотично-громадянське русло. 

На жаль, «сьогодні лідером дитячого телеекрану стала зарубіжна 

продукція, вплив якої призводить до забуття традицій і цінностей української 

культури, втрати високої суспільної моралі, до розриву тяглості поколінь. 

Недостатнє інформаційно-емоційне та змістово-тематичне наповнення дитячих 

телепрограм спонукає юних глядачів дивитися передачі для дорослих, де 

надзвичайно високий відсоток сцен насилля та агресії, де прищеплюється 

невибагливий смак [4, с.1]. 

У новітньому, так званому «макдоналізаційному» (Дж. Ритцер), середовищі 

створюється безнаціональна – «гібридна культура» на основі комбінації 

глобальної і місцевої культур. Вважаємо, що телебачення доцільно розглядати як 

потенційний каталізатор національного розвитку, адже воно володіє потрібними 

можливостями реалізації позитивного виховного потенціалу. А в складних 

суспільно-політичних умовах наріжною проблемою телебачення повинно стати 

збереження і розвиток української мови, культури, духовності, самобутніх 

звичаїв, традицій, виховання дітей у національно-патріотичному дусі, 

формування у них морально-гуманістичних цінностей. 

Телебаченню, яке володіє потужними виражальними засобами і може 

транслювати широкий спектр як позитивної, так і негативної інформації, 

присвячено підручники і посібники, монографії, кандидатські і докторські 

дисертації. Однак наукова і публічна дискусія про його природу, призначення, 
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функції, принципи діяльності, вплив на глядачів не вщухає. В Україні це 

пов’язано також з тим, що більш як за 20 років незалежності не обґрунтовано 

ідеологічної сутності національного патріотизму, яка би стала концептуальною 

передумовою вироблення єдиної і чіткої політики щодо регулювання діяльності 

телебачення для дітей. 

На початку 60-х років минулого століття, коли телебачення ще тільки 

шукало свої шляхи, Володимир Саппак у книзі «Телевидение и мы» чітко 

окреслив особливості телебачення, назвавши його – «вікном у світ», бо з 

допомогою телебачення дізнаємося стільки нового, що будь-який інший засіб 

інформації не може зрівнятися з ним у цьому контексті; це – незамінний засіб 

організації відпочинку аудиторії, бо пропонує глядачеві широкий вибір програм 

– художніх, розважальних, спортивних, створює «ефект присутності», бо з його 

допомогою глядач стає свідком події в момент її здійснення. Водночас 

телебачення достовірне, оскільки людина бачить на екрані подію, то може 

самостійно міркувати про неї й робити висновки. Телебачення інтимне, адже, 

сідаючи перед телевізором, будь-кому здається, що саме до нього звертаються з 

екрана, отже воно – рентген особистості, рентген характеру людини [5, с. 6-7].  

Телевізійна журналістика – специфічний аудіовізуальний засіб комунікації 

– повинна в сучасних умовах займати конструктивну державотворчу позицію. 

Саме телевізійним журналістам, як і всім працівникам засобів масової 

інформації, «має бути притаманне болісне відчуття справедливості, глибоке 

знання соціально-економічних, політико-ідеологічних, духовно-

культурологічних, морально-психологічних проблем і громадянська 

відповідальність за кожне зображення і слово в ефірі» [3, с.10]. Адже 

«журналістська праця – це не просто вміння вправно написати замітку чи статтю, 

хоча ці ази ремесла треба засвоїти, а своєрідний спосіб сприйняття світу, спосіб 

бачення реальності, спосіб мислення і світовідчуття, спосіб існування й 

усвідомлення себе у неспокійному житті» [1, с.10], – наголошував професор 

Володимир Здоровега. 
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Інтерактивна «екранна культура» (телебачення, комп’ютери, мобільні 

телефони, гральні пристрої та інші технології) розширює для дітей можливості 

вибору аудіовізуального контенту. У зв’язку з тим, що «ця культура надає дітям 

інтегровану реальність, у якій існують улюблені дітьми об’єкти, славнозвісні 

особи й соціальні середовища із різних світів медіа» [2, с. 297], актуальною є 

потреба науково осмислити концептуальні засади, принципи, функції, тематичну 

наповненість передач регіонального телебачення в Україні в контексті 

національно-патріотичного виховання дітей – майбутніх соціально активних 

громадян України. 

Телевізійну журналістику студенти опановують під час вивчення 

дисциплін «Аудіовізуальна журналістика», «Аудіовізуальні медіа: від кіно до 

Інтернету», «Природа журналістської творчості в аудіовізуальній комунікації», 

«Усний публічний текст: його різновиди, засади творення, образотворчі засоби», 

«Медіакомунікації: технології, тенденції, журналістська відповідальність», 

«Природа журналістської творчості в аудіовізуальній комунікації». 

Мета цього підручника – розкрити особливості інтегруючої ролі передач 

регіонального телебачення в контексті морально-духовного, національно-

патріотичного виховання дітей, підлітків, юнацтва. 

Дотримуючись вимог навчальної програми, у підручнику осмислено 

концептуально-теоретичні засади функціонування сучасного телебачення і 

регіонального зокрема; обґрунтовано, що головною передумовою ефективного 

впливу регіонального телебачення на формування у дітей морально-духовних, 

національно-патріотичних переконань є органічне поєднання в телепередачах 

регіональних (локальних), всеукраїнських і загальнолюдських цінностей; 

сформульовано морально-духовні компоненти національно-патріотичного 

виховання, які є визначальними у системі комунікаційно-педагогічних дій; 

розроблено тематичну структуру гуманітарних потреб дітей; обґрунтовано 

концептуально-методологічний підхід щодо оптимальних шляхів позитивного 

впливу регіонального телебачення на утвердження у свідомості юних глядачів 
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національно-патріотичних цінностей; отримали подальший розвиток принципи 

створення передач для дітей, сутність яких полягає у поглибленні довіри до 

слова і зображення в ефірі, шани і поваги до розмаїття культур, міжнаціональної 

толерантності, захисту морально-духовних цінностей у процесі розвитку й 

утвердження Української Держави. 

Професор В. Лизанчук наголошує, що підвищення ролі таких важливих 

соціальних інститутів в житті українського суспільства, як телебачення і 

радіомовлення, передусім, залежить від професійних, моральних, національно-

духовних якостей журналістів, формування яких передбачає глибоке теоретичне 

і практичне опанування фахом. Комплексне вирішення цієї проблеми передбачає 

підвищення мовного, світоглядно-інтелектуального, морально-духовного, 

національно-громадянського рівня навчання журналістів [3, с.10]. 

Після кожного розділу подано «Запитання для самоконтролю», «Завдання 

для самостійної роботи» та «Літературу». Сформульовано також «Основні теми 

наукових досліджень», які здійснюватимуть студенти під час навчання. 

Методика проведення лабораторних і практичних занять передбачає підготовку 

власних телематеріалів, перегляд, обговорення і рецензування телепередач, що 

допоможе студентам «Знати» теоретичні засади функціонування телебачення, 

методичні підходи до аналізу тележурналістської практики і «Вміти» підготувати 

різножанрові телевізійні матеріали. 

Теми, які розглядаються в підручнику, апробовані на лекціях, 

лабораторних і практичних заняттях з «Телевізійної журналістики», яку 

опановують студенти Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, факультету систем і засобів масової 

комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара, факультету журналістики Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Підручник відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики й 

університетської програми курсів «Телекомунікація: теорія і новітні практики», 

«Історія радіомовлення і телебачення», «Основи культури усного публічного 
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мовлення», «Телерадіореклама», «Сучасне радіомовлення і телебачення в 

контексті інформаційної безпеки України», «Українське телебачення: виклики 

часу», «Ефірне мовлення в контексті засад риторики», «Телевізійна критика», 

«Журналістська майстерність», «Основи дикторської майстерності» та сучасним 

методологічним засадам підготовки тележурналістських кадрів. 
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Розділ І. Історіографія дослідження телебачення 

Національно-патріотичне виховання дітей – одна з найважливіших умов 

формування морально-духовного, соціально-активного, відповідального, 

працелюбного громадянина України. Цей багатоаспектний процес вимагає 

комплексного, системного підходу. Адже людина формується не стихійно, а під 

певним впливом сім’ї, колективу (навчального чи виробничого), релігії, 

літератури, мистецтва, установ культури, засобів масової комунікації та інших 

чинників. 

У процесі формування національно-патріотичних почуттів важлива, 

передусім, продуктивна комунікаційна взаємодія між об’єктом і суб’єктом 

виховання. «Вихователь впливає на почуття та інтелект людини, повідомляючи 

їй, доводячи до її свідомості інформацію, змістом якої є соціальна дійсність, 

прагнучи, щоби ця інформація стала порадником у її ділах і вчинках» [15, с. 68-

69]. 

Професор Володимир Владимиров наголошує, що «інформація, вперше 

увійшовши у духовний світ людини, може так і залишитися «при порозі», а може 

вступати у безліч змістових зв’язків з світоглядом, переконаннями, знаннями, 

уподобаннями, упередженнями тощо, тобто вступити до етапу інтерпретації» [4, 

с. 30]. 

У своєму дослідженні ми зосереджуємо увагу на регіональному 

телебаченні, яке також володіє потужними можливостями впливу на глядачів. 

Однак засоби телевізійного впливу відрізняються від інших видів комунікації. 

По-перше, знаки телеобразу, на відміну від знаків мови або листа, схильні до 

того, щоб глядач прочитував їх як природну життєву подію. По-друге, 

телеобрази при всій їх схожості на реальні життєві події є, як і всі інші знаки, 

кодом, а не простим відображенням реальних життєвих обставин. Ці знаки, які 

генерує телебачення, мають певний сенс, який часто не ідентичний тому сенсові, 

який закладений у речах, що відображаються на телевізійному екрані. Таким 

чином, кодування залишається для масової аудиторії непомітним, і в осіб, які 
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здійснюють селекцію і оформлення телеінформації, виникає можливість вселяти, 

тобто активізувати маніпулятивні механізми [10, с. 54]. 

Маніпулятивний потенціал розвиває телебачення завдяки майстерно 

прихованій відмінності між фікцією і реальністю. Нині діти потрапляють у полон 

телевізійного бізнесу з низькопробними серіалами, чужомовною попсою, 

невибагливими реаліті-шоу, цинічним гумором, беззмістовними конкурсами 

тощо. Це створює передумови негативного впливу телебачення на дітей різної 

вікової категорії, адже вони дивляться також передачі для дорослих, які часто 

наповнені вульгарною розважайлівкою, спрямованою на те, щоби «відволікти 

людей від думання про стан їхнього життя, – наголошує професор Мирослав 

Маринович. – І ми піддаємося найнижчим інстинктам, не компенсуючи це 

якимись розвивальними моментами» [11]. 

Телевізійна інформація, яка часто має деструктивний, руйнівний характер, 

не збагачує, а збіднює морально-духовний світ людини, навіює дітям 

нігілістичне ставлення до національно-культурних цінностей. Це пов’язано 

також з тим, що географічна відстань перестала бути перешкодою для 

спілкування та обміну інформацією. Телевізійна інформація стала для багатьох 

особливою сферою буття – рівнозначною та паралельною до сфери буття 

справжнього. «При цьому телебачення здатне перетворити акт телекомунікації 

на захоплююче середовище, спектакль зі своєю драматургією, що допомагає 

активно залучати аудиторію до процесу взаємодії» [8, с. 72]. 

Однак у формулі «Вихователь – Вихованець», «Телебачення – Сприймаючі 

діти» потрібно дещо зміщувати акценти, бо нині суттєвою тенденцією наукового 

психологічного мислення є формування нового парадигмального погляду на 

дитину. «Основним смисловим акцентом цього процесу є перехід від тлумачення 

особистості як продукту формуючого впливу зовнішніх чинників до її розуміння 

як такої, що здатна до саморозвитку, самовизначення й самотворчості» [1, с. 

221]. У цьому теоретико-методологічному контексті досліджуємо роль 



10 

 

регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання 

дітей. 

У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» зазначено, що 

«структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: 

державні та комунальні телерадіоорганізації, система Суспільного телебачення і 

радіомовлення України, приватні, незалежно від способу розповсюдження 

програм, громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог 

законодавства України» [9, с. 93]. Залежно від території розповсюдження 

програм визначається територіальна категорія мовлення та територіальна 

категорія каналу мовлення або багатоканальної телемережі. Загальнонаціональне 

мовлення – це «мовлення не менше ніж на дві третини населення кожної з 

областей України» [9, с. 98]. Регіональне мовлення – це «мовлення на регіон 

(область, декілька суміжних областей), але менше ніж на половину областей 

України» [9, с. 98]. Місцеве мовлення – це «мовлення на один чи кілька 

суміжних населених пунктів, яке охоплює не більше половини території області» 

[9, с. 98]. Отже регіональне телевізійне мовлення є самостійним сегментом 

структури національного телебачення, покликання якого донести до глядачів 

також повний гуманістичний зміст української національної ідеї 

державотворення, всебічно розкрити, що незмінною складовою її сутності є 

соборність України, самодостатня цінність особистості, високий рівень культури, 

моральності і духовності, розвинена самоповага, національна свідомість, 

патріотизм, чесність, порядність, взаємодопомога, господарська дбайливість, 

добробут. 

До основних етапів становлення регіонального телебачення належать: 

однопартійна заангажованість за комуністичного тоталітарного режиму, 

перебудовча ейфорія у перші роки незалежності України, нинішнє поступове 

усвідомлення новітньої сутності регіональної аудіовізуальної комунікації, яка 

володіє можливостями транслювати ціннісно-орієнтаційні повідомлення, 

сприяти розвитку певних навиків і здібностей, моделювати типи стосунків у 
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дитячому середовищі. «Процеси створення, тиражування, поширення та 

сприйняття аудіовізуальної інформації – синтетичного продукту, в якому свідомо 

поєднані візуальні (зорові) та аудіальні (звукові) ефекти з метою відтворення 

повноцінної, об’ємної, багатоаспектної картини живої реальності, рухомої у 

просторі та часі, зумовили оригінальний розвиток аудіовізуальної, екранної 

культури та, вочевидь, викликали глобальну зміну парадигм у культурі» [7, с. 

59]. Адже телебачення також продукує культ жорстокості й насильства, 

розпусти, аморального і безвідповідального стилю життя, що негативно впливає 

на психічне та емоційне здоров’я людей, особливо дітей, підлітків, юнацтва. 

«Ми ні себе, ні своїх дітей, для яких інформаційна зброя є найбільш 

небезпечною, не захищаємо, – наголошують російські психологи і публіцисти 

Ірина Медвєдєва і Тетяна Шишова. – Значить, мовиться не про війну, а про 

інформаційне оточення, інформаційне захоплення» [14, с. 1]. Редактор журналу 

Journal of Children and Media, професор комунікації в університеті Тель-Авіва 

Дафна Леміш зазначає, що з появою телебачення було, з одного боку, багато 

очікувань і сподівань на те, що воно збагатить життя дітей, буде сприяти 

розвитку їхніх уявлень, розширить їхній світогляд і ерудицію, призведе до 

зростання культурної толерантності, зменшить розрив між країнами, 

стимулюватиме процеси розвитку і демократизації. З другого боку, телебачення 

здатне притуплювати почуття, викликати байдужість до болі ближнього, 

провокувати деструктивну поведінку, призводити до зниження моральних 

цінностей, розчавлювати місцеві культури і сприяти соціальному відчуженню. 

«Це подвійне ставлення до телебачення як засобу розповсюдження інформації – 

з одного боку, як до «месії», з другого – як до «демона» – широко 

обговорювалось у всіх суспільствах і культурах, де воно появилось» [13, с. 14]. 

Дискусії про проблему «Телебачення і діти» і нині тривають в Україні. 

Часто можна почути або прочитати таке: «Домашній агресор», «Підступність 

блакитного екрана», «Дитина і телевізор: друзі чи вороги?», «Отрута телевізора», 

«Ці дебелі децибели», «Жертва реклами, або про золоту рибку, папугу та «йо-ма-
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йо», «Ефірний секонд-хенд» тощо. «На жаль, для такої різної оцінки є певні 

підстави, бо телебачення несе не лише позитивну інформацію, а й забруднює 

життєве середовище агресивною, насильницькою, порнографічною масовою 

культурою, брехливою, цинічною рекламою, впливаючи на підсвідомість дітей» 

[3, с. 15]. 

Осмислення наукових праць психологів, педагогів, журналістикознавців, 

наше дослідження про взаємодію дітей і телебачення дають підставу 

стверджувати: якщо діти сприймають, опановують негативні телевізійні моделі, 

то можливо використовувати регіональне телебачення для засвоєння 

національно-гуманістичних цінностей, створення здорового морально-

психологічного мікро- і макроклімату для порозуміння й об’єднання різних 

регіонів України на засадах україноцентризму. Концептуальна модель 

розв’язання цієї важливої суспільної проблеми щодо ефективного використання 

регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей 

передбачає врахування змістової наповненості основних складових впливу – 

аудиторії, масової комунікації, соціальної системи в цілому, які перебувають у 

великій взаємозалежності. «Сфера масового комунікування як спілкування з 

масами починає співіснувати й інтегруватися зі сферою спілкування в середині 

маси» [18, с. 20], – пояснює природу соціальної взаємодії професор В. В. Різун. І 

в цьому процесі важливе місце займає продуктивне використання регіонального 

телебачення у системі виховання дітей. Соціальна взаємодія впливає на 

сукупність комунікаційних ефектів: когнітивних, афективних і поведінкових. З 

огляду на те, що аудіовізуальні засоби стали потужним арсеналом 

індустріалізації масового спілкування, виникнення технологій управління 

масами та людиною, актуалізовано також дослідження телевізійної комунікації 

як специфічного діалогічного аудіовізуального явища, що охопило сферу 

освітньо-пізнавальних, навчальних, виховних процесів. 

Проблеми використання телебачення і радіо як технічних засобів освіти, 

навчання, виховання досліджували за радянських часів А. Меншикова (Радио – 
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детям), В. Ксенофонтов (А если в семье телевизор… и дети?). Матеріали, 

присвячені педагогічним вимогам підвищення ефективності впливу телебачення 

на виховання дітей, підлітків, юнацтва, опубліковані у збірнику «Телевидение и 

дети». Сприймання теле- і радіопередач підлітками, критерії ефективності 

впливу телерадіоматеріалів на соціальний розвиток юнацтва з’ясовуються у 

монографії В. Лизанчука «Внимание: включен приемник». Особливості 

підготовки матеріалів для радіо і телебачення дослідили В. Качкан і В. Лизанчук. 

Використанню електронних засобів масової інформації у навчальному 

процесі приділяється значна увага у європейських країнах, Сполучених Штатах 

Америки. Ці питання висвітлено, зокрема, у R. Atwan, B. Orton, W. Vesterman 

«American Mass Media» (1978), Brian Groombridge «Television and the People» 

(1972), D. Growley, A. Etherington, R. Kidd «Mass Media Manual» (1978), B. 

Warren Dygert «Radio as an Advertising Medium» (1939), S. Ulloth «Broadcasting» 

(1978), S. Harris, K. Leiter, S. Johnson «The Complete Reporter» (1981), Barry Cole 

«Television Today» (1981), Gerald Stone «Newswriting» (1992), W. Brooks «Speech 

Communication» (1981), C. Hausman «Crafting the News for Electronic Media» 

(1992), G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep «Media i Dziennikarstwo w Polsce 1989-

1995» (1996), J. Hunter, L. Gross «Broadcast News the Inside out», Heibert, Ungurait, 

Bonh «Mass Media V» (1988), E. Launer «TV News Ptoduction» (1995). 

За роки незалежності в Україні вийшли у світ підручники, посібники, 

монографії, в яких розглядаються різні аспекти функціонування електронних 

засобів масової комунікації. Серед них: «Журналістика, особа, суспільство: 

проблеми розуміння» Володимира Владимирова, «Теорія мережевої комунікації» 

Лесі Городенко, «Майстерність телеведучого: вступ до спеціальності» Тетяни 

Дейнегіної, «Масова комунікація як чинник формування громадянського 

суспільства в незалежній Україні (глобальне і національне)» Сергія Демченка, 

«Телевізійна журналістика» Зенона Дмитровського, «Розуміння медіакультури: 

комунікація, постмодерн, ідентичність, ідеології, медіаконтроль» Ніни 

Зражевської, «Соціологія масової комунікації» та «Основні теорії масової 
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комунікації і журналістики» Валерія Іванова, «Аксіологічні моделі мас-медійної 

інформації» Тетяни Кузнєцової, «Мова на телебаченні» Олени Кулініч, 

«Тележурналістика: досвід, проблеми, стратегії» Миколи Недопитанського, 

«Морально-етичний дискурс сучасних друкованих та електронних ЗМІ» 

Людмили Пономаренко, «Медіа: ключі до розуміння» Бориса Потятиника, 

«Теорія масової комунікації» Володимира Різуна, «Основи телетворчості» 

Олександри Сербенської і Вікторії Бабенко, «Українське телебачення і 

формування духовності молоді: теорія і практика» Наталії Темех, 

«Комунікаційні технології» Олександра Холода, «Телевізійна публіцистика: 

методологія, методи, майстерність» Юрія Шаповала, «Телевізійна журналістика: 

теорія і практика» Анатолія Яковця та інші. 

У названих працях розглянуто основні поняття комунікаційних технологій, 

історію їхнього виникнення, формування провідних концепцій, принципи й 

підходи до вивчення масової комунікації; досліджено роль і місце масової 

комунікації у розбудові громадянського суспільства у глобальному та 

національному вимірі; осмислено медіакультуру як феномен масових 

комунікацій, чинник медіатизації соціального життя, інформаційного впливу на 

формування свідомості людини та її ідентичності; запропонована типологія 

аксіологічних моделей мас-медійної інформації, структурно-концептуальний 

аналіз яких дозволяє виявити механізми формування оцінки в журналістському 

матеріалі, а також тенденції подання соціокультурної інформації в 

комунікативному просторі; проаналізовано морально-етичний дискурс ЗМІ, 

з’ясовано роль моралі в мас-медійній реальності, а також комунікаційні потреби 

аудиторії та морально-етичні цінності в умовах сучасної політико-ідеологічної 

ситуації; розкрито концептуально-теоретичні засади функціонування телевізійної 

журналістики у системі ЗМК, її специфіку, жанрову палітру та особливості 

творчої роботи в контексті світоглядно-творчих і особистісних взаємозв’язків 

об’єкта, предмета, методів, змісту й форми екранного твору; досліджено чинники 

впливу телебачення на розвиток духовності молоді, визначено шляхи 
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підвищення мовного, світоглядно-інтелектуального, національно-

громадянського, морально-духовного рівня телевізійних працівників; окреслено 

концептуальні, модельні, структурні взаємозв’язки мережевої комунікації – 

нового феномена соціальних комунікацій. 

Наукова зацікавленість діяльністю регіональних телеканалів обумовлена 

суспільною потребою поліпшення якості дитячих телепередач, інформаційно-

естетичний потенціал яких може успішно реалізуватися внаслідок органічного 

поєднання «зображення (кадр, колір, графіка), звуку (голос, шум, музика) та 

усного слова, які актуалізують різні рівні чуттєвої сфери, підсилюють сугестію 

екранного контексту телепродукту» [2, с. 14], – підкреслює кандидат наук із 

соціальних комунікацій, доцент В. В. Бабенко. 

У кандидатській дисертації «Регіональне телебачення і радіомовлення у 

контексті формування національної свідомості молоді» І. Л. Пенчук на 

матеріалах телебачення і радіомовлення Запорізького регіону досліджувала 

умови формування національної свідомості молоді, розкрила чинники 

понівечення національної свідомості українців, яких впродовж століть 

зросійщували, висвітлила процес зародження, становлення і розвитку 

національної свідомості у молодих людей під впливом телерадіоматеріалів [142]. 

А. Я. Скорик проаналізувала становлення і розвиток музичних програм 

Львівської обласної держтелерадіокомпанії у масмедійному просторі України, 

описала феномен блоку художніх (передусім музичних) програм Львівського 

телебачення як специфічного регіонально-суспільного явища, в якому 

відображаються певні історико-культурні традиції краю, відмінні від інших 

регіонів України, провела соціокультурний аналіз історичних етапів музичних 

програм ЛТБ у зіставленні з аналогічними етапами музичних програм інших 

телекомпаній [20]. 

Докторська дисертація І. Л. Пенчук присвячена вивченню інформаційно-

емоційної та змістовно-тематичної наповненості дитячих телепрограм 

всеукраїнських телевізійних каналів [17]. Авторка проаналізувала еволюцію 
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екранної дитячої комунікації, специфіку передумов створення та розвитку 

дитячого кіно й телебачення в Україні, визначила основну тематику, тенденції, 

особливості інформаційно-емоційного впливу на дітей, обґрунтувала 

необхідність вивчення психолого-педагогічних особливостей вікової 

диференціації дитячої телеаудиторії. 

Передачі для дітей на регіональному телебаченні не були головним 

предметом дослідження І. Л. Пенчук, але її рекомендації щодо створення 

розвивальної моделі дитячого телебачення ми взяли до уваги, аналізуючи 

тематику, зміст матеріалів, осмислюючи концепцію і принципи регіонального 

ефірного мовлення. За визначенням професора О. А. Сербенської, ефірне 

мовлення є різновидом публічного мовлення і реалізується за допомогою 

сучасної техніки по телебаченню і радіо, які створюють сьогодні мовленнєвий 

фон, що впливає на мовленнєву поведінку слухачів/глядачів, – вони «підсвідомо 

засвоюють манеру розмовляти; радіо- й телемовлення передають їм певний 

мовленнєвий досвід, впливають на рівень розвитку мовленнєвих умінь» [19, с. 

15]. 

Концептуальні засади функціонування сучасного телебачення як 

специфічного екранного засобу масової комунікації, виду екранного мистецтва й 

творчості розглянуто у докторській дисертації В. В. Гоян [5]. Підкреслено, що 

телебачення є видом журналістської творчості, яка є визначальною для розвитку 

функціональної, типологічної та комунікаційної сфер телебачення, окреслено 

особливості журналістської творчості на телебаченні в системі візуально-

вербальних компонентів комунікації, розглянуто тележурналістику як сферу 

професійної діяльності в екранній комунікації, досліджено якісні зміни в 

образній системі екранного видовища, обґрунтована еволюція телевізійних 

жанрів, типологізація та формування телевізійного ефіру, які зумовлюють 

тенденції, здатні вплинути на майбутнє професійної та творчої сфер телебачення. 

В. В. Гоян наголошує, що в ефірній практиці українських каналів є чимало 

вдалих прикладів застосування мовного та екранного контекстів, що створюють 
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прецедент для публічного обговорення чи фахового аналізу, але трапляється й 

чимало негативних, – коли автор захоплюється відео- й аудіоефектами, 

використовуючи стилістику кліпів у інформаційному типі мовлення, і яскрава 

«картинка» мимоволі затьмарює головну подію. Часом у гонитві за ефектними 

художніми образами журналісти жонглюють фактами або намагаються 

замаскувати порожні ідеї стандартними репліками, заштампованими 

метафорами, багатослів’ям. Таку думку про регіональне телебачення висловила 

В. В. Гоян, зазначивши, що «такі крайнощі, професійний несмак чи 

журналістське недбальство поширені як на регіональних студіях, так і в ефірі 

провідних загальноукраїнських каналів» [6, с. 231]. Досліджуючи концептуальні 

засади українських телепрограм для дітей та юнацтва, К. О. Кошак наголосила, 

що «сьогодні нагальною потребою є виховання молодого покоління патріотів 

незалежної, суверенної України, формування високої національної 

самосвідомості, моральних принципів та інтелектуального розвитку [12, с. 11]. 

Важливу функцію просвітянсько-виховної діяльності покликане 

виконувати регіональне телебачення. Адже, як відомо, освіта – обов’язкова  і 

формалізована (визначена у часі та обсязі отриманих знань), а просвіта – 

зацікавлює в пізнанні корисних, шляхетних речей, виховує повагу до морально-

духовних, національно-патріотичних, загальнолюдських цінностей.  

Аналіз підручників, посібників, монографій, дисертацій про телебачення 

дає підставу стверджувати, що нині актуальною є потреба комплексно 

досліджувати діяльність регіонального телебачення в системі національно-

патріотичного виховання дітей. Важливим компонентом цього процесу 

виховання є засвоєння дітьми під впливом телепередач базових основ 

української культури та правдивої історії свого краю і всієї України, що буде 

зумовлювати повагу до національних цінностей, любов до Батьківщини, 

усвідомлене ставлення до праці і до людей праці, до себе і до свого способу 

життя. Регіональне телебачення також здатне потужно впливати на формування 

свідомості дітей завдяки видовищності події, якщо грамотно, професійно 
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використовувати візуально-вербальну специфіку, відповідально ставитися до 

словесного, акустичного та візуального компонентів передачі, оскільки 

аудіовізуальний матеріал має бути завершеним драматургічним твором. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Телебачення в системі засобів масової комунікації. 

2. Якими засобами впливу володіє телевізійна інформація? 

3. Охарактеризуйте змістове наповнення телевізійної інформації. 

4. Структура телебачення України. 

5. Особливості регіонального телебачення в Україні. 

6. Етапи становлення регіонального телебачення. 

7. Як розумієте вислів: телебачення – «месія» і телебачення – «демон»? 

8. Назвіть авторів, які досліджували функціонування телебачення. 

9. Суспільна потреба поліпшення якості телепередач для дітей. 

10. Інформаційно-етичний потенціал дитячих телепередач. 

11. Змістовно-тематична наповненість телепрограм для дітей. 

12. Розвивальні моделі передач для дітей. 

13. Телебачення – особливий вид журналістської творчості. 

14. Візуально-вербальні компоненти телевізійної комунікації. 

15. Регіональне телебачення в системі національно-патріотичного виховання 

дітей. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Студенти опрацьовують Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення», щоби поглибити і закріпити інформацію про структуру 

національного телебачення, загальнонаціональне, регіональне і місцеве 

телемовлення. 

Аналізують і осмислюють рекомендовану літературу про створення, 

тиражування, поширення та сприйняття аудіовізуальної інформації. 
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Зосереджують увагу на тому, що телебачення не лише позитивно, а й негативно 

впливає на юну аудиторію, бо забруднює життєве середовище агресивною, 

насильницькою, порнографічною масовою культурою, цинічною рекламою. 

Важливим етапом вивчення і оцінки проблеми «Телебачення і діти» є 

підготовка студентами оглядів публікацій у пресі про телевізійну комунікацію – 

специфічне діалогічне аудіовізуальне явище, що охопило сферу освітньо-

пізнавальних, навчальних і виховних процесів. Підготовлені огляди публікацій 

про телебачення обговорюють на лабораторному занятті. 

Спираючись на концепцію, що регіональне телебачення здатне потужно 

впливати на формування національної свідомості дітей, студенти дивляться 

передачі на предмет оцінки видовищності події, що забезпечується грамотним, 

професійним використанням візуально-вербальної специфіки телебачення, 

відповідальним ставленням до словесного, акустичного та візуального 

компонентів передачі, оскільки аудіовізуальний матеріал має бути завершеним 

драматургічним твором. 
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Розділ ІІ. Телебачення в системі національно-патріотичного виховання 

дітей. 

Доленосним для України в нинішньому глобалізаційному процесі є 

національно-патріотичне виховання дітей, формування у них глибоких 

моральних і духовних цінностей. Щоби людина стала «соборною особистістю» 

(В. Бехтерєв), яка діятиме в інтересах України, родини, власного повноцінного 

життя, вона повинна національно самоствердитись. Тобто «відкривати Україну в 

собі – тільки так можна набути втрачену Батьківщину. Тільки за умов набуття 

власної Батьківщини можна подолати комплекс меншовартості, національної 

неповноти» [8, с. 36]. 

Відчуття єдності не лише з теперішнім, а й з минулим – це певний 

генетичний код етносу, народу, нації, що допомагає самозберегтися у 

найскладнішому буттєвому контексті. «Адже в кожної особистості, за 

«презумпцією її самоцінності та цінності для суспільства», завжди знайдеться 

властивість, яка буде корисною, цінною для спільного просування до прогресу у 

сфері культури, – наголошує психолог Валентин Рибалка. – А це передбачає 

цілеспрямований пошук і результативне знаходження особистісних цінностей, 

культуротворчих винятковостей у кожній людині, що включається у структуру 

та культуротворчу діяльність цілісної соборної особистості» [19, с. 8]. 

Поняття «патріотизм», його роль, функції, структуру та місце у психолого-

педагогічному процесі досліджувати М. Вишняк, В. Герасимчук, В. Коваль, О. 

Коркішко, М. Павленко, Д. Попова, Ю. Руденко та ін. 

Тлумачний словник української мови визначає патріотизм як любов до 

своєї Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви і 

подвиги. З погляду філософії, патріотизм – моральний і політичний принцип, 

соціальне почуття, змістом якого є любов і відданість Вітчизні, гордість за її 

минуле і сучасне, бажання захищати інтереси Батьківщини. Під сутністю 

патріотизму педагогіка розуміє таку моральну якість людини, яка виражається в 

любові до своєї Батьківщини, усвідомленні її величі та співпереживанні свого 
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духовного зв’язку з нею, у потребі практичними справами зміцнювати її 

могутність, соборність і незалежність. «Виділяють такі функції патріотизму у 

суспільстві: ідентифікаційну, цілеутворюючу та мотиваційну» [10, с. 134]. 

Головним, визначальним ідейно-смисловим змістом Шевченкових 

прозирань у майбутню долю України було духовне воскресіння, національне 

прозріння українського народу, братання в єдиній родині, гармонійне співжиття 

в своєму рідному домі. 

Актуальні думки про право українського народу на національний розвиток 

висловив Іван Франко у працях «Поза межами можливого», «На склоні віку», 

«Що таке поступ?», «Одвертий лист до української галицької молодежі», «Сухий 

пень», «Єврейська держава. Спроба сучасного розв’язання питання», 

«Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова» та інших. В історичному нарисі 

про розвиток культури й цивілізації «Що таке поступ?» Іван Франко підкреслює, 

що людина може бути щаслива лише в рамках власної нації. «Все, що йде поза 

рами нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би 

прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хоробливий 

сентименталізм фантастів, що раді би широкими «вселюдськими» фразами 

покрити своє духове відчуження від рідної нації» [28, с. 284]. Франкознавець  

Ф. Медвідь стверджує, що Іван Франко реально оцінив історичне значення 

феномена національної свідомості для національної самостійності. «Адже добре 

відомо, що національна свідомість… на базі засадничої національної ідеї містить 

в собі усвідомлення: 1) етнічної спільності; 2) національних цінностей і 

відданість їм у мові, етнічній території, національній культурі; 3) соціально-

державної спільності; 4) патріотизму; 5) спільності в національно-визвольній 

боротьбі» [14, с. 171]. 

Український теоретик нації О. Бочковський називає національну свідомість 

«громадським цементом, який об’єднує і перетворює первісний народ у новітню 

націю» [1, с. 9]. Національний інстинкт, правильно культивований сім’єю, 

школою, а також регіональним телебаченням, зможе спрямувати всі особисті, 
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егоїстичні та індивідуальні прагнення туди, де самопізнається кожна окрема 

особа, нагромаджуються психічні якості навколо «Я», що закорінене у життєвій 

позиції «пізнай себе» (Г. Сковорода), яка є основою національної світоглядної 

системи. Упродовж століть із «Я» формується етнічна самосвідомість; із «Ми», 

які етнічно самоусвідомилися, твориться етнос. Шлях від етносу до нації 

пролягає через дихотомію. Дихотомія (протиставлення) – первісний спосіб 

усвідомлення групою людей своєї спільності – «Ми» та відмінностей її від 

подібного роду співтовариств «Вони». Отже, етнічну свідомість можна 

розглядати як духовне явище в чистому вигляді, а самоусвідомлення етнічної 

спільноти – не що інше, як національну свідомість. Тому народ, наділений 

національною свідомістю, і є нацією [1, с.9]. 

Основні принципи національної доктрини виклав Ентоні Д. Сміт: 

«1. Світ поділений на нації, кожна нація має свою історію, долю й 

характер; 2. Нація – єдине джерело політичної влади; 3. Щоб бути вільним, 

кожен індивід повинен належати до нації й бути відданим передусім їй; 4. Нації 

повинні мати максимум незалежності й самовияву; 5. Справедливий і мирний 

світ повинен спиратися на сукупність вільних націй» [24, с. 35-36].  

За визначенням Г. Ващенка, нацією вважають єдність поколінь людей – 

сучасних, минулих і майбутніх. Націю творить спільність походження, території, 

мови, культури, традицій. Але особливо він вирізняє свідомість своєї 

окремішності, що є категоричною передумовою її існування [2, с. 105]. Нація має 

свої особливості – фізичні, психічні, свої здібності та нахили, вдачу і 

призначення на землі. Нація втілює в собі духовну спільність, що витворилася на 

основі спільної історичної долі та спільного прагнення людей до самореалізації. 

Вона розвивається у просторі та часі і охоплює різні верстви суспільства. 

Цементуючою силою нації є відчуття її успіхів і кривди, яку їй завдають інші 

народи, а також воля жити вільно і самостійно у національній державі. 

«Національні держави – це не ті, в яких відсутні національні меншини, а ті, в 

яких одна етнічна нація є національною більшістю і сама держава утворюється в 



25 

 

межах етнічних кордонів цієї нації. Це так звана «титульна нація»: вона є 

серцевиною політичної нації (політичної спільноти, що включає всіх громадян 

даної держави, незалежно від етнічного походження) і ця нація дає мову 

міжетнічного спілкування («державну» мову) і дає політичну символіку і основні 

державні традиції. І саме такі національні держави здатні забезпечити ефективно 

і громадянську консолідацію («єдність»), і політичну стабільність. Більшість 

сучасних європейських держав є національними державами [13, с. 147]. 

Людське суспільство завжди мало і має національну структуру. Нація – 

категорія природна і вічна. Природним є прагнення кожного народу мати свою 

державу, бо лише за цієї умови можливий продуктивний розвиток національного 

життя. 

Пізнаючи інші нації, їх взаємовідносини, народ, як соціальна спільнота, 

підходить до пізнання себе як спільноти, може зіставити пізнання особливостей 

інших народів зі своєю самобутністю, яка є своєрідним джерелом формування 

патріотично-національних почуттів. У праці «Український націоналізм» Степан 

Ленкавський характеризує патріотизм, націоналізм і шовінізм. 

«а) Патріотизм – це підсвідоме почуття любови до всього, що рідне й нам 

близьке. Патріотизм може мати вужчі рамці (локальний) і ширші (народний). 

Локальний патріотизм – це прив’язаність і любов до нашого найближчого 

оточення, до родини, хати, родинної місцевості тощо. Народний патріотизм – це 

почуття любови до свого народу й охота йому допомагати. 

б) Націоналізм – це активна любов до Батьківщини. Це вияв не тільки 

охоти допомогти Батьківщині, але й чин. Практичне реалізування хотінь нації 

вийти на вищий щабель її розвитку. Націоналізм – вищий щабель патріотизму. 

в) Шовінізм – це сліпа, пристрасна любов до свого рідного й ненависть до 

всього чужого. Це крайня межа невідомо-чуттєвої патріотичної настанови» [11, 

с. 50]. 

Слово «шовінізм» (франц. chauvinism chauvin) – войовничий походить від 

прізвища солдата наполеонівської армії Н. Шовена, який став відомий своїм 
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людиноненависницьким ставленням до арабського населення під час 

єгипетського походу в 1798-1801 роках. Тому в політології терміном «шовінізм» 

позначають ідеологію і політику, що проповідує національну винятковість певної 

нації, розпалює ненависть та національну ворожнечу. Крайнім проявом 

шовінізму є фашизм, нацизм, оскільки фашизм, нацизм – це ідеологія і політика 

войовничого шовінізму та расизму. 

«Колоніальна ідеологія різних відтінків і градацій залишається діючою і 

живою в Україні. Застосовуючи слово «націоналізм» в негативному значенні (як 

вияв національного егоїзму), вони, одначе, роблять об’єктом своєї критики не 

якісь експансіоністські форми українського націоналізму, а будь-який захист 

української незалежної держави та української мови і культури [13, с. 146]. 

Професор Володимир Монастирський наголошує, що по-справжньому 

ефективним способом оздоровлення української нації є різке підвищення її 

природного імунітету, для чого «необхідно якнайшвидше повернути українців у 

стан їхнього власного політичного, економічного, культурного та духовного 

націоналізму» [15]. 

«Націоналізм – це любов до свого народу, країни, але також повага і до всіх 

інших, – наголошує кардинал Любомир Гузар. – Не може бути націоналізму, 

який навчає когось ненавидіти. Це трагедія, що знищує народ [4]. Отже, 

сучасний етап українського державотворення, морально-духовного відродження 

вимагає кореляції змісту освіти і виховання через посилення в ньому 

національно-ціннісних орієнтирів. Важлива роль у цьому процесі (про це 

наголошується у першому підрозділі) належить також ЗМІ, зокрема – 

регіональному телебаченню. 

«Національне виховання забезпечує кожній нації найширшу 

демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а значить, 

дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу, – писала 

видатний педагог Софія Русова. – Воно через пошану до свого народу виховує в 

дітях пошану до інших народів» [20, с. 59].  
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У Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») 

підкреслюється, що «головна мета національного виховання – набуття молодим 

поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського 

народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування у 

молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадянина 

Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, 

правової, трудової, екологічної культури» [5]. 

У зв’язку з тим, що національне питання стало пріоритетом у суспільно-

політичному, освітньо-виховному процесах, йому присвячена низка дисертацій. 

Автори наукових досліджень Т. М. Гавлітіна, Л. М. Данилюк, Ю. М. Дмитрієнко, 

О. З. Кендус, О. М. Корнієнко, Л. А. Кулішенко, О. Я. Надибська, В. І. Скрипка, 

О. М. Тимошенко, М. В. Фурса, В. М. Цвіркун, А. В. Швецова, А. О. Ярошенко, 

Я. М. Яців осмислювали роль національної свідомості у становленні нації як 

суб’єкта історії, національної ідеї – головного фактора національного 

відродження України, передумови побудови національної держави. 

Наголошували, що українська спільнота самоідентифікувалася через спільну 

історичну долю, вікові звичаї, традиції, моральні норми громадянського життя та 

зв'язок з природним середовищем. Однак тривале перебування України в 

колоніальній залежності призвело до збідніння в українців національно-

патріотичної сутності. 

«Національна свідомість – іманентна духовна складова національної 

культури – особливої форми існування загальнолюдського культурного процесу» 

[29, с. 13], – вважає М. В. Фурса, водночас акцентуючи увагу на тому, що 

національне самоусвідомлення, знання про своє місце в загальнолюдському 

розвитку цивілізації карбується в ідеях, програмах, теоріях розвитку власної 

окремішності і специфіки, створює образ свого майбутнього, служить духовним 

забезпеченням процесів консолідації людності і формування їхньої національної 

суб’єктивності в історичному процесі, що рівнозначно творенню модерної нації. 
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Л. М. Данилюк наголошує, що приналежність до національної спільноти 

(вітчизни ідеологічної) визначається не стільки спільним походженням, скільки 

через автентичну включеність до громадсько-політичних спільнот у структурі 

національної держави. Факторами впливу на перетворення індивідуума в 

повноцінного, активного громадянина є політична і законодавча система, 

соціальні інститути – сім’я і школа, засоби масової інформації. Аналізуючи 

особливості формування національно-політичної свідомості суспільства, автор 

підкреслює, що сучасне українське суспільство – це суспільство перехідне і 

основними тенденціями його є песимізм, фрустрація та глибокий цинічно-

моральний вакуум. Тому в сучасній суспільно-політичній, морально-

психологічній ситуації принципове значення має рання національна соціалізація 

в сім’ї, школі з допомогою засобів масової комунікації, зокрема телебачення. 

О. Я. Надибська розглядає свідомість «як таку, що у внутрішній структурі 

особистості виступає своєрідною стороною її свідомості, самостійним 

компонентом, іманентною властивістю, яка внутрішньо присутня в свідомості 

людини» [17, с. 8]. Автор вважає, що на кожному етапі формування людини і 

суспільства самосвідомість набуває певних нових властивостей, однією з яких є 

національна самосвідомість, яка виникла на основі етнічної самосвідомості в 

процесі переростання етносу в націю, а тому піддає сумніву тезу, що національна 

самосвідомість є завершальним етапом становлення самосвідомості людської 

спільноти. Логічним є твердження Ю. М. Дмитрієнка, який зазначає, що у 

формуванні української національної свідомості «державна координація мусить 

бути націленою на оптимальне співвідношення та пріоритетний розвиток 

чинників і засобів конструктивізації спадкоємних процесів, які онтологічно 

відбивають ментально опосередковані, аксіологічні ідеї власного історичного 

розвитку та історичні традиції прогресивного світового соціального розвитку» 

[7, с. 15]. Морально-духовна інтеграція української нації може стати результатом 

комплексної, системної праці над згуртуванням народу на основі його мови, 

культури, традицій, звичаїв, ментальності, які є складовою національного ідеалу, 
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що виражає устремління до досконалості, уявлення про зразкове, як у суспільно-

політичному, так і духовно-моральному бутті нації та її представників (О. З. 

Кендус). 

«Ми мусимо серцем почувати свій ідеал, мусимо розумом уяснювати собі 

його, мусимо вживати всіх сил і засобів, щоб наближуватись до нього» [28, с. 

285], – писав у праці «Поза межами можливого» Іван Франко. Отже, 

національний ідеал – ідеал повного, нічим не обмежуваного життя і розвитку 

нації уміщує в собі ідеали соціальної рівності і політичної волі, тобто поєднує 

персоналістичну та колективістську світоглядні тенденції. «Він також є 

кордоцентричним, бо не лише усвідомлюється, а й відчувається серцем» [21, с. 

91]. У цьому контексті «національний характер виступає як концепт, що виражає 

культурну індивідуальність певного народу, в якій знаходить відображення 

життєвий світ цього народу і яка постає не лише у вигляді певного ансамблю 

психологічних рис, а передусім у вигляді усталеного комплексу культурних 

диспозицій та артикуляцій» [31, с. 15], – підкреслює А. В. Швецова. Вона також 

слушно наголошує, що національний характер (як певна психологічна цілісність) 

властивий не кожному з представників того чи іншого народу, а лише «людині 

культури» – ідеальному людському типові, який створюється і відтворюється 

національною культурою. Саме тому, на думку В. М. Цвіркуна, «основні цілі і 

завдання підростаючих поколінь слід пов’язувати з практичним освоєнням в 

процесі навчання історії культури власного народу і людства загалом» [30, с. 16]. 

Дослідник О. М. Корнієнко вважає, що цінносні особистості – це системна 

ознака, що виявляє функціональний аспект особистісного значення в процесі 

діяльності, характеризує специфічні аксіологічні відносини з боку особистості, 

спрямовані як на реалізацію особистих потреб, інтересів, так і інтересів системи, 

в яку включена певна особистість [9, с. 6].  

Важливим науковим підґрунтям щодо успішного використання 

регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей 

є твердження В. І. Скрипки: «Людину неможливо зробити як пасивний результат 
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дій об’єктивних факторів» [23, с. 14]. Потрібно обумовлювати включення дітей в 

діяльність, викликати під впливом телепередач особисту активність щодо 

глибокого пізнання історичного минулого українського народу, оволодіння 

національними цінностями, вищими здобутками у національно-культурному і 

суспільному житті. Механізм формування духовних цінностей є системою 

спланованих та науково обумовлених управлінських впливів державних 

інститутів, котрі визначають та забезпечують необхідні умови впливу на 

динаміку соціально-навчальних відносин… [33, с. 12]. 

Отже, національне виховання – найпотужніший засіб утвердження 

української соборної особистості: доброчинного творця. Тому працівникам всіх 

державно-суспільних інституцій, які причетні до виховного процесу, потрібно 

знати і пам’ятати, що «тільки тоді виховання буде дієвим, коли базуватиметься 

на національному ґрунті» (Софія Русова). Національна сутність освіти і 

виховання обґрунтована у працях видатного німецького педагога Ф. В. А. 

Дістервега (1790-1866), який вважав, що «кожна людина знаходить при своєму 

народженні на світ своє оточення, свій народ, серед кого їй призначено жити і 

принаймні виховуватись уже на певному ступені культури, яку повинні 

розглядати як спадок, залишений предками, як результат їхньої історії всіх 

чинників, що на них впливали» [6, с. 229]. Стан культури визначально впливає на 

довкілля, створює його, і воно впливає на людину «відповідно до своєї суті» [6, 

с. 229]. Завдання виховання полягає в тому, щоб «налагодити зв'язок будь-якого 

ступеня розвитку з попереднім…» [6, с. 229]. Ф. В. А. Дістервег підкреслював: 

«потрібно зважати на звичаї, традиції, що існують у суспільстві, на все, що в 

ньому визначається й прийнято» [6, с. 230]. Цей принцип культуровідповідності 

має належати «до непохитних, непорушних» [6, с. 231]. 

В Україні основи системи виховання закладені ще в часи давньоукраїнської 

держави – Київської Русі. До нас дійшли настановчі твори з виховання 

«Ізборники» Святослава 1076 року, «Слово про Закон і благодать» митрополита 

Іларіона, збірник законів «Руська правда» Ярослава Мудрого і «Правда» 
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Ярославичів (його синів), «Поучення» Володимира Мономаха та інші, що 

свідчать про високий рівень освіти та духовності в Київській Русі в Х-ХІІ ст. 

«Поучення» (пишуть також «Повчання», «Повчання Володимира 

Мономаха своїм дітям», «Повчання дітям» та ін.) – це перша староукраїнська 

пам’ятка педагогічної думки в Україні, це трактат про виховання дітей, 

прищепленням їм моральних християнських якостей, господарності, поваги до 

людини, духовності, любові до Батьківщини. Володимир Мономах повчає, що 

треба «премудрих – слухати, старшим покорятися, з рівними і меншими – 

приязнь мати; без лукавства розмовляти, багато розуміти; не лютувати словом, 

не хулити розмовою, гнів подавляти, помисел чистий мати, спонукаючи себе на 

добрі діла Господа ради [16, с. 18, 19]. Водночас Володимир Мономах нагадував 

дітям, щоб вони не грішили, бо є сім смертних гріхів: заздрощі, скупість, 

розпуста, захланність, гордощі, зневіра, гнів. У цьому творі звертається увага на 

основні риси характеру людини-християнина: правдивість, чесність, 

працьовитість, любов до ближнього. 

Доба козацько-гетьманської держави дала потужний стимул ідеям 

національно-патріотичного виховання, чи, як тоді говорили, «народного» 

виховання, народної педагогіки. Виникли Острозька та Києво-Могилянська 

академії, вся територія України вкрилася мережею шкіл різних типів – 

братських, дяківських, церковно-приходських, козацьких, полкових, мистецьких 

тощо.  

Вся система виховання дітей, підлітків, юнацтва, молоді була спрямована 

на формування громадянина – патріота і лицаря, бо тільки такий громадянин 

здатний на жертовне служіння власному народу, на боротьбу за волю, за державу 

[32,с.72,73]. 

Ідеї демократизму, народності та патріотизму є вихідними і визначальними 

у системі педагогічних поглядів Григорія Сковороди. Він обстоював ідею 

гармонії тілесного і духовного у розвитку людини, необхідність самопізнання та 

постійного осмислення сенсу життя, можливість людини переходити завдяки 
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мудрості та особистісній рефлексії від буденного до вищого буття. «Хто думає 

про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестане учитися» [22, 

с. 221]. Такий висновок робить Г. Сковорода: «Коли не любити всією душею 

корисних наук, то всякий труд буде марним» [22, с. 221]. Принцип народності, на 

думку Г. Сковороди, зумовлюється всім укладом життя, історичними умовами, 

мовою, культурою. 

Керуючись ідеєю народності, видатний російський педагог українського 

походження Костянтин Ушинський наголошував, що народна освіта повинна 

знаходитися в руках народу, а навчання і формування почуття патріотизму у 

дітей повинно здійснюватися рідною мовою. «В основі особливої системи 

виховання в кожного народу лежить, звичайно, особлива ідея про людину, про 

те, якою повинна бути людина в уявленні народу в певний період народного 

розвитку. Кожний народ має свій особливий ідеал людини і вимагає від свого 

виховання відтворення цього ідеалу в окремих особах. Ідеал цей у кожного 

народу відповідає його характерові, визначається його громадським життям, 

розвивається разом із його розвитком» [27, с. 56]. Національну природу 

виховання К. Ушинський обґрунтовував так: «Незважаючи на схожість 

педагогічних форм усіх європейських народів, у кожного з них своя особлива 

національна система виховання, своя особлива мета і свої особливі засоби 

досягнення цієї мети» [26, с. 47], тому постійно користувався термінами: 

«англійське виховання», «німецьке виховання», «французьке виховання» тощо. 

Талановитий український педагог Григорій Ващенко в основу своїх 

поглядів про національно-патріотичне виховання молодого покоління поклав 

закони віри в ідеали добра, намагання творити і відстоювати це добро. Вихована 

на цих засадах людина у своїй поведінці керується вірою, утверджуючи її у 

своєму життєвому середовищі і в самій собі. «Водночас людина народжується і 

живе як єство соціальне, у конкретному національному середовищі, належить до 

певної спільноти, що відрізняється серед інших спільнот особливим 

енергетичним полем, своєю мовою, культурою, зв’язками з минулим, звичаями і 
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обрядами і яка зветься нацією, – наголошує професор Омелян Вишневський. – 

Саме звідси, з походження людини, починається для неї поняття свого етносу, 

народу, нації. Звідси її коріння» [3, с. 83]. 

Вагомий вклад у розвиток української педагогіки і національного 

виховання вніс Василь Сухомлинський. На противагу комуністичному режимові, 

який ставив «за мету ідеологічну індоктринацію дітей та їх виховання як 

гвинтиків, повністю відданих комуністичній партії та радянській державі 

(Дитина із самого початку мала бути безбожником, готовим убити ворога. А 

ворогом, «за заповітами партії», проголошувався кожен, на кого вкаже 

партія)»[18], Василь Сухомлинський визначив необхідність єдності морального 

та естетично-емоційного виховання дитини, вважаючи, що «мова – духовне 

багатство народу, що школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли 

в ній панують: культ Батьківщини, культ людини, культ книги і культ рідного 

слова» [25, с. 214-215]. 

Наукове осмислення проаналізованих праць підтверджує, що 

безнаціонального виховання не існує. Кожна нація має свою систему виховання, 

зумовлену її природно-психологічними особливостями розвитку, менталітету, 

моралі, етики, філософії, ідеології. «Людина і культура – невіддільні, адже 

людина (аргентинець, болгарин, єврей, українець, японець) творить культуру, а 

культура аргентинська, болгарська, єврейська, українська, японська формує 

людину, – зазначає професор Василь Лизанчук. – Мудрість діалогу культур – в 

умінні збирати краплини відмінностей у безмежний океан добра; доброзичливий 

діалог культур – мов живильний грунт, на якому проростають зерна 

порозуміння, злагоди, дружби між націями, державами; творчий діалог культур – 

криниця, де зберігаються справжні цінності національного життя» [12, с. 15-16]. 

Об’єднуючи минуле, сучасне й майбутнє народу, національно-духовні цінності 

сприяють інтеграції старших і молодих поколінь українців у високорозвинену 

сучасну націю. 
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До базових теоретико-методологічних засад національно-патріотичного 

виховання належать такі розвивально-гуманістичні цінності: народність, 

природовідповідність, культуровідповідність, самодіяльність, демократизм, 

гуманізм, історизм, любов до батьківщини і Батьківщини, до мови роду, 

збереження природи тощо. 

Отже, національно-патріотичне виховання – це організований, 

цілеспрямований, систематичний, регульований психолого-педагогічний процес 

використання передач регіонального телебачення в контексті утворення у 

свідомості дітей неповторних етнічних, культурних, мовних, історичних, 

звичаєвих цінностей, на основі яких формується українська національна 

свідомість як система гуманістичних поглядів, ідей, переконань, ідеалів, 

доброчинності, міжнаціональної толерантності, духовно-моральної єдності  

поколінь. 

Запитання для самоконтролю 

1. Чому тепер доленосним є національно-патріотичне виховання дітей? 

2. Яка роль у системі національно-патріотичного виховання дітей належить 

регіональному телебаченню? 

3. Назвіть функції патріотизму. 

4. Іван Франко про національний розвиток українського народу. 

5. Значення феномену національної свідомості для національної 

самостійності. 

6. Ольгерд Бочковський про національну свідомість. 

7. Принципи національної свідомості Ентоні Д. Сміта. 

8. Нація у розумінні видатного українського педагога Григорія Ващенка. 

9. Як характеризує Степан Ленкавський патріотизм, націоналізм і шовінізм? 

10. Що є найефективнішим способом оздоровлення української нації? 

11. Софія Русова про національне виховання дітей. 

12. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття» про 

мету національного виховання дітей). 
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13. Наукове підґрунтя використання регіонального телебачення у процесі 

національно-патріотичного виховання дітей. 

14. Перша староукраїнська пам’ятка педагогічної думки в Україні. 

15. Національно-патріотичне виховання в добу козацько-гетьманської 

держави. 

16. Німецький вчений Ф.- В.- А. Дістервег і російський педагог українського 

походження К. Ушинський про національну суть освіти і виховання. 

17. Назвіть базові теоретико-методологічні засади національно-патріотичного 

виховання дітей. 

18. Схарактеризуйте психолого-педагогічний процес використання передач 

регіонального телебачення в контексті формування у дітей національно-

патріотичних переконань. 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Подивитися передачі для дітей, підлітків та юнацтва на кількох 

телеканалах, проаналізувати і порівняти на предмет єдності моральних та 

естетично-емоційних, національно-духовних цінностей, які сприяють інтеграції 

минулого, сучасного і майбутнього українського народу. 

Опрацювати «Поучення» (пишуть також «Повчання», «Повчання 

Володимира Мономаха своїм дітям»), пов’язавши педагогічні думки Володимира 

Мономаха з тематикою телевізійних  передач, які стали невід’ємною частиною 

життя дітей. 

На прикладі переглянутих телепередач осмислити важливі думки 

видатного українського педагога Василя Сухомлинського, який підкреслював, 

що українська мова – духовне багатство народу, «школа стає справжнім 

осередком культури лише тоді, коли в ній панують культ Батьківщини, культ 

людини, культ книги і культ рідного слова». 
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Розділ ІІІ. Компоненти національно-патріотичного виховання дітей у 

контексті журналістикознавства 

Наукове осмислення впливу регіонального телебачення на формування 

національно-патріотичних переконань у дітей розглядаємо в епоху 

інформаційного суспільства, коли відбувається переосмислення комунікативної 

сутності соціальної реальності та ролі комунікації в глобалізованому світі. 

Сучасне суспільство називають не лише інформаційним, а й техногенним, 

кібернетичним, і водночас – суспільством споживачів культурних товарів. За 

даними А. Кавалерова, 82% респондентів зазначає, що найпотужніший вплив на 

їхні ціннісні орієнтації справляє не навчальний процес, а телебачення [11, с. 73]. 

Для багатьох респондентів, насамперед дітей різного віку, ЗМК є найактивнішим 

«співрозмовником». За даними Національного союзу сімейних асоціацій (UNAF 

– Union National des Associations Familiales), неповнолітня аудиторія щороку 

проводить близько 154 годин якісного часу (тобто в період поза сном), 

спілкуючись з батьками, 850 годин – з учителями та 1400 годин – з медіа [230, с. 

26]. У звіті Нью-Йоркського банку зазначено, що людина в середньому щодоби 

витрачає 9,5 години на засоби масової комунікації, найчастіше звертається до 

телевізійних і друкованих ЗМК. Наприклад, кожен житель Фінляндії щодоби в 

середньому витрачає 33 хвилини на читання журналів, 49 хвилин – на газети, 167 

хвилин – на телебачення, 33 хвилини – на Інтернет. Аналогічна тенденція 

простежується серед норвежців і данців: читання журналів – 16 та 14 хвилин 

відповідно, читання газет – 48 та 29 хвилин, телепередач – 166 та 162 хвилини, 

Інтернет – 25 та 18 хвилин [33, с. 9]. Перегляд телепередач й ознайомлення з 

пресою є одним із найпоширеніших способів відпочинку для всіх вікових 

категорій українців, що засвідчують результати експериментальних досліджень 

лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти ІСПП АПН України 

[2]. 
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Рис. 1.1. Структура дозвіллєвих уподобань дорослих й учнів 

 

Як бачимо, перегляд телебачення як основне дозвільне уподобання визнали 

80% опитаних респондентів, читання преси – 45%. В інформаційному суспільстві 

засоби масової комунікації стають невід’ємною частиною життя кожної людини, 

впливаючи на соціальний і культурний розвиток суспільства. Тому 

аксіоматичною можна визнати думку Н. Лумана: « Усе, що ми знаємо про наше 

суспільство і навіть про світ, в якому ми живемо, дізнаємось через мас-медіа… 

Ми дізнаємось про стратосферу так само, як Платон дізнавався про Атлантиду: 

«люди говорять те-то і те-то…». З іншого боку, про самі мас-медіа ми начулися 

такого, що не можемо довіряти цьому джерелу. Ми чинимо опір їх впливу, 

підозрюючи, що нами маніпулюють, проте суттєво це нічого не змінює, оскільки 

знання, отримані нами з мас-медіа, начебто самі собою складаються в замкнутий 

каркас, елементи якого укріплюють один одного» [18, c. 9]. 

Осмислення реального функціонування сучасної системи ЗМК, до якої 

належить регіональне телебачення, зводиться до двох найважливіших напрямів 

тлумачення статусу їхньої соціальної цінності. По-перше, «їх можна визнати 

особливим аксіологічно-інформаційним механізмом, що транслює, адресує й за 
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певних умов навіть змінює цінності в суспільстві, – зазначає Тетяна Кузнєцова. – 

Створена ними аксіосфера задає аксіологічні моделі поведінки, з якими 

реципієнти співвідносять свої моральні принципи, ціннісні орієнтири і навіть 

виробляють стереотипи мислення під впливом трансльованих зразків» [13, с. 39]. 

По-друге, «медіа формують такий інформаційний простір, де сенсація, контраст 

між жебрацтвом та розкішшю, скандал, трагедії, натуралізм розпалюють 

чуттєвість й водночас через постійне спостереження болю, насильства, сексу 

роблять людину нечуттєвою, а іноді й цілком байдужою в реальному житті, – 

наголошує Ніна Зражевська. – Володіючи новітніми технічними 

комунікаційними засобами, людина все далі стає відчуженою від них, оскільки 

осягнути їхню міфотворчу, ідеологічну сутність вона не може. Під впливом 

медіакультури трансформуються засоби досягнення цілей, виховання дітей, 

відносин у родині» [10, с. 35]. 

Телебачення відіграє нині одну з важливих ролей «настроювача» ціннісних 

орієнтацій в життєвому середовищі підростаючого покоління. Однак у ціннісній 

ієрархії внутрішнього світу багатьох молодих людей, як наголошує В. В. 

Ученова, утворюються порожнини на «верхніх щаблях» шкали духовних 

вартостей [25, с. 22], бо у телевізійній індустрії часто переважають сенсаційність, 

аномальність, екзотичність, парадоксальні поєднання. Наше дослідження 

підтверджує, що для 17% опитаних дітей духовно-етичні та національно-

патріотичні домінанти не є визначальними. Вони виявляються на одному рівні зі 

споживацтвом і гедонізмом. 

Наш концептуальний підхід до наукового окреслення оптимальних шляхів 

позитивного впливу регіонального телебачення на формування національно-

патріотичних почуттів полягає в тому, щоби визначити складові вартостей 

національно-патріотичних переконань, про які систематично, професійно 

повинні розповідати у телевізійних передачах для дітей, пропагуючи регіональні, 

всеукраїнські та загальнолюдські цінності. При цьому треба брати до уваги те, 

що в Україні живуть десятки національних меншин, а українська нація є 
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серцевиною політичної нації. Безперечно, українська держава повинна 

підтримувати культурно-національні прагнення національних меншин. Водночас 

українське суспільство має право очікувати позитивного «кінцевого» результату 

національного виховання: «вихованець національної школи врешті-решт 

повинен вирости патріотом України. І якщо намагання державної системи освіти 

зробити з росіянина «українця» (в національно-етнічному сенсі) є порушенням 

прав людини, то прагнення, щоб і росіянин, і єврей, і поляк поруч з українцем 

були відданими громадянами і патріотами України, шанували закон і традиції 

народу, на землі якого живуть, є цілком правомірним» [5, с. 154]. Росіянин 

В’ячеслав Ягупов слушно наголошує: «усі випускники шкіл в Україні 

зобов’язані знати й розмовляти, як мінімум, трьома мовами: державною, рідною 

– для не українців – та мовою, яка поширена в європейських державах» [31]. 

Отже, українська політична нація повинна мати українські культурні ознаки 

(мова, політична символіка, основні державні традиції), – слушно стверджує 

Василь Лісовий. Такий підхід до розв’язання проблеми є найперспективніший з 

огляду на забезпечення як основи для існування незалежної української держави, 

так і політичної стабільності взагалі. Цей перспективний шлях об’єднання 

громадян у політичну націю має також найкращі раціональні обґрунтування. 

«Існування національних держав є найважливішою передумовою збереження 

культурної різноманітності світу: адже будь-які національні меншини 

спираються у збереженні своєї етнічної самобутності на домінування своєї 

культури у тих політичних націях, серцевину яких вони творять у національних 

державах. Скажімо, німці, які живуть поза межами Німеччини, спираються у 

збереженні своєї етнічної самобутності на існування німецької політичної нації, 

в якій німецька культура є домінуючою. І так далі» [17, с. 181]. 

Щоби ефективнішим був внесок регіонального телебачення у процес 

національно-патріотичного виховання, то основним тематичним наповненням 

передач повинні бути цінності, виокремлені Омеляном Вишневським. До них 

належать: 
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1. «Абсолютні вічні вартості, які мають універсальне значення, 

загальнолюдський характер і необмежену сферу застосування (доброта, чесність, 

любов, справедливість, гідність, мудрість, свобода, правда тощо). 

2. Національні вартості, що є значущими для одного народу і не завжди 

зрозумілі для інших. Наприклад, почуття націоналізму зрозуміле і близьке лише 

поневоленим народам і чуже тим, які ніколи не втрачали своєї незалежності. До 

цієї групи вартостей належать такі поняття, як патріотизм, почуття національної 

гідності, державотворчі прагнення, історична пам'ять, прагнення до національної 

єдності тощо. 

3. Громадянські вартості – ґрунтуються на визнанні рівності всіх людей і 

знаходять своє втілення в демократичних суспільствах та в житті громад, що 

визнають принципи демократії. Йдеться про права і свободи людини, обов’язки 

перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії, повагу до законів тощо. Їх 

антиподами є ідеї расизму, класової чи кастової ненависті і т.ін. 

4. Сімейні вартості, які втілюють у собі моральні основи існування сім’ї, – 

стосунків поколінь, подружньої вірності, піклування про дітей та інших членів 

сім’ї, оберігання пам’яті предків тощо. 

5. Вартості особистого життя – мають значення передусім для самої 

людини, визначають риси її характеру, поведінку, стиль приватного життя тощо» 

[5, с. 125]. 

Виходячи із завдань Концепції дошкільного виховання в Україні та 

спираючись на результати опитування батьків і вихователів дошкільних закладів 

про наявність і якість у дошкільників знань про себе, батьків, рід, родину, рідну 

землю, природу, Україну, рідну мову і культуру, працю, Т. В. Яковенко 

виокремлює таку групу базових національно-духовних цінностей природного і 

суспільного життя у дошкільників: 

- цінність людини, її життя і здоров’я; 

- цінність сім’ї (батьки, родина для дитини і дитина для батьків); 

- цінність праці; 
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- цінність людської пам’яті (рід, родовідне дерево, сімейні реліквії); 

- цінності суспільства (любов до рідної оселі, вулиці, села, міста – 

батьківщини і Батьківщини); 

- цінність природи; 

- цінність материнської мови і народної культури; 

- цінність знання (засвоєння накопиченого народом і людством досвіду 

через усне і літературне слово) [32, с. 265]. 

Тетяна Гавлітіна вважає, що до змісту національно-патріотичного 

виховання підлітків входять такі компоненти: виконання самостійно і за 

допомогою педагога робіт, пов’язаних із систематизацією знань про себе, свій 

народ, націю, Батьківщину; активно-творча діяльність національного-

патріотичного змісту та утвердження традицій народу; вміння робити висновки й 

узагальнення, знаходити і пояснювати причинно наслідкові зв’язки у суспільних 

процесах становлення демократичної України та розбудові національного життя; 

засвоєння досвіду історико-культурного і національного розвитку українського 

народу [6, с. 8]. Отже, важливими компонентами національно-патріотичного 

виховання дітей усіх вікових категорій є глибоке пізнання історичного минулого 

рідного народу, оволодіння національними цінностями, вищими здобутками в 

національно-культурному і суспільному житті. Систематичне, кваліфіковане 

висвітлення цих проблем регіональним телебаченням може викликати на рівні 

свідомості та підсвідомості комунікативні ефекти (наслідки): поведінкові, 

настановчі, когнітивні та фізіологічні [29, с. 41-45]. 

Аналіз дисертаційних досліджень, монографій, публікацій у періодичній 

пресі, осмислення досвіду підготовки телевізійних передач стали підґрунтям 

наших наукових рекомендацій щодо висвітлення у програмах для дітей на 

регіональних телеканалах фундаментальних складових формування національно-

патріотичного переконання. Головною передумовою ефективного впливу цих 

телепередач на дітей є органічне поєднання у них регіональних, всеукраїнських і 

загальнолюдських цінностей. Серед них зокрема, любов до батьків, дітей, 
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родини, взаємопошанування, взаємопіклування про здоров’я, морально-

духовний, здоровий спосіб життя; любов до рідної оселі, вулиці, села, міста – 

малої батьківщини і Батьківщини – України; народна міфологія (казки 

світотворення, легенди, перекази), звичаї, традиції, фольклор, у тому числі малі 

жанри дитячого фольклору – пісні, примовки, заклики, прислів’я і приказки, 

скоромовки, лічилки, загадки та інші перлини народно-національної творчості; 

рідна державна українська мова, бо у мові народ закодовує духовність, історію, 

багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї, самобутність, 

неповторність; правдива історія України у тісному зв’язку з краєзнавством, які 

відкривають героїзм і трагізм долі українців, їхній неповторний спосіб життя, 

характер, побутовий колорит, оригінальний спосіб мислення, національна 

психологія, що запобігає історичному безпам’ятству, яничарству, малоросійству, 

нігілізму та конформізму; українська національна культура, література, 

мистецтво (пісні, музика, танці, кобзарство, рушникарство, вишивання, 

килимарство, різьбярство, писанкарство тощо), художнє слово, календарно-

обрядова поезія; пошана до національних героїв, ветеранів праці, державних та 

національних символів, відзначення важливих українських історичних дат, 

подій, свят; повага до всіх націй (їхніх мов, культур, звичаїв, традицій), 

толерантне ставлення до національних меншин, які живуть в Україні, культура 

міжнаціонального спілкування і єднання – важлива складова загальнолюдських 

цінностей. 

Ці, сформульовані нами, компоненти національно-патріотичного 

виховання дітей не є механічним набором формул і правил. Вони входять до 

системи педагогічно-комунікаційних дій, які спрямовані на розвиток активної, 

творчої особистості, здатної до самореалізації. Опановуючи означені цінності 

(від найпростішого до найскладнішого інтелектуально-емоційного наповнення), 

молода людина залежно від віку поступово визначає моральні обов’язки щодо 

себе, своєї сім’ї, колективу, до яких належить, суспільства, своєї нації і, врешті-

решт, щодо людства загалом. Так можемо констатувати, що національно-
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патріотичне самоусвідомлення є процесом, що відображається від окремого до 

загального. Тому «національне охоплює і віру в абсолютні ідеали; громадянське 

– національне та вічне; сімейні вартості – синтезують також громадянське, 

національне та вічне. Рівень особистих вартостей фактично відбиває вартості 

всіх рівнів і на них орієнтується. Цим шляхом – від нижнього до вищого – 

мусить іти все виховання» [5, с. 131]. 

У процесі опанування дітьми національно-патріотичних цінностей 

взаємодіють батьки, педагоги, журналісти. Йдеться про те, що ефективність 

пропагування національно-патріотичних цінностей у програмах регіонального 

телебачення значно залежить від уміння дотримуватись принципів його 

діяльності. 

Принцип від латинського – «principium» – це основа, начало: 1) 

первоначало; те, що лежить в основі певної теорії науки; 2) внутрішнє 

переконання людини; основне правило поведінки [24, с. 547].  

Розглядаючи принципи і функції журналістики, Анатолій Москаленко 

зазначив, що принципи формуються, встановлюються людьми на основі 

осмислення законів, процесів суспільно-політичного життя і є їх відображенням 

[20, с. 164].  

Анатолій Розкошний схарактеризував принципи, які визначали діяльність 

засобів масової інформації в СРСР. При цьому, на його думку, більшість з них 

збереглася дотепер, але трактують їх нині по-іншому. Водночас можемо 

говорити про низку принципів, які викликані сучасними особливостями розвитку 

українського суспільства. До них А. Розкошний відносить принципи 

незалежності, свободи творчості, конкуренції, оригінальності, ринкових відносин 

[22, с. 17-22]. 

Основні принципи інформаційних відносин, записані у Законі України 

«Про інформацію». Це: «гарантованість права на інформацію; відкритість, 

доступність інформації та свобода її обміну; об’єктивність, вірогідність 

інформації; повнота і точність інформації; законність одержання, використання, 
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поширення та зберігання інформації» [8, с. 44]. У Законі України «Про 

телебачення і радіомовлення» зазначено, що «держава створює умови для 

забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб 

громадян України, а також потреб етнічних українців, які проживають за межами 

України; держава гарантує реалізацію прав на інформацію, на вільне і відкрите 

обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення і 

радіомовлення; держава всіма можливими законними способами не допускає в 

інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого 

безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості, 

розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх 

подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм 

у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації» [9, с. 90-91]. 

З аналізу телевізійних програм, які адресовані дітям, на 

Дніпропетровських, Донецьких, Львівських, Маріупольських, Рівненських, 

Тернопільських, Хмельницьких регіональних телеканалах, видно, що 

тележурналісти намагаються поєднувати свободу слова, плюралізм думок, 

гласність на базі журналістської етики, принципами якої є: «повага до істини і 

гідність особи; відмова від використання нелегальних або нечесних методів під 

час збирання інформації; активна участь у процесах українського 

державотворення; захист і розвиток національного інформаційного простору; 

критичне ставлення до розтиражування фактів, що принижують гідність людини 

за расовими, релігійними чи національними мотивами» [16, с. 84]. 

Цінність орієнтації телепередач для дітей залежать також від світоглядних 

принципів працівників телебачення, в основі внутрішнього переконання яких 

має бути українська національна свідомість, державницьке мислення, висока 

моральність і духовність, патріотизм і громадянська мужність, фаховий 

професіоналізм. Така змістова наповненість світоглядних принципів журналістів 

вписується у європейський і світовий контексти. 
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Важливі думки про сутність принципів журналістської діяльності, які 

залежать від суспільно-політичної атмосфери, «суспільної совісті», «суспільної 

моралі», висловив Іван Франко. «Гнила «суспільність», за переконанням 

письменника, не видасть собі здорових та сміливих заступників. …Вона не 

прийме їх, відтрутить або – що гірше – затопче, оглушить». Там, де «література, і 

політика, і все суспільне життя хромають нестачею «цивільної відваги», 

дихавичніють брехнею та фальшю та пустомельством, хиріють на сухоти совісті, 

…нема рук робучих, нема голів мислячих, нема серць сміливих та щирих» [26, с. 

156], – робив висновок Іван Франко. 

Іван Франко, головним принципом життєдіяльності якого була єдність 

слова і діла, геніально вмів бачити злети і провали в духовному житті 

суспільства, мабуть, уперше в українській мові вжив для позначення певного 

стану суспільства термінологічне словосполучення «духовний vacuum», чим, 

безперечно, збагатив як соціолог україністику. Це поняття він ввів для 

характеристики «морального занепаду», «патологічного стану» суспільства, його 

«хвороби», до чого, як вважав, спричинилося моральне каліцтво «одиниць і всієї 

суспільності», «здичіння та розпиячення», безмірне «чинопочитання», «повна 

духовна безплідність інтелігенції» [28, с. 80-82]. Франковим терміном «духовний 

vacuum» можемо характеризувати нинішні деструкції морально-духовних 

цінностей, порожнини у національно-патріотичній ціннісній ієрархії юних 

глядачів, дещо розв’язаний стиль телебачення. До створення такої ситуації 

причепні також ті журналісти, у творчій діяльності яких відсутні 

україноцентристські принципи. 

Журналіст у концепції Івана Франка – це чесна, порядна людина, яка вміє 

переконувати не самою силою… аргументів, але моральним і психологічним 

впливом особи на особу, живого слова, тону, колориту бесіди» [27, с. 71]. 

Національно-патріотичні переконання, мислення, мова, навіть правописна 

система – це речі настільки зв’язані у Франка між собою, що відхід від правди в 

одному веде до фальші в іншому; …мертвеччина мови і думок для нього (Івана 
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Франка. – О. Б.) – явища взаємозумовлені» [23, с. 55], – підкреслює дослідник 

основ мовотворчості журналіста в інтерпретації Івана Франка, професор 

Олександра Сербенська. 

Принцип довіри до слова і зображення в ефірі має бути визначальним у 

діяльності журналістів регіонального телебачення. Для них, як і для усіх 

працівників ЗМК України, Симоненкове «заглядає в шибу казка сивими очима, 

материнська добра ласка в неї за плечима» повинно перетворитися в діючий 

принцип щодо підготовки телевізійних передач для дітей. Може виникнути 

думка, що такий спосіб виховання призведе до утвердження стереотипів 

національної винятковості, егоїзму, нетерпимості до інших самобутніх культур, 

до інших націй. Нема чого остерігатися, якщо працівники регіональних 

телеканалів будуть дотримуватися «принципу шани і поваги до розмаїття 

індивідуальних і культурних світів» [17, с. 9].  

З цим принципом органічно взаємодіє «принцип симпатичного входження 

у самобутні культурні світи» [17, с. 330]. Змістова суть його полягає в тому, що 

журналіст, підносячи своїми телепередачами у свідомості дітей українські 

національні цінності на «верхні щаблі» внутрішнього світу, повинен вводити 

дитину в чужі самобутні культури так, щоби дитина відчула цінність цих 

культур, їхнє право на шану, підтримку і життя в українському національному 

культурному просторі. Міжнаціональна толерантність визначається піклуванням 

про захист життєво важливих цінностей для розвитку і утвердження 

національної, соборної, демократичної, правової української держави: «життя 

людини і збереження життєпридатного середовища (та захист «прав» природи); 

свобода (права людини); культурне розмаїття світу і захист національно 

самобутніх культур (як одного з важливих проявів цього розмаїття); захист 

української незалежної держави і політичної стабільності; правовий характер 

української держави та сприяння розбудові міжнародного правового порядку; 

добробут (ефективно діяча економіка); орієнтація на здійснення ідеалу 
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соціальної справедливості та доцільний (розумно виправданий) масштаб рівності 

в добробуті та можливостях» [17, с. 9]. 

До науково обґрунтованих принципів створення програм для дітей різної 

вікової категорії на регіональному телебаченні належать також: 

- об’єктивне, достовірне, збалансоване відображення життя, компетентне, 

глибоке і доступне роз’яснення правдивої історії рідного краю в контексті 

українського історичного розвитку, героїчної боротьби за свободу і незалежність 

України, осмислення національних символів, свят, звичаїв, традицій; 

- підпорядкування телевізійних передач психолого-педагогічній меті 

формування у дітей національно-патріотичних переконань; 

- гармонійне поєднання у програмах для дітей суспільно-політичних, 

науково-пізнавальних,літературних, мистецьких, розважальних, спортивних 

матеріалів; 

- специфічність телепередач для дітей, підготовка яких вимагає врахування 

вікових особливостей аудиторії, надання програмам драматургічності, 

переконливості, емоційності, захопливості, привабливих національних героїв, 

постійних персонажів. 

Вартість інформації, яку транслює регіональне телебачення для юних 

глядачів, можна оцінювати з таких позицій: а) суб’єкта, який її використовує; б) 

внутрішнього змісту самої інформації; в) мети, якої можна досягти за допомогою 

інформації [1, с. 17]. Ефективність реалізації принципів діяльності регіонального 

телебачення тісно пов’язані з професіональним рівнем журналістів. «Хто не 

оволодів ту справу, про яку збирається писати, той приносить шкоду справі, а 

себе самого може виставити на сміх, бо відсутність знання не може 

компенсувати жвавість пера та добір хвиських слів. Але, з другого боку, хто не 

опанував журналістської форми вислову, той і при найліпшому ознайомленні із 

справою не досягне успіху. Відповідна форма вислову разом із якістю думки й 

силою переконання є передумовою журналістської праці для досягнення 
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найбільшого успіху…» [16, с. 86-87], – наголошував професор Степан 

Сірополко. 

Видатний український педагог В. О. Сухомлинський привертав увагу до 

важливості освітньо-виховного потенціалу усього того, що оточує дитину з 

раннього віку, що може впливати на її почуття, думки, ставлення до 

навколишньої діяльності. Такий підхід до виховного процесу базується на 

народній педагогіці, яка формувала у підростаючих поколіннях українців 

синівську вірність рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні. «Це народна 

виховна мудрість, що своєю головною метою ставила формування в сім’ї, школі і 

громадському житті козака-лицаря, мужнього громадянина з яскраво вираженою 

українською національною свідомістю і самосвідомістю» [14, с. 81], – зазначає 

доктор педагогічних наук М. В. Левківський. 

Схарактеризовані нами принципи діяльності телерадіоорганізацій 

зумовлюють методологію і методи дослідження впливу передач регіонального 

телебачення на формування національно-патріотичного переконання дітей. Адже 

телебачення «специфічно впливає на чуттєво-образне, раціональне і логічне 

пізнання та осмислення дійсності» [3, с. 175]. Тому над комунікативною, 

ціннісно-орієнтаційною, інтегруючою, духовною, пізнавальною, розважальною 

функціями телебачення домінує виховна, «педагогічний потенціал якої 

недостатньо використовується» [4, с. 6], тим паче у нинішній період, коли 

телебачення не лише позитивно, а й негативно впливає на дітей різної вікової 

категорії. 

Методологія (гр. «methodos» – спосіб, метод і «logos» – наука, знання) – це 

вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби наукової діяльності. 

Метод (від грецького слова «methodos» – шлях до чого-небудь) – це сукупність 

прийомів, способів, правил пізнавальної, теоретичної і практичної, 

перетворюючої діяльності людей. «Метод озброює людину системою принципів, 

вимог, правил, керуючись якими вона може досягти поставленої мети. Володіти 

методом означає знати, яким чином і в якій послідовності слід виконувати ті чи 
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інші дії, правила, прийоми, способи, норми пізнання для вирішення тих або 

інших завдань, уміти застосовувати це знання на практиці» [7, с. 17]. 

Основні методологічні засади вивчення української журналістики окреслив 

Іван Франко. Виокремлюємо такі основні пункти: 1) кожен факт чи явище Іван 

Франко розглядав у суспільно-політичному, історичному, культурному 

контексті; 2) методика аналізу періодичних видань – це увага як до об’єктивних, 

так і до суб’єктивних принципів; 3) І. Франко був уважний як до суттєвих 

факторів, так і до деталей дослідження; 4) звертав увагу не лише на практичні, а 

й на теоретичні проблеми преси; 5) розглядав журналістський і літературний 

процес у контексті ідеї соборності України; 6) І. Франко намагався бути 

об’єктивним та уникати партійного підходу [12, с. 11]. Професор Ігор Михайлин 

до цього додає ефективне застосування культурно-історичного методу [19, с. 

177]. 

В історії наукового пізнання відомі два загальні філософські методи: 

діалектичний і метафізичний. Із середини ХІХ ст. діалектичний метод усе більше 

і більше відтісняв з природознавства метафізичний метод. Широкий 

міждисциплінарний спектр застосування мають загальнонаукові методи, 

наприклад, індукція, дедукція, синтез. Розрізняють два рівні наукового пізнання: 

емпіричний і теоретичний. Ці методи пізнання поділяють на три групи: 

теоретичні методи (спрямовані на теоретичні дослідження); методи, що 

поєднують застосування двох рівнів (емпіричного і теоретичного); емпіричні 

методи дослідження (спрямовані на експерименти). 

Технологічне і функціональне розширення телевізійної журналістики 

спричиняє вдосконалення і розвиток методів дослідження, зокрема застосування 

системно-комплексного підходу. Наприклад, метод відображення «визначає, з 

одного боку, активне ставлення до того, що відбувається, та можливість пізнати 

його, а з іншого, – осмислення світу в цілому, можливість фіксації в свідомості 

загальної картини, формування її в певних параметрах, напрямах (на підставі 

системності знання) і перспективного доповнення новою інформацією» [30, с. 7]. 
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Інна Пенчук називає два підходи до аналізу телевізійної журналістики: 

теоретико-інформативний і комунікативний, виокремлюючи при цьому метод 

органічного поєднання історичного і теоретичного осмислення практики 

телевізійного мовлення [21, с. 111]. 

У більшості досліджень про взаємодію дітей і телебачення до кінця ХХ 

століття було вивчення самих дітей. Причина цього – теоретичні міркування про 

те, «що зрілість – це кінцева мета розвитку дитини і мірило всіх його вчинків. 

Тому дітей розглядали як щось недосконале, – роз’яснює професор Дафна 

Леміш. – Вони не могли розуміти зміст телепередачі так добре, як дорослі; у них 

ще не виробився імунітет до негативного впливу телебачення; на відміну від 

дорослих вони були наївними і легко піддавалися навіюванню» [15, с. 20]. Згідно 

з таким підходом, дітей також сприймали як недосвідчених «об’єктів» 

дослідження, у яких дуже слабо виражені власні переживання та уявлення про 

феномен телебачення. Нинішні культурологічні теорії і соціологія 

характеризують дитинство як повноправну форму буття, підкреслюють, що 

необхідно визнати за дитиною, незалежно від віку, право на особисту думку, яку 

потрібно уважно вислухати і зрозуміти. Базуючись на цьому теоретичному 

підході, «дослідження та експерименти здійснювались як з дітьми і для дітей, так 

і над дітьми. Ця теоретична зміна дослідницької парадигми призвела до 

необхідності розширення методологічної бази дослідження дітей: водночас із 

опитуванням та експериментами потрібно було знайти методи, які би спонукали 

дитину бути активнішим незалежним суб’єктом. Це – глибинні інтерв’ю, 

включене спостереження за процесом перегляду телепередач, гральна техніка, 

контент-аналіз їх письмових звітів і малюнків» [15, с. 21]. 

Згідно з метою і завданнями на різних етапах нашого дослідження ми 

використовували такі методи: 

- історико-теоретичний системний огляд літератури (дисертації, 

монографії, підручники, посібники, статті періодики), у якій йдеться про 

регіональне телебачення, національно-патріотичне виховання дітей; 
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- порівняльно-тематичний аналіз телевізійних передач регіональних 

телеканалів щодо поєднання регіональної і загальноукраїнської тематики, 

виявлення подібного і відмінного у формі подачі матеріалів, використання 

жанрів, культури мовлення, врахування вікових психологічних особливостей 

аудиторії; 

- включене спостереження – для з’ясування того, як сімейні стосунки 

впливають на досвід спілкування з телевізором кожного члена сім’ї, вибір 

телепередач та сприймання їх дітьми, виявлення наскільки дитячі погляди та 

переконання можуть бути сформовані не під впливом сім’ї, школи, а 

«скальковані» з телебачення; 

- метод сугестії (навіювання) ґрунтується на домінуванні впливу 

телебачення над волею молодого глядача. Масове не прискіпливе споживання 

телепродукції часто призводить до складних психологічних переживань, 

висновків, до формування шкідливих і аморальних потягів.  

- метод опитування застосували для з’ясування, які риси характеру дітей і 

дорослих, про яких розповідається у телепередачах, захоплюють школярів, а які 

не подобаються; з ким із героїв телепередач хочеться зустрітися і чому; що 

нового з історії краю і України довідався з телепередач; які цікаві справи, 

підказані телебаченням, проведено у класі, школі тощо; 

- метод глибокого інтерв’ю використовували для інтерв’ювання батьків і 

вчителів щодо з’ясування мотивів перегляду дітьми тих чи тих телепередач, 

використання школярами отриманої з телебачення інформації на уроках, 

позитивного чи негативного впливу телепередач на дітей, вивчення культури 

перегляду передач тощо; 

- метод тематичних бесід зі школярами про тематику, зміст телепередач, 

форми подачі матеріалів. Тематичні бесіди – це своєрідне продовження впливу 

телепередач на емоції школяра, на визрівання у них національно-патріотичних 

переконань; 
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- творчий метод – це аналіз письмових робіт школярів про тематику 

телевізійних передач, зацікавленість (не зацікавленість) ними, умови перегляду, 

обговорення (чи не обговорення) з батьками, вчителями, однокласниками, 

пропозиції щодо тематичного наповнення і цікавих форм телепередач; 

- метод анкетування дітей, батьків, вчителів стосовно ставлення до 

передач регіонального телебачення, його можливостей позитивно впливати на 

дітей в процесі національно-патріотичного виховання; 

- культурно-історичний метод дав можливість розглянути функціонування 

регіонального телебачення в системі національно-патріотичного виховання 

дітей, показати взаємозв’язки між регіонами стосовно реалізації інтегруючої 

функції телебачення. 

Концептуальний розгляд методології, методів дослідження і принципів 

функціонування регіонального телебачення відкриває науковий підхід до аналізу 

тематичної спрямованості передач для дітей, осмислення зацікавленості ними 

юних глядачів, з’ясування підпорядкованості телевізійної інформації 

педагогічній та інтегруючій меті у процесі національно-патріотичного виховання 

школярів, характеристики специфіки підготовки матеріалів (емоційність, 

образність, щирість, драматургічність, динамізм, логічність, композиція) з 

урахуванням вікових особливостей дитячої аудиторії, визначення ролі батьків і 

вчителів у формуванні культури спілкування дітей з телевізором. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте соціологічні дані про перегляд телепередач юною 

аудиторією. 

2. Напрями тлумачення соціального статусу регіонального телебачення. 

3. Які цінності переважають у телевізійній індустрії? 

4. Визначіть складові вартостей національно-патріотичних переконань, про 

які повинні розповідати у передачах для дітей на телебаченні. 
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5. Назвіть цінності, виокремлені Омеляном Вишневським, які повинні бути 

основним змістовим наповненням телепередач для дітей. 

6. Які комунікативні ефекти (наслідки) у свідомості та підсвідомості дітей 

викликають телевізійні передачі? 

7. Схарактеризуйте компоненти національно-патріотичного виховання, які 

входять до системи комунікаційно-педагогічних дій, спрямованих на розвиток 

активної, творчої особистості, здатної до самореалізації морально-духовних 

надбань. 

8. Поєднання у телепередачах регіональних, всеукраїнських і 

загальнолюдських цінностей – головна передумова ефективного використання їх 

у процесі формування національно-патріотичної свідомості дітей. 

9. Змістова наповненість світоглядних принципів діяльності журналістів. 

10. Іван Франко про сутність принципів журналістської діяльності. 

11. Принципи створення телевізійних програм для дітей. 

12. Методи вивчення функціонування регіонального телебачення в контексті 

формування національно-патріотичних переконань дітей. 

13. Основні засади підпорядкованості телевізійної інформації комунікаційно-

педагогічній меті. 

14. Від чого залежить ефективність пропагування національно-патріотичних 

цінностей у програмах регіонального телебачення? 

15. Схарактеризуйте концептуальну модель функціонування регіонального 

телебачення в контексті консолідації української нації. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Подивіться і проаналізуйте дитячі передачі стосовно тематичного 

наповнення їх цінностями, до яких належать: «абсолютні вічні вартості», 

«національні вартості», «громадянські вартості», «сімейні вартості» та «вартості 

особистого життя», які є базовими у процесі національно-патріотичного 

виховання дітей. 
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Підготувати телевізійні матеріали будь-якого жанру, в яких органічно 

поєднати регіональні (локальні), всеукраїнські та загальнолюдські цінності. На 

лабораторних заняттях подивитися ці матеріали, обговорити і кращі 

рекомендувати для трансляції по регіональному телебаченню. 

Оцінити морально-духовну вартість інформації, яку транслює регіональне 

телебачення для дітей, з таких позицій: а) суб’єкта, який її використовує; б) 

внутрішнього змісту самої інформації; в) мети, якої можна досягнути за 

допомогою інформації. 
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Розділ IV. Регіональне телебачення в інформаційному просторі України 

«Пізнай себе!» – цей давньогрецький вислів є одним з важливих 

методологічних принципів всебічного, гармонійного навчання і виховання 

національно свідомого громадянина України, які повинні охоплювати знання 

уроків історії, розуміння проблем сучасності, спроможність не тільки теоретично 

окреслити, а й реалізувати свої плани щодо майбутнього Батьківщини. 

У попередньому розділі ми встановили, що виховання – складний, 

багатоаспектний процес. Його комплексний характер вимагає системного 

підходу. Л. А. Кулішенко окреслила історико-теоретичну основу національного 

виховання (історичне та етнопедагогічне підґрунтя національного виховання; 

мета, завдання, принципи національного виховання), зміст національного 

виховання (громадянськість, патріотизм, національна свідомість, система 

цінностей), чинники виховного впливу (навчально-виховні осередки, сім’я, 

родина, церква, громадські організації, засоби масової інформації) [12, с. 126]. У 

цій системі національно-патріотичного виховання дітей важливе місце належить 

засобам масової інформації, до яких входить регіональне телебачення.  

У нинішніх умовах просвітницько-педагогічна функція електронних ЗМІ, 

зокрема телебачення і радіомовлення, тісно пов’язана зі специфічними 

особливостями, які випливають з їхньої технічної природи. Для преси 

специфічною особливістю інформування є друковане слово, фотографія та інші 

зображальні засоби; для радіо – звук (голос, музика, шуми); для телебачення – 

зображення і звук. Відповідно для сприймання інформації спрацьовують органи 

чуття: зір; слух; слух і зір [13, с. 208]. 

Телебачення повністю реалізує один з принципів навчання і виховання – 

наочність. Соціально значуща інформація унаслідок словесних і образних 

повідомлень, у результаті сприйняття та інтерпретації, виступає у свідомості 

людини як ціннісна духовна настанова, набуває мовного оформлення, визначає її 

дії або ставлення до факту, події, явища. Поповнювати свої знання можуть 

телеглядачі різних професій, віку, рівня освіти. Кожний може знайти в 
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телепрограмах щось цікаве і корисне для себе, коли спрацьовує модель 

«телебачення – потреба – інтерес – цінність». Цей комунікативний ланцюжок є 

важливою формою показу потенційних можливостей регіонального телебачення 

у системі національно-патріотичного виховання дітей. 

Регіональному телебаченню – складовій структури національного 

телебачення притаманні загальні (спільні) та специфічні (властиві лише йому) 

особливості, насамперед, тематичне спрямування передач, професійний рівень 

працівників, технічне забезпечення, оплата праці тощо. Синкретична природа 

телебачення утверджує себе як унікальний вид аудіовізуальної комунікації і 

культури. В. В. Гоян наголошує, що «з одного боку – це визнаний лідер 

медіасфери: потужний ресурс масової комунікації, складник ситеми мас-медіа і 

масової культури, сегмент сучасної медіаіндустрії та медіабізнесу, 

високотехнологічне медіавиробництво, оригінальне мистецтво, ефективне 

екранне видовище; з іншого – вид багатопланової, різнохарактерної непересічної 

творчості» [2, с. 3]. 

Під час становлення і розвитку телебачення віднайшло власні, специфічні 

засоби і методи інформаційного, публіцистичного та художнього відображення 

дійсності. Дослідники засобів масової комунікації [1; 3; 8; 16;] вважають, що 

винайдення телебачення не можна сприймати як окрему подію чи як ланцюг 

поодиноких подій. Його поява стала результатом тривалого процесу досліджень і 

відкриттів, нових експериментів і оригінального використання вже набутих 

знань. Доцент З. Є. Дмитровський схарактеризував досягнення, які становлять 

«передісторію» телебачення [3, с.5-6]: (громовідводи, Вольтів стовп (дуга), 

електричні машини, телеграф, телефон, фотографія, кінематографія), винайдення 

диска Ніпкова (за прізвищем польського винахідника, який переселився до 

Німеччини) – пристрою для сканування (розглядання) зображень, частково 

механічної та частково електричної дії. Розгортку зображень виконували за 

допомогою поворотного диска, що мав кілька невеликих отворів по спіралі. 

«Однак ще не було усвідомлення того, що телебачення – це нова виробнича й 
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суспільна система. Перехід від науки до зацікавленості у справі розвитку й 

удосконалення телевізійної техніки наочно відображений ходом 

експериментальних досліджень у цій галузі в США у 20-х роках, коли з 

периферійної галузі наукових пошуків телебачення перетворилося на справжнє 

поле битви, яка супроводиться комерційним шпіонажем могутніх інформаційних 

корпорацій, судовими баталіями за оволодіння патентами» [3, с. 6-7]. 

У квітні 1939 р. експериментальна лабораторія радіокомпанії Ен-Бі-Сі, 

встановивши антену на шпилі 102 поверхового будинку (до речі, тоді найвищого 

на земній кулі), демонструвала відкриття Всесвітнього ярмарку у Нью-Йорку. 

Нечисленні глядачі біля маленьких екранів телевізорів уважно роздивлялися 

президента США Рузвельта, короля Великобританії Георга VI, інших осіб. Ця 

трансляція, по суті, стала першою інформаційною передачею американського 

телебачення. Вона запам’яталася публіці. Аудиторії дуже сподобалося не лише 

слухати інформацію, а й бачити подію, та ще й удома чи в кафе неподалік. 

Глядачі ставали немовби живими свідками події, її співучасниками. Відтоді 

пряма передача одержала назву «живої». 

У Німеччині перші публічні досліди в галузі телебачення зроблено 1928 р. 

(Звідси завдяки винахіднику П. Ніпкову пішло механічне телебачення. Зрештою, 

німці невдовзі перейшли на електронний стандарт. Першого травня 1936 р. вони 

вже вели пряму трансляцію Олімпійських ігор зі стадіону у Берліні). За 

Німеччиною настала черга Англії (1929), згодом – Італії (1930) і Франції (1932). 

Регулярне публічне телемовлення найперше почалося в Англії – у 1936 р., навіть 

раніше, ніж у США. Проте справжня «телевізійна цивілізація» в Америці, Європі 

й у цілому світі настала після Другої світової війни [3, с. 7-8]. 

В американській енциклопедії можна прочитати, що телебачення 

винайдено у США російським емігрантом Зворикіним. Однак документи 

свідчать про те, що одне з найбільших відкриттів ХХ ст. зробив українець Борис 

Грабовський. 
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Цікаву статтю Юрія Райхеля «Телебачення: такі різні долі винахідників» 

надрукувала газета «День» 16 листопада 2011 року. Автор детально описав 

винахідницьку діяльність Бориса Розінга і Володимира Зворикіна, їхній складний 

життєвий шлях. Однак у цій статті чомусь жодним словом не згадано ім’я 

українця Бориса Грабовського – творця електронного телебачення [20]. Тому 

потрібно привернути увагу до нарису провідного наукового співробітника 

Інституту фізики НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора 

В. Шендеровського «Син поета – творець електронного телебачення», який 

вміщений у книзі «Нехай не гасне світ науки» (3 вид. / За ред. Е. Бабчук. – К.: ВД 

«Простір», 2009. – Книга перша. – 416 с.). 

Василь Шендеровський встановив, що «ідею послідовної передачі 

елементів зображення запропонували, за свідченнями дослідників, незалежно 

один від одного Н. Санлен (Франція), А. ді Пайва (Португалія) і російський 

вчений П. І. Бахметьєв. На практиці цю ідею здійснив польський інженер П. 

Ніпков, який запропонував метод механічного розгортання (диск Ніпкова) і тим 

самим започаткував механічне телебачення (1884 рік). Наприкінці позаминулого 

століття американець Смітт відкрив внутрішній фотоефект (у 1873 році). 

Росіянин Столєтов у 1888 році винайшов так званий зовнішній фотоефект. Борис 

Розінг, викладач Петербурзького технологічного інституту, в 1907 році 

запропонував використати для відтворення зображень електронно-променеву 

трубку. Дев’ятого травня 1911 року йому вдалося здійснити першу телевізійну 

передачу в лабораторних умовах. Передавалося зображення решітки чотирьох 

смуг, розміщених перед об’єктивом передавача. Саме Борис Розінг отримав 

перший у світі патент – № 18076 на електронний телевізор. Передбачаючи 

велике майбутнє свого винаходу, вчений писав: «Опускаючи приймальні апарати 

такого телескопа в глибини океанів, можна буде бачити життя і скарби, заховані 

там… Хворий, прикутий до ліжка, буде бачити все, що відбувається на вулицях, 

майданах і в театрах…» 
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Залишилося сконструювати прилад (для передавання також електронним 

способом зображення) – передавальну телевізійну трубку, одне слово, створити 

такий собі комплекс, який має сьогодні назву телецентр. Це епохальне відкриття 

зробив Борис Грабовський, хоча його ім’я тривалий час було забуте [26, с.68-69]. 

Про життя та діяльність Бориса Грабовського, про його винахідницькі 

здобутки майже нічого не було відомо в Україні. 

Нині встановлено, що Борис Грабовський навчався у дворічній спецшколі у 

Ташкенті. «Тут він вступив на підготовчий курс Середньоазійського 

університету. Одночасно, працюючи там лаборантом, займається дослідженнями 

з фізики. Знайомиться з професором університету Г. Поповим, а в його науковій 

бібліотеці – з роботами Бориса Розінга в галузі електронної телескопії. 

Ідея пересилання зображення на відстань захопила талановитого юнака. 

Незабаром він створює катодний комутатор – першооснову передавальної 

трубки, за який отримує премію. 

Борис Грабовський передовсім заглибився в суть механічного способу 

передачі імпульсів. Повіривши в слова Бориса Розінга, який ще в 1923 році 

писав, що «спроба побудови електронних телескопів на основі простої механіки 

матеріальних тіл, що дає в звичайних умовах такі прості і, здавалося б, легко 

здійснювані розв’язання проблеми, неминуче приречені на невдачу», він змушує 

електронний промінь «зчитувати інформацію», як тепер кажуть. Результати 

обнадійливі, але бракує знань. Борис їде до Саратова, де живе його тітка (сестра 

матері), яка знайомить його з математиком Піскуновим та фізиком Віктором 

Поповим, який ще до того ж був пристрасним радіолюбителем. Результатом 

їхньої співпраці стала з’ява проекту телеустановки. «Проект заслуговує на те, 

щоби його теоретичну розробку направити на практичне дослідження… в 

Москву або Ленінград», – такий висновок голови комісії професора 

Саратовського університету Леонтьєва. Цією справою зацікавилися і військові 

відомства, які схвалили цю конструкцію. 
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8 листопада 1925 року Борис Грабовський і його колеги зустрілися в 

Ленінграді з професором Борисом Розінгом на його квартирі. Той довго і 

зосереджено вивчав пояснювальні записки, схеми і після кількох хвилин 

роздумування схвильовано сказав: «Дорогі мої! Чи усвідомлюєте ви самі, до чого 

ви додумалися: зробити обидві сторони електронними, що дає ідеальну 

синхронізацію! Це – відкриття! Завтра ж подавайте заявку на патент…» Але 

лише через три роки дослідники отримали патент № 5592, а згодом, згідно з 

правилом міжнародної конвенції про винаходи, і додатковий патент № 16733. 

Саме ці документи і підтверджують пріоритет Бориса Грабовського на першу в 

світі цілковито електронну систему телебачення» [26, с. 70-71]. 

Винахідники назвали свій пристрій телефотом. Як стверджував Борис 

Грабовський, можливості застосування «телефота» безмежні.  

«26 липня 1928 року в узбецькій столиці – Ташкенті комісія під 

керівництвом професора університету Златоврацького приймає експеримент, 

який проводить Грабовський і Бєлянський. Сталося чудо: на маленькому 

екранчику всі побачили обличчя Бєлянського. Це уперше у світі в природних 

умовах, за допомогою електронного методу, транслювалося рухоме зображення. 

Газета «Правда Востока» (№167) у статті «Новий винахід» писала: «Конструкція 

телефота Грабовського відрізняється багатьма особливостями, які не 

зустрічаються в жодному з подібних апаратів, винайдених в інших країнах і у 

нас, в СРСР». 

А 4 серпня 1928 року апаратуру перенесли на ташкентські вулиці. За 30-40 

метрів від передавача стояла камера-приймач. Навіть зацікавлені перехожі могли 

спостерігати зображення на маленькому екранчику: трамвай, що рухався, 

обличчя людей, різні предмети… Так почала діяти перша в світі телевізійна 

установка, в якій, за словами Розінга, «вдалося перекласти всю роботу по 

передаванню зображення на електроніку». 
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Згадаймо ще раз, що ця подія сталася 1928 року, а Зворикін, якому 

приписується пріоритет, тільки через рік, 1929 року виготовив кінескоп, 1931 

року – електропроменеву трубку. То ж кому належить першість?..» [26, с. 71-72]. 

Президент Міжнародної асоціації преси, радіотехніки і електротехніки 

Євген Айсбері у французькому науково-технічному журналі «Телевізіон» № 157 

за 1965 рік писав: «Фактично стовідсоткова телевізійна система, що 

використовує трубку з катодними променями, була запропонована ще 1925 року 

російськими винахідниками Б. П. Грабовським, В. І. Поповим, М. Г. 

Піскуновим… На жаль, чудовий винахід не був гідно оцінений в роки, коли 

домінувала механічна система телебачення…» [26, с. 73]. 

23 грудня 1963 року Борис Грабовський отримав листа з Державного 

комітету з радіоелектроніки, в якому зазначалося: «Ваш пріоритет на одержання 

рухомого зображення за допомогою «апарата для електронної телескопії» 

незаперечний, а факт видачі патенту юридично скріплює пріоритет за авторами 

винаходу». Згодом спеціалізована міжнародна комісія з ініціативи ЮНЕСКО 

дійшла щодо цієї справи незаперечного висновку, яким стверджується «факт 

здійснення Б. Грабовським та Бєлянським першого у світі телевізійного 

пересилання за допомогою електронних телевізійних пристроїв 1928 року…» 

[26, с. 73]. 

Отже, історія телебачення України розпочалася від 1928 р., коли 

талановитому фізику-експериментаторові Борисові Грабовському, синові 

видатного українського поета Павла Грабовського, вдалося зробити першу в 

колишньому СРСР і в світі телевізійну передачу. 1 лютого 1939 р. розпочато 

телевізійне мовлення у Києві. Проте відомий дослідник телебачення України 

Іван Мащенко у книзі «Телебачення України» назвав іншу дату, посилаючись на 

енциклопедичний словник «Українська Радянська Соціалістина Республіка» 

(Головна редакція Української енциклопедії. – К., 1987), де у статті 

«Телебачення і радіомовлення» повідомлено, що телевізійний передавач у Києві 

почав працювати 1938 р. У 1949 р. на Хрещатику розпочалося будівництво 



69 

 

телецентру в Києві. Його здали в експлуатацію 1951 р. 6 листопада 1951 р. 

вважається днем повоєнного відродження телебачення в Києві. Тоді показували 

художній фільм «Велика заграва». Зрозуміло, що в переддень 34-х роковин 

Великого Жовтня, яким і присвячувався пуск третьої в СРСР – після Москви й 

Ленінграда (Санкт-Петербурга) – і першої в союзних республіках студії 

телебачення, тільки й міг бути показаний такий революційний фільм. 7 

листопада 1951 р. в Києві була проведена перша в Радянському Союзі 

позастудійна трансляція – показ параду і демонстрації, присвячених Жовтневим 

роковинам. 

Першого травня 1955 р. почала діяти друга після Київської – Харківська 

студія телебачення. У 1956 р. засвітилися голубі екрани в Донецьку та Одесі. «У 

1957 р. стала до ладу Львівська студія телебачення. На 770-му році існування 

міста Лева тут, на верхів’ї гори Високого Замку, побудовано телевізійну вежу, а 

трохи нижче – апаратно-студійний комплекс Львівського телебачення. У 

квартирах кількох десятків львівських сімей 24 грудня 1957 р. уперше засвітився 

екран телевізора. Цього зимового вечора з ложі місцевого оперного театру 

звернулася з привітанням до глядачів чарівна жінка – перший диктор 

Львівського телебачення Стефанія Харчук» [3, с. 14-15]. 30 квітня 1958 р. почала 

працювати телестудія у Дніпропетровську, 2 липня цього року – в Луганську, а у 

1959 р. вийшли в ефір телепередачі у Сімферополі та Запоріжжі. 1961 рік: 1 

вересня початок регулярних передач Херсонського телебачення; 1 червня 

вийшла в ефір перша передача Сумського телебачення, а 1 жовтня розпочала 

передачі Чернівецька студія телебачення. У листопаді 1967 запрацювала 

Закарпатська студія телебачення (м. Ужгород). «З її пуском завершився перший 

етап (1951-1967 рр.) створення програмних телецентрів в Україні. У 10 областях 

державні студії телебачення було створено лише на початку 90-х років» [27, с. 

13]. 

У 1965 р. вперше вийшла в ефір загальноукраїнська 

(загальнореспубліканська) телепрограма, яку підготувала для українського 
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телебачення Харківська телестудія. Цим започатковано «виходи» регіональних 

телестудій на Українське телебачення, хоча провідну роль у ньому й надалі 

відігравала Київська телестудія. У 1992-1994 роках відкрито державні телестудії 

у Вінниці, Полтаві, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Севастополі та інших 

містах. «У регіонах України діють 30 державних телерадіомовників, тоді як 

комерційних у 10 разів більше» [27, с. 17]. Але всі вони є інтегрованими в 

систему основних інститутів суспільства і взаємодіють з ними, що впливає на 

прояви ефектів регіонального телебачення в кожному з інститутів. Тому надто 

важливо, яке слово і зображення заполонюють інформаційний простір України, 

яку енергію несе інформація глядачам. Адже «в епоху інформації середовищем 

стає сама інформація» (М. Маклюен). 

Виконуючи бінарну функцію [24, с. 12]: репродукуючу і продукуючу, тобто 

відображаючи реальну дійсність і впливаючи на її творення, регіональне 

телебачення вносить свою вагому частину у процес формування ціннісних 

орієнтацій в інформаційному просторі України. Важливо з’ясувати, що таке 

інформаційний простір, в якому перебуває людина від дня народження. 

Професор Володимир Здоровега дав таке визначення: «Національний 

інформаційний простір – це юридично визнана територія держави, яка є 

сувереном щодо поширення на цій території сукупності текстової, звукової, 

аудіовізуальної та ілюстрованої інформації через канали засобів масової 

комунікації. Держава захищає, відповідно до чинного законодавства України і з 

урахуванням міжнародних правових норм, цей простір від антиукраїнської, 

антиконституційної інтервенції з боку ворожих до України інформаційно-

пропагандистських засобів» [7, с. 15]. Професор Борис Потятиник запропонував 

своє визначення: «Національний (транснаціональний) інформаційний простір – 

це сфера реального, тобто позначеного фактично здобутою аудиторією, впливом 

національних засобів масової комунікації» [19, с. 23]. 

На думку науковця Майї Нагорняк, «інформаційний простір – це 

сукупність, система усіх (державних і недержавних) друкованих і 
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аудіовізуальних засобів масової інформації, їх законодавчо підкріплена, 

юридично та економічно врегульована діяльність, спрямована на утвердження у 

суспільстві засад цивілізованої високорозвиненої держави, на утвердження миру, 

спокою, стабільності у життєдіяльності кожного громадянина зокрема і країни, 

світу в цілому» [18, с. 55]. Професори Анатолій Чічановський і Олександр 

Старіш вважають, що «інформаційний простір – це специфічне середовище, у 

якому в процесі інформаційної взаємодії трансформується контент взаємодії. 

Особливо значущо в інформаційному просторі змінюється характер 

геополітичного протистояння в боротьбі за досягнення інформаційної переваги, 

що відкриває великі перспективи і можливості контролю інформаційних ресурсів 

супротивника. У форматі інформаціології термін «інформаційний простір» 

розуміється як сукупність суб’єктів інформаційної взаємодії, власне інформації, 

інформаційної інфраструктури й суспільних відносин. Інформаційний простір є 

системоутворюючим чинником життя суспільства, бо фактично зумовлює стан 

соціально-політичної й економічної складових безпеки нації. Він обумовлює 

характер інформаційної політики держави, що повинна мати два виміри: 1) 

техніко-технологічний, пов'язаний із тотальним упровадженням 

телекомунікаційних систем та інформаційних технологій у всі сфери 

життєдіяльності індивіда, суспільства й цивілізації; 2) гуманітарний, пов'язаний з 

наслідками впливу на психіку індивіда й суспільну свідомість, а також 

тотального впровадження інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності 

індивіда, суспільства й цивілізації» [25, с. 164-165]. 

Публіцист, лауреат Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка Віталій 

Карпенко зазначає, що «інформаційне поле (простір) – поняття не космічне (хоча 

повітряний і космічний простір можуть входити і входять до складу 

інформаційного поля, не географічне (хоча територія є його невід’ємною 

частиною), це поняття – соціально-політичне і містить як територіальний, так і 

космічний фактори, а надто – людський, оскільки суспільна інформація 
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призначається для людини, людина – її споживач, і без людини як живого носія, 

творця культури інформація втрачає свій сенс» [9, с. 62]. 

Професор Іван Крупський вважає, що «інформаційний простір – сукупність 

усіх видів засобів масової інформації, які знаходяться на теренах держави, 

незалежно від їхньої підпорядкованості, структурованості чи типології, а також 

масмедіа, що видаються (газети, журнали, книги) або виробляють свою 

продукцію (радіо- і телепрограми, інтернет-сайти) за кордоном й спеціально, в 

силу якихось політичних, економічних інтересів, або без жодних намірів 

(найчастіше через різні технічні причини) розповсюджуються частково 

(локально) у межах конкурентного регіону (або кількох областей) чи охоплюють 

своїм розповсюдженням цілу територію іншої держави» [11, с. 189]. Слушно 

стверджує О. Дубас, що інформаційний простір значною мірою визначає і 

формує нашу ідентичність [5, с. 19]. 

Отже, у стратегії творення українського національного інформаційного 

простору потрібно враховувати можливий потужний інформаційно-виховний 

потенціал регіонального телебачення. Однак не можна не погодитися з А. В. 

Тімофєєвим, який ситуацію в регіональному телевізійному просторі 

характеризує так: «Якщо мешканці регіонів надають перевагу місцевим 

друкованим ЗМІ, то щодо телебачення складається зовсім інша перспектива. Чи є 

майбутнє в обласного державного телебачення, яке не витримує конкуренції не 

лише з центральними телеканалами, а й з приватними телестудіями, що існують 

в регіонах? Не новина і те, що жителі в регіонах не вірять у спроможність 

обласного телебачення стати цікавим» [23, с. 60]. Загалом сприймаючи це 

положення, слід дещо уточнити: сила впливу передач регіонального телебачення 

залежить від наочності, доступності, образності, лаконічності інформації. 

Ефективність програм і державних, і приватних телеорганізацій, безумовно, 

зростатиме, якщо слово і зображення будуть відповідати потребам та інтересам 

глядачів. Щоправда, не кожен дискурс має благодатну силу: «У ньому є і 

зворотний, демонічний бік, що здатний не лише переконувати, а й підбурювати, 
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не лише просвіщати, а й вводити в оману» [4, с. 40]. Такому «тлотлінному» 

дискурсу, на переконання професора І. В. Крупського, треба протиставляти 

компетентно підготовлену об’єктивну, правдиву, морально наснажену 

інформацію – контрдискурс. При чому контрдискурс повинен характеризуватися 

оперативністю, точністю, оскільки багатократне повторення неправди важко 

спростувати [11, с. 195]. Тим паче у середовищі дитячої телеаудиторії. 

Адже дискурс – це процес життя (буття!) тексту (і журналістики як тексту) 

в індивідуальній та масовій свідомості, стверджує професор К. С. Серажим, як 

інтерпретаційний наслідок його (дискурсу) сприйняття, детермінований 

авторськими намірами, особистісною позицією і знаннями реципієнта, фоновою 

кореляцією [21]. Професор І. Л. Михайлин наголошує, що «дискурс – це і текст, і 

висловлювання (річ, мовлення). Дискурс створюється за допомогою тексту й 

висловлювання, але не обмежується ними. Дискурс – це процес творення нових 

смислів, це здійснення мовою і текстами своєї світобудівної функції» [17, с. 444]. 

Однак відсутність сильної патріотичної, національно-державної ідеології є 

також причиною того, що «національного інформаційного простору не лише за 

мовою, але й за духом у нас, на жаль, немає вже давно. І це не лише одна із 

ключових драм сучасної України, а й пряма загроза її національній безпеці, – 

акцентує професор Микола Тимошик. – Наразі той – умовно український – 

інформаційний простір, що існує, майже повністю окуповано сусідньою 

державою. Власне, зі шпальт газет та екранів телевізорів іде прямий і відкритий 

наступ на вес українське» [22]. 

В контексті історичних та нинішніх зовнішніх і внутрішніх суспільно-

політичних реалій професор В. В. Лизанчук вважає, що український 

національний інформаційний простір – це сукупність, система засобів 

виробництва і розповсюдження інформаційної, історичної, соціально-

економічної, правової, художньо-мистецької, естетичної продукції, творці якої 

сповідують україноцентризм, що складається з національної свідомості, 

державницького мислення, глибокої моральності й духовності, патріотизму і 
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громадянської мужності, необхідності розглядати всі важливі події в Україні та 

світі крізь призму національних інтересів України, загальнолюдських ідеалів і 

давати обґрунтовану, безкомпромісну відсіч чужоземній агресивній 

інформаційній експансії [14, с. 22]. Ці національно-духовні засади формування 

національного інформаційного простору в Україні визначають мету, зміст і 

характер функціонування ЗМІ, методи і форми подачі високоякісних, 

конкурентоспроможних журналістських матеріалів відповідно до чинного 

законодавства України, міжнародних правових норм, принципів і функцій 

діяльності засобів масової комунікації. 

Осмислюючи сутність поняття «інформаційний простір в Україні», ми 

виокремлюємо у своєму дослідженні взаємозалежність між інтелектуально-

емоційними потребами юних глядачів та політикою керівників, творчих 

працівників телеорганізацій стосовно просвітницької пропаганди українських 

гуманістичних національно-духовних цінностей. «Але, на жаль, ми поки не 

маємо чіткого розуміння телевізійною індустрією, а саме – з боку 

загальнонаціональних і регіональних мовників, того, що не можна обмежувати 

свою цільову аудиторію тільки платоспроможними верствами населення. Будь-

який бізнес, і телевізійний – не виняток, має бути соціально відповідальним» [15, 

с. 6], – наголошує заступник голови Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак. Тим часом за результатами нашого 

спостереження, що в основному збігається з результатами моніторингу голови 

Всеукраїнської громадської організації «Телеглядацька асоціація батьків 

України» Максима Ростоцького, встановлено, що в рейтингу найулюбленіших 

«дитячих» передач – ті, головні герої яких – кримінальні авторитети, гламурні 

дівчата та хлопчики невизначеної сексуальної орієнтації [6, с. 2]. Здебільшого 

такі передачі та кінофільми спрямовані не на думки, а на інстинкти. Переважна 

частина телеефіру пропонує низькопробну продукцію у вигляді пліток із життя 

«зірок», політичних діячів, бізнесменів. Таке наповнення телевізійного ефіру 
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нав’язує суспільству штучно занижене уявлення про етичні норми і духовно-

національні цінності людського буття. 

За ініціативою Громадської ради при Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення 1 червня 2011 р. проведено великий «круглий стіл», 

у якому брали участь мовники, освітяни, представники низки громадських 

організацій. Відбулася принципова дискусія про те, як на базі і за підтримкою 

міжнародних організацій відновити у мовленні для дітей хоча б те 

співвідношення, котре є в європейських державах, бодай 15 відсотків 

національного мовлення (нині є лише від 6 до 8 відсотків). Йшлося про засади 

порозуміння між телевізійними каналами, регулятором (Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення) і державою. Потрібно, щоб 

державні інституції на законодавчому рівні розробили систему пільг для 

телеканалів, які розміщують у своєму ефірі передачі для дітей різних вікових 

категорій, розглянули питання про створення окремого дитячого телеканалу (на 

нашу думку українськомовного з врахуванням інтересів національних меншин – 

О. Б.), який був би повністю присвячений дітям та проблемам їхнього морально-

духовного, національного життєствердження. Такі канали успішно працюють в 

Європі та Сполучених Штатах. В Україні відсутність дитячого ефіру пояснюють 

незадовільним фінансуванням, що інколи споріднене з відвертим небажанням 

творити для дітей. 

Заступник голови Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення Лариса Мудрак підтвердила результати нашого фактологічного 

аналізу, що регіональні мовники відповідальніші у порівнянні із 

загальноукраїнськими, вони глибше розуміють проблеми дитячого мовлення, 

стоять ближче до людей, краще усвідомлюють, що не можна робити все на 

поталу тотальної комерціалізації. 

За інформацією члена Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення Тетяни Мокріді, найбільший обсяг мовлення власних програм для 

дітей мають Вінницька (173 години на рік), Волинська (151), Дніпропетровська 
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(156), Львівська (406), Одеська (182), Полтавська (257), Рівненська (271), 

Черкаська (273), Херсонська (245) обласні державні телерадіокомпанії. 

Приміром, на базі Полтавської облдержтелерадіокомпанії вже багато років 

працює дитяча студія «Разом». Севастопольська держтелерадіокомпанія 

започаткувала цикл тематичних програм для дітей «Дитячий острів» та «Школа 

для батьків» (прямоефірна (наживо) програма просвітницького характеру). В 

Конотопі веде мовлення власна дитяча телерадіоорганізація «Кон-такт», яка має 

найбільше програмне наповнення за обсягом дитячого мовлення й 

різноманітністю тематики (загальний обсяг становить 10 годин на добу). У 

Хмельницькій області діє дитяче телевізійне агентство (ДТА), в якому 

навчається більше 100 дітей, що беруть безпосередню участь у виготовленні 14 

телевізійних програм. Оригінальні проекти і студії мають також обласна 

державна телерадіокомпанія «Лтава» (Полтавщина), ЗАТ «Псьол» (Кременчук), 

Рівненська обласна телерадіокомпанія та інші. 

Регіональне телебачення, яке також є однією з форм практично-духовного 

освоєння світу, втілює нероздільне злиття освітньо-інтелектуальних та морально-

суспільних сторін життя юних глядачів. Щоби сприяти розкриттю потужного 

потенціалу впливу передач для дітей регіональних телеканалів в Україні 

проводять конкурси, фестивалі, серед яких Міжнародний фестиваль фільмів, 

теле- та радіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте курча», співорганізатором 

якого є Держкомтелерадіо. Переможцями ХХІ фестивалю (2009 р.) стали 

програми «Індиго» (Національна телекомпанія України), «Пізнай світ» 

(Рівненська ОДТРК), «Хатка левенятка» (Львівська ОДТРК), «Чарівний 

кужелик» (ДТРК «Крим»), «Серця сльози колискові» (Черкаська ОДТРК), «Рідна 

мова» (Чернівецька ОДТРК), «Геніями не народжуються» (ДТРК «Культура»). За 

участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

проводяться фестивалі аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела». 

Лауреатами «Кришталевих джерел» стали: «Острів знань» (Сумська ОДТРК), 
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«Мала Батьківщина Липинського» (студія «Боривітер», м. Луцьк), «Дзвони 

пам’яті» (телерадіокомпанія «Рудана», м. Луганськ). 

Впровадження цифрового мовлення створює проблеми з регіональним і 

місцевим мовленням не лише технічно-технологічні (відсутність потрібних 

коштів для оплати ліцензійного збору, конкуренція за прайм-тайм тощо), а й 

концептуальні стосовно тематично-змістового наповнення програм. За 

рекомендацією Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

в Івано-Франківській області об’єдналися 7 компаній і створили один 

консорціум. До «Телерадіокомпанії РАІ» увійшли Калуська районна ТРК 

«Незалежність», ТРК «Тисмениця», районна ТРК «Надвірна», ТРК «Захід», 

приватне підприємство «Студія телебачення Снятин» і ТРК «Вежа». Є 

сподівання, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, 

видаючи Івано-Франківському телерадіомовному консорціуму ліцензію на 

мовлення, передбачить необхідний час для дитячих телевізійних програм. Адже 

сучасна концепція дитинства ґрунтується на визначенні провідної ролі 

телебачення у морально-психологічному розвитку та становленні соборної 

особистості. 

Виходячи з «Концепції виховання дітей та молоді у національній системі 

освіти», «ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинутий 

національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, 

здатний до саморозвитку та самовдосконалення» [10]. На основі наукового 

дослідження про роль і місце регіонального телебачення в інформаційному 

просторі України, стверджуємо, що регіональні телеорганізації володіють 

належними можливостями активно сприяти утвердженню у свідомості юних 

глядачів українського ідеалу, формування якого ґрунтується на двох головних 

цілях: служіння Богові та служіння своїй нації. Бог – це абсолютна Правда, 

Любов, Справедливість, Краса. Нація – реальна земна спільнота, в житті якої 

повинні реалізуватися її власні та загальнолюдські вартості. Як наголошує 

Григорій Ващенко, у суспільному сенсі виховний ідеал – це людина, яка служить 
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Богові та Україні. Адже національний патріотизм – це передусім боротьба за 

створення, розвиток і зміцнення національної держави на засадах 

загальнолюдських цінностей. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Регіональне телебачення у системі національно-патріотичного виховання 

дітей. 

2. Який із принципів навчання і виховання реалізує телебачення? 

3. Які особливості притаманні регіональному телебаченню? 

4. Хто здійснив перше у світі телевізійне пересилання за допомогою 

електронних телевізійних пристроїв? 

5. Коли розпочато телевізійне мовлення у Києві? 

6. Схарактеризуйте ситуацію з повоєнним відродженням телебачення в 

Україні. 

7. Окресліть етапи створення обласних телецентрів в Україні. 

8. Назвіть телеорганізацію, яка започаткувала «вихід» регіональних 

телестудій на Українське телебачення. 

9. У який спосіб регіональне телебачення вносить свою вагому частину у 

процес формування ціннісних орієнтацій в інформаційному просторі України? 

10. Є кільканадцять визначень інформаційного простору України. Яке поняття 

«інформаційний простір України» Вам найбільше імпонує і чому? 

11. Переважна частина телеефіру заповнена низькопробную продукцією. 

Окресліть причини. 

12. У європейських державах телемовлення для дітей становить 15% від 

загального, а чому в Україні лише 6-8 відсотків? 

13. Схарактеризуйте телекомпанії, які мають найбільший обсяг мовлення 

власних програм для дітей. 

14. Складові антиукраїнської інформаційної агресії в телевізійному ефірі. 
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15. Назвіть і схарактеризуйте телепередачі, які сприяють утвердженню у 

свідомості юних глядачів національного ідеалу – служіння Богові і служіння 

Україні. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Підготувати коментар про комунікативний «ланцюжок» «телебачення – 

потреба – інтерес – цінність», в якому розкрити потенційні можливості 

регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання 

дітей. Адже соціально значуща інформація унаслідок словесних і образних 

повідомлень, у результаті сприйняття та інтерпретації, виступає у свідомості 

людини як ціннісна морально-духовна настанова, набуває мовного оформлення, 

визначає її дії або ставлення до факту, події, явища. 

Порівняти визначення поняття «інформаційний простір України» декількох 

авторів, проаналізувати проблеми формування українського національного 

інформаційного простору, розкрити значення і можливості регіонального 

телебачення в контексті створення всеукраїнського національного 

інформаційного простору та формування національно-громадянської 

ідентичності. 

На основі аналізу телевізійних програм розкрити виконання регіональним 

телебаченням бінарної функції (репродукування і продукування). Тобто оцінити 

форми і методи відображення реальної дійсності та можливі впливи на 

формування громадської думки. 
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Розділ V. Виховні можливості регіональної телевізійної комунікації 

У попередніх підрозділах ми зазначали, що національно-патріотичне 

виховання розглядаємо як цілеспрямований і свідомо здійснюваний процес 

організації і стимулювання активно-творчої діяльності дітей щодо оволодіння 

національно-демократичними цінностями та їхнього життєствердження. 

Конвенція ООН з прав дитини та Закон України «Про охорону дитинства» 

вважають дитиною особу до 18 років (малолітня до 14 років, неповнолітня від 14 

до 18 років). Психолог Д. Б. Ельконін запропонував таку вікову періодизацію 

дітей: немовля – до 1 року, раннє дитинство – від 1 до 3 років, молодший 

дошкільний вік – від 3 до 4 років, середній дошкільний вік – від 4 до 5 років, 

старший дошкільний вік – від 5 до 7 років, молодший шкільний вік – від 7 до 11 

років, підлітковий вік – від 11 до 14 років, рання юність – від 14 до 18 років [5, с. 

60]. Науковець І. Л. Пенчук схарактеризувала зміни в телевізійних орієнтаціях 

дітей [17, с. 43-82], які приблизно збігаються з основними віковими кризами 

дитини. Тому під час створення телепередач журналісти повинні брати до уваги 

так звану «вікову кризову таблицю» відомого психолога А. Валлона. Згідно з 

результатами його наукового дослідження, певний вік супроводжується 

відповідною провідною діяльністю: ранньому дитинству (1-3 роки) відповідає 

наочно-маніпулятивна діяльність; дошкільному дитинству (3-7 років) – сюжетно-

рольова гра; молодшому шкільному віку (7-10 років) – навчання; підлітковому 

періоду (10-15 років) – інтимно-особистісне спілкування [2, с. 188-189]. 

Грузинський психолог Д. Узнадзе в основі поведінки реципієнта вбачає 

важливість настанови, що її треба повідомити окремій особі чи телеглядачам [24, 

с.263]. Саме від настанови, спрямованості і змістовно-емоційної, мовно-

видовищної наповненості телевізійних програм, на перегляд яких людина 

витрачає 60-70%, а то й більше вільного від роботи часу, значно залежить 

формування морально-духовних, національно-патріотичних почуттів та 

естетичних смаків. Узагальнюючи результати багатьох досліджень, стверджуємо, 

що діти різних вікових категорій перебувають у полоні телебачення 2-3-4, а 
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інколи й 5 годин на добу. «Улюблене заняття 98% підліткового населення – це 

перегляд телепередач» [10]. 

Осмислюючи проблеми культурного й духовного розвитку людини, 

Володимир Кафарський зазначив, що інформаційні технології суттєво впливають 

на особу: «а) розширюються можливості доступу до інформації; б) збільшується 

обсяг інформації; в) поглиблюється розуміння інформаційних процесів; г) 

зростає здатність до осмислення та узагальнення знань; ґ) підвищується рівень 

раціоналізації життя людини; д) зростають уміння і ступінь компетентності 

фахівців. Водночас: а) людині загрожує втрата індивідуальності та 

етнокультурної самобутності; б) знижується рівень загальної культури особи, 

відбувається її соціальна самоізоляція; в) посилюється дегуманізація робочого 

процесу» [9]. 

Зрозуміло, що інформаційно насичений світогляд активно впливає на 

свободу, мораль, духовний світ людини. Зіставивши різні інформаційні теорії, В. 

Кафарський виокремив позитивні і негативні аспекти впливу. «Позитивні 

аспекти: а) розвиток комп’ютерних технологій забезпечить особі свободу 

вибору; б) з’являється можливість створювати і використовувати електронні 

комбінації; в) кожен індивідуум одночасно стає рівноправним одержувачем і 

творцем інформації; г) зростає можливість включення в єдину мережу різних баз 

та банків даних; ґ) підвищується рівень безпеки людини у практичних галузях 

діяльності. 

Негативні аспекти: а) надмірне підпорядкування комп’ютерам аж до їх 

обожнювання (сакралізації); б) беззахисність людини перед зовнішнім 

вторгненням в приватне життя; в) розширюється можливість отримання 

(здобуття) даних про будь-якого індивідуума; г) зростає можливість втрати 

особистої автономії (ідентичності); ґ) можливість маміпулювання індивідом 

через інформацію, яка на нього спрямовується; д) загроза моральному імунітету 

особи внаслідок фанатичної відданості комп’ютерам; е) звуження духовного 
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світу та чуттєвого сприйняття природи і соціуму, що призводить до втрати 

здатності слухати і розуміти «не своє» та терпимо ставитися до чужого» [9]. 

Академік Іван Дзюба зазначає, що глобалізація високо підносить прапор 

свободи, але реально сфера свободи людини знижується, як шагренева шкіра, під 

дією не завжди помітних, але потужних маніпуляторів – економічних, 

політичних, маскультурних, мас-медійних та ін. Яке місце залишиться для 

національної сутності особистості під пресингом глобальних чинників, на що 

вона спиратиметься, який корінь матиме? Чи не перетвориться людина просто на 

статистичну одиницю, позбавлену можливості бути суб’єктом, творцем – у 

культурі, у господарстві, в інтелектуальній сфері? [4]. 

За словами д-ра Мері Ен Лейден з Пенсільванського університету, 

«внаслідок хімічних процесів, які відбуваються в мозку, зображення назавжди 

закарбовується в пам’яті людини» [25]. Тому навіть через багато років вона може 

чітко пригадати порнографічні, найжорстокіші сцени. Тим часом нині не просто 

незручно, а навіть страшно сидіти біля телевізора в родинному колі. Таке 

показують, що не тільки дітям, а й дорослим не по собі. І маєш відчуття, що 

незабаром трупи випадатимуть прямо з екрана. Моторошно стає, що сьогодні 

смерть на екрані – не страх, а звичайна, буденна подія, на яку діти просто не 

зважають. 

Вчені розрізняють на телебаченні три види агресивних дій: фізична агресія, 

непряма агресія (компромат, плітки та злісні жарти) і вербальна (словесна) 

агресія. Варто зазначити, що на Першому Національному фізичної агресії 

показують лише 16,4 відсотка (удвічі менше, ніж на СТБ). Але непрямої агресії 

на Першому Національному – 38,8, а вербальної 44,8, і тут державний канал 

часом перевищує всі недержавні! «Щоб воно значило? І входить до цієї 

статистики, скажімо, непряма та вербальна агресія наших нібито 

«публіцистично-інформаційних» телепрограм? – запитує журналіст Віталій 

Жежера і зазначає. – Це важливо знати, бо вчені кажуть: діти не роблять різниці 

між телеагресією «художньою» і «документальною». Це небезпечно! Може, 
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небезпечніше, ніж порнографія. Цікаво, в Законі про захист суспільної моралі 

багато сказано про порнографію. Але не сказано, що для нашого психічного 

здоров’я гірше: показ на екрані голої задниці чи – облич деяких 

телекоментаторів, які щовечора вдаються до непрямої словесної агресії?» [6]. 

До головних причин, які призводять до того, що «жорстокість і сексуальна 

вакханалія заповзає по антені на екран у кожен дім і просто спотворює психіку 

людей, особливо дітей і підлітків» [20], належить також ігнорування Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». Нагадаємо: у шостій статті цього 

Закону записано, що «не допускається використання телерадіоорганізацій для: 

трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоду фізичному, 

психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу 

їх дивитися; розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та 

предметів» [8, с. 91]. У 5-му і 6-му пунктах статті 28 наголошено, що «ліцензіат 

не має права розповсюджувати програми, здатні впливати на нормальний 

фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що 

містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи 

психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів; текстовий супровід 

не може містити брутальних слів, висловів тощо» [8, с. 103]. 

В Україні загальносвітові тенденції негативного впливу телебачення на 

дітей посилюють специфічні особливості, до яких привертає увагу 

психотерапевт Анжела Кігічак-Борщевська. Майнова нерівність людей, різке 

зниження їх суспільної затребуваності, руйнування духовних цінностей, ідеалів, 

наростання соціальної і психологічної дезорієнтації та дезадаптації індивіда, 

високий рівень безробіття, ускладнення криміногенної ситуації, поширення 

процесів деформації сім’ї – все це однозначно негативно відбивається на психіці 

дітей і підлітків. 

До створення такої ситуації причетні засоби масової інформації, зокрема 

електронні. Засоби масової інформації демонстративно підкреслюють високі 

життєві стандарти з одного боку, з другого – пропагують жорстокість, насилля, 
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цинізм та інші аморальні явища. Неформальні групи, в яких опиняються 

підлітки, часто не лише опираються традиційним моральним нормам і цінностям 

суспільства, але й нерідко потрапляють під «опіку» різних злочинних 

угруповань, що останнім часом набули ледь не легального соціального статусу. 

З’явився чималий прошарок «педагогічно вакуумних» дітей [12]. 

«Педагогічно вакуумні діти» не належать до жодного особистісно 

інтегральних утворень, які визначила Т. М. Гавлітіна, досліджуючи процес 

національно-патріотичного виховання підлітків в умовах позашкільного 

навчального закладу. Вона схарактеризувала високий, середній і низький рівні 

національно-патріотичної вихованості [3, с. 8-9]. На основі зіставлення методики 

і результатів її педагогічного експерименту (рівні національно-патріотичної 

вихованості) з результатами нашого порівняльно-тематичного аналізу впливу 

телебачення на формування національно-патріотичних переконань, ми 

окреслюємо виховні можливості регіональної телевізійної комунікації. Реалізація 

цих можливостей передбачає психолого-педагогічний підхід до системно-

комплексної підготовки телепередач для дітей різної вікової категорії, щоби 

викликати у юних глядачів пізнавальну, почуттєву і поведінкову реакцію. Тому 

важливо, щоби телепередачі для дітей, підлітків, юнацтва були наснажені 

енергією національного духу в зорових і слухових образах, створених 

драматургічними видовищами, які найлегше сприймаються глядачами. 

Вважаємо, що за таких умов передачами для дітей регіональних телеканалів 

зацікавляться реципієнти не лише з високим, середнім, низьким рівнем 

вихованості, а й «педагогічно вакуумні діти». 

Щоби довідатися, як сприймають програми для дітей харківських 

телеканалів, опитано 60 учнів від 11 до 15 років у школі №127 імені Г. К. 

Жукова. Школярі відповідали на такі запитання: 

1. Скільки часу на день Ви приділяєте телебаченню і коли? 

2. Які програми харківських телеканалів Вам найбільше подобаються? 

3. Запропонуйте свої теми телевізійникам. 
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4. Чи вважаєте харківський телепростір (мова лише про місцеві телеканали) 

повноцінним забезпечувачем передач для дитячої аудиторії? 

Подаємо окремі відповіді школярів: 

Валерія Толкунова (12 років): Дивлюся телевізор п’ять годин на день: 30 

хв. вранці, а решту ввечері. Програми місцевих каналів не подобаються, бо вони 

по суті для дорослих, багато реклами. Вважаю, що більше програм потрібно про 

природу, підліткових та музичних, розповідати про цікаві факти для нашого 

загального розвитку. У вихідні телевізійні програми повинні бути суто для 

школярів. 

Анна Ніколаївська (12 років): Я приділяю телебаченню 1-2 години на 

день, в основному в неділю. Подобається програма «Для маленької компанії», бо 

часто показують тварин. Пропоную створити більше передач про дельфінарій, 

різних тварин, виставки та збільшити кількість ранкових і вечірніх пізнавальних 

програм для дітей, бо їх мало на харківських телеканалах. 

Аліса Строкіна (12 років): Після занять у школі десь дві години дивлюся 

телепередачі. Зазвичай, це канали «Фаворит» (музичний харківський канал), на 

якому слухаю музику, і «А/ТВК», де є цікаві фільми. На харківських телеканалах 

забагато реклами. На місцевих каналах Харкова багато програм для дорослої 

аудиторії, а нам, молодому поколінню, вони не дуже подобаються. Хотілося б 

для дітей більше музично-розважальних, пізнавальних програм, а також цікавих 

історичних передач. 

Христина Чернишова (12 років): Передачі харківських каналів майже не 

дивлюся, хіба що музичний «Фаворит». Хочу стати візажистом, тому хотіла б 

десь-колись побачити програму про професійний візаж. Більше дивлюся 

загальноукраїнські канали, хоча вони працюють для дорослих глядачів, а не для 

дітей. 

Максим Сердюк (11 років): Дивлюся телепередачі три години на день, але 

після того, як виконаю домашні завдання. Із харківських каналів інколи 

переглядаю «ОТБ» та «7 канал». Я хочу, щоби показували багато мультфільмів, 
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дитячий футбол та інші цікаві програми. Вважаю, що харківські канали 

недостатньо наповнені дитячими передачами, бо у них багато програм для 

дорослих. 

Поліна Іщенко (11 років): Телевізор дивлюсь десь півтори години на день. 

На каналі «Фаворит» подобається програма «Музон Life». Люблю музику, а інші 

канали навіть не вмикаю. Хочу, щоби о сьомій годині показували програми про 

українських і зарубіжних зірок шоу-бізнесу. На харківських телеканалах багато 

реклами, інформації для дорослих, а для дітей мого віку майже нічого цікавого. 

Анастасія Співак (11 років): Дивлюся телепередачі тільки зранку, бо 

бракує часу. Я пропоную створити дитячий телеканал, де показували б 

фантастику, програми про шкільне життя мого віку, різні цікавинки з історії, 

географії. Не подобаються мені канали, де показують тільки новини для 

дорослих і рекламу! 

Даша Проведухіна (12 років): Дивлюся телепередачі приблизно годину 

після навчання. Подобається канал «Фаворит», програми для тварин. Тому 

залюбки дивлюся передачі на «ОТБ» та «7 канал». Взагалі на харківських 

каналах майже все для дорослих, багато реклами, яка набридає. Я ще хочу 

пожити у безтурботному світі. 

Анастасія Ткаченко (12 років): Телевізор дивлюся ввечері, після того, як 

погуляю з друзями. Мені більше подобаються спортивні програми: футбол, теніс, 

бокс. Але на наших каналах майже нічого такого немає. Думаю, що треба 

створити такий телевізійний проект, який би збагачував наш світогляд із різних 

сфер науки, допомагав навчитись вести здоровий спосіб життя. Це дуже важливо 

для нас, але на харківських каналах цікавих передач на цю тему бракує. 

Дарина Гордієнко (13 років): Переглядаю телепередачі вранці та ввечері 

приблизно дві години. Мені подобаються музичні передачі каналу «Фаворит». 

Хочу запропонувати, щоби на харківських каналах показували більше програм 

для розвитку, які дають більше фактів, різної інформації про цей світ. Я залюбки 
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дивлюся інтелектуальні ігри «Що?, Де?, Коли?». Просто люблю інтелектуальні 

запитання, а на харківських каналах такі передачі відсутні. 

Катерина Сайфудинова (12 років): Дивлюся телевізор напевно годин 

п’ять. Дитячі програми на харківських каналах не дивлюсь, бо вони нудні, не 

цікаві, там багато новин для дорослих. Я за розважальні передачі. Наприклад, 

реаліті-шоу – це мені подобається. 

Ілона Кахідзе (12 років): Приділяю телебаченню дві години на день. 

Дивлюсь тільки інформаційні програми. Передачі харківських каналів чомусь не 

переглядаю. Я хочу, щоби була програма про обдарованих дітей. Дуже багато 

непотрібної реклами. На телебаченні бракує передач, які би розвивали дитячу 

логіку, а також таких мультфільмів і художніх фільмів, які би можна було 

дивитися всією сім’єю. Сподіваюся, що хтось прислухається до моїх думок. 

Арсен Смаїлов (15 років): Дивлюся телепередачі 5-6 годин після занять у 

школі. Але це не харківські передачі для дітей, бо там для мене нема нічого 

цікавого. Хіба що мультфільми, їх багато на харківських телеканалах. Реклама 

набридає. 

Отже, у передачах для дітей різної вікової категорії телеканалів Харкова 

домінують мультфільми і радянські художні фільми над програмами нинішнього 

виробництва: регіональне телебачення мало готує таких передач, які б 

зацікавили юних глядачів, і тому вони дивляться передачі для дорослих; 

регіональне телебачення дуже мало ефірного часу виділяє дитячим 

телепередачам, які б були спрямовані на формування національно-патріотичних 

почуттів, адекватних естетичних смаків, морально-духовних якостей; юні 

телеглядачі надають перевагу пізнавально-розважальним телепередачам. 

Доленосним для України у нинішньому потужному глобалізаційному 

процесі є національно-патріотичне виховання дітей, формування у них глибоких 

моральних і духовних цінностей. Доктор педагогічних наук, професор Юрій 

Руденко, осмислюючи сучасний стан української педагогіки, написав: 

«Найвищим здобутком вітчизняної педагогіки (Г. Сковорода, К. Ушинський, С. 
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Русова, Г. Ващенко, І. Огієнко та ін.) є те, що основна мета виховання 

безпосередньо пов’язується з ідеалом людини – представником української нації. 

Так, за К. Ушинським, «кожен народ має свій особливий ідеал людини і вимагає 

від свого виховання відтворення цього ідеалу в окремих особах. Ідеал цей у 

кожного народу відповідає його характерові». Ідеали українців, їхній 

національний характер і світогляд найглибше відображені в народній творчості – 

фольклорі, різних видах народного мистецтва, в художніх творах Т. Шевченка, І. 

Франка, Лесі Українки та інших класиків української літератури» [18]. 

Професор Юрій Руденко у своїй статті «Камо грядеш, українська 

педагогіко?» навів повчальний для українських журналістів факт, який 

нещодавно вперше ввела в науковий обіг дослідниця, перекладач І. Торопова (м. 

Мелітополь). У статті «Німецьке національне виховання» (1854) класик 

педагогіки А. Дістервег підкреслив, що німецьку молодь треба виховувати на 

найвищих взірцях геніїв німецької нації. За А. Дістервегом, німецька молодь має 

вчитися: «у Лессінга – німецької кмітливості; у Канта – німецького глибокого 

мислення; у Ґете – німецької риси універсального розуму; у Яна і Арндта – 

німецької народної самобутності» [18]. 

Спираючись на досвід німецьких педагогів, професор Юрій Руденко 

запропонував, щоби українські діти, підлітки, юнацтво вчилися: у Г. Сковороди – 

філософського осмислення українського життя, високої моралі, шляхетності 

духовного світу; у Т. Шевченка – українського національного світорозуміння, 

національної самобутності, безкомпромісності в боротьбі за волю України, 

глибинного художньо-образного мислення; у І. Франка – енциклопедичності 

знань про Україну-Батьківщину і світову культуру, стійкості та незламності в 

боротьбі за українську національну ідею, державу; у Лесі Українки – лицарської 

мужності і звитяги, любові до України, глибини і досконалості мистецької 

творчості; у В. Вернадського і М. Грушевського – глибинного наукового 

пізнання, синтетичного осмислення природи і суспільства, нації і держави, 

відданості українській національній ідеї; у В. Симоненка, В. Стуса і О. Теліги – 
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лицарської стійкості і незламності в боротьбі за інтереси українського народу і 

його ідеали, українського світовідчування і поетичного мислення» [18]. 

Ці рекомендації мають безпосередній стосунок до регіональних 

телеорганізацій, працівники яких покликані розповідати дітям, підліткам, 

юнацтву про національних героїв – борців за волю і незалежність України, 

видатних державних, політичних, наукових, культурних і громадських діячів і 

таким чином сприяти їхньому національно-духовному вихованню. Адже 

найбільший виховний вплив на емоційну, моральну, розумову сфери молодого 

покоління має всебічна інформація про рідний край, свій народ, його мову, 

культуру, історію Батьківщини, про патріотизм, героїзм предків, їхні 

національно-визвольні заповіді нащадкам, історичний досвід будівництва 

власної національної держави. 

Безперечно, тлумачення фактів, подій, явищ ґрунтується на мотивації, яку 

обирає журналіст, відшукуючи істину, висвітлюючи її у передачах регіональних 

телеканалів. Чи він заплутує ситуацію, фальшує минуле й сучасне, чи прагне 

допомогти «відродити національну гідність, громадянську самосвідомість, 

самодостатність, самобутність, самоцінність на основі національної ідеї, яка 

випливає з автохтонності української нації і глибоких історичних традицій» [15, 

с. 89]. Видатний український педагог В. О. Сухомлинський наголошував, що 

правдива історична освіченість – надто важливий крок на шляху до морального 

самовиховання. Ніколи людина не переживає так глибоко почуття обов’язку 

перед Батьківщиною, як у години роздумів про долю Вітчизни, коли вона сама в 

думках повторює шлях, пройдений своїм народом, бачить і відчуває себе як 

частину народу [21, с. 246]. 

Опитавши дітей, (150 осіб) у п’яти садочках та молодших школярів (170 

осіб) у чотирьох школах м. Маріуполя, встановлено, що 91% дітей до 6 років 

дивляться переважно мультфільми закордонного виробництва на DVD-

програвачах. 89% дітей дивляться «В гостях у еМТІВішки» та «еМТІВішкіни 

мультяшки»: в основному тому, що показують мультфільми. 73% опитаних 
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надають перевагу «Казці на ніч». 24% школярів (7-11 років) дивляться «В гостях 

у еМТІВішки» та «еМТІВішкіни мультяшки», 3% опитаних дивляться «Казку на 

ніч» і «Родничок». І діти, які ходять в садочки, і школярі надають перевагу 

передачам загальнонаціональних каналів, а матеріали маріупольських 

телекомпаній не викликають захоплення. 

Оцінюючи тематику регіональних телевізійних передач для дітей усіх 

вікових категорій у контексті національно-патріотичного виховання, ми 

враховували думки лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка, філософа Сергія Кримського, який підкреслював, що «особистість – 

це не тільки неповторність індивіда, це й індивідуальна неповторність нації. 

Кожна нація – це теж історична особа. Отже, нація повинна постійно звертатися 

до своєї самості, відновлювати її, здійснювати через урахування своєї історії, 

свого історичного досвіду, шлях до самої себе» [16]. Регіональне телебачення, 

виходячи із загальноукраїнських інтересів національної соборності, володіючи 

природними можливостями найпотужнішого впливу на глядача, може стати 

надійним другом, порадником, помічником дитини на шляху до 

самоусвідомлення своєї національної сутності та водночас громадянської 

ідентичності. 

Дуже важливо, щоби працівники регіонального телебачення зрозуміли, 

збагнули свою відповідальність за утвердження національно-патріотичної 

свідомості дітей, підлітків, юнацтва. Адже «нині в Україні йде паралельно (але 

на різному рівні та з різною інтенсивністю) двоєдиний процес формування 

громадянської (політичної) нації при одночасному посиленні самоідентичності 

української титульної нації, – наголошує професор, член-кореспондент НАПН 

України Василь Ткаченко. – Так само триває процес ідентифікації представників 

різних національних меншин і корінних народів» [23]. Глибоке розуміння цієї 

проблеми у кожному регіоні є передумовою підготовки таких передач для дітей, 

які розкривають національні та загальнолюдські цінності, громадський 

(людський) фактор і фактор етнічний, які діалектично взаємозв’язані.  
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Щоби з’ясувати, наскільки передачі для дітей регіональних телеканалів 

сприяють набуттю молодим поколінням соціального досвіду, формуванню 

національно-патріотичного переконання, культури міжнаціональних відносин, 

розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 

екологічної культури, ми застосовували методи анкетування, інтерв’ю і творчий 

метод (аналіз письмових робіт про телевізійні передачі). Подаємо уривки з 

деяких письмових робіт. 

«Крім мультфільмів, мене захоплювала розважальна програма 

«Поздравительная открытка» на телеканалі «Керчь», – розповіла студентка ІІ-го 

курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені 

Івана Франка Катерина Фігуріна. – Побудована програма була в дусі того часу. 

Гарно зодягнута жінка сиділа на стільчику на фоні підібраної світлої штори і 

зачитувала привітання, адресовані певним жителям міста. Потім, як подарунок, 

вмикали кліп чи концертний запис пісні співака або співачки. В усьому цьому 

мені подобалися дві речі: по-перше, зачіски ведучої – кожного дня різні, жодного 

повторення, жодного уподібнення до попередніх; по-друге – я танцювала під 

музику; коли звучали сумні пісні, я плакала і боялася їх повторення. 

Нині треба серйозно думати про форму і зміст передач для дітей. Адже 

більша частина передач сучасного телебачення здатна травмувати психіку дітей, 

деформувати уявлення про усталені традиції, певні правила, змінити погляд на 

стандартні речі, перевернувши дитячий світ з ніг на голову. Дитині потрібен ще 

якийсь приклад, крім батьківського, бо той може втратити першість у перехідний 

період дорослішання дитини, а щоб вона знала, що її батьки – не осередок зла, як 

таке часто буває в той період, їй потрібно ще якісь приклади із життя своїх 

однолітків, де вони б поводилися так само, як і батьки – правильно, чесно, 

шляхетно. То покажіть дітям цей приклад – і так, щоб вони зрозуміли». 

«Моя улюблена дитяча телепередача «В гостях у Ладіка і Маші», яку 

показують по криворізькому каналі «Рудана» з 1997 року, – написав студент ІІ 

курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені 
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Івана Франка Роман Клименко. – Тепер у будні вона виходить о 7.45 і 18.15. У 

вихідні цю передачу можна подивитися о 7.45. У суботу і неділю, крім цього 

випуску, ще виходить «Мульт-сюрприз від Ладіка і Маші» – демонструють 

мультфільми. 

Я почав дивитись передачі, коли мені було п’ять років. Із самого початку 

мені сподобалось усе те, що відбувалось у кадрі: це і яскраві декорації, і цікавий 

сюжет кожної програми, а також унікальна пара ведучих – Ладік і Маша. 

Ладік – це трьохсотрічний домовий, іграшка, яка одягається на руку і 

керується з-під студійного столика. Ладік розмовляє голосом журналістки Ольги 

Сергієнко, яка і приводить іграшку «в дію» (цю ідею, напевно, скопіювали із 

радянських Хрюші і Степаші). Напарниця Ладіка – Маша (журналістка Марія 

Петрова), яка протягом усього ефіру розмовляє з Ладіком на різні цікаві теми. 

Інтер’єр передачі не можна назвати багатим, декорації – це імпровізована 

кімнатка в будиночку за містом, з кам’яними стінами і намальованим каміном. В 

центрі кімнати – стіл, за яким вже майже чотирнадцять років Ладік і Маша 

ведуть свою передачу. 

Варто зазначити, що за весь час існування «В гостях у Ладіка і Маші» 

дизайн студії не змінився. Хіба що Маша постарішала і погладшала, тому зараз 

під час перегляду мені стає весело, коли сорокарічна пані розмовляє з іграшкою і 

завжди дивується різним наївним історіям Ладіка. Але коли був маленьким, було 

дуже цікаво! Я розчарувався, коли трохи подорослішав і дізнався, що Ладік – 

іграшка, що він несправжній… 

Під час передачі ведучі розмовляють про свята, традиції, правила 

поведінки, різноманітні цікавинки тощо. Завжди було багато конкурсів: і на 

кращий малюнок, і на кращий вірш, або пісню про передачу. Маленькі 

переможці отримували за свої творіння солодкі призи, їхні імена називали в 

ефірі. Дрібниця, але дітям це дуже подобається! 

Обов’язковим елементом в кінці «В гостях у Ладіка і Маші» є казка. 

Переважно ставлять добрі радянські мультики, але було, що крутили дуже якісні 
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мультфільми виробництва американської студії Дісней – «Бембі», «Попелюшка», 

«Русалонька» тощо. Під час вихідних завжди ставили повнометражні 

мультфільми, які тривали близько двох годин. Це був справжній подарунок для 

маленьких глядачів! Скільки криворізьких дітей не можна було відірвати від 

екрана в цей час! 

Подобалося мені, що дитяча передача була зроблена з любов’ю, все в ній 

було якесь світле і добре, а значить – саме те, що й треба дітям. А ще – 

різноманітні мультики, які завжди підбиралися зі смаком. Пам’ятаю, як боявся 

пропустити кожен випуск моєї улюбленої передачі, тому що хотів подивитись 

новий мультик! 

Я помітив: хоча передача не йде в ногу з часом (студія не змінилась з дня 

першого випуску), але діти дуже люблять «В гостях у Ладіка і Маші» і 

зупиняються на цій передачі завжди, коли перемикають канали. А це свідчить, 

що попит на неї є», – зазначив Роман Клименко. 

«Моя донечка Віка, хоч їй тільки два рочки, із задоволенням дивиться 

«Хатку Левенятка» Львівського обласного телебачення. Колискова в кінці цієї 

передачі справді чудова, заспокійлива і приємна», – написала студентка V курсу 

факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана 

Франка Ольга Лавна. До Левеняти приходять у гості – відомі люди, читають, 

розповідають казки. Головний герой Левеня також зачитує листи-привітання від 

юних глядачів, у подарунок – звучить українська пісня. «Певною мірою 

програма є цікавою, – зазначає студентка VI курсу (заочна форма навчання) 

факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Христина Гаврилів. – Але 

вона програє на фоні яскравих і сучасних мультфільмів, бо декорації 

скромні,тьмяні кольори. Деяким передачам бракує динамічності». 

Уже третій рік Львівський дванадцятий канал транслює дитячо-юнацьке 

шоу «Кадрики». Ведуча Ірина Веньгрін-Климович зуміла зібрати, згуртувати 

талановитих дітей, які є дійовими особами програми. Правда, є різні відгуки про 

«Кадрики» – від захоплення до гострої критики текстів пісень, віршів. Але 
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основне завдання програма виконує – ознайомлення глядачів з різноманітними 

професіями. Про них розповідають батьки. Важливим і цікавим є підхід до 

вибору професії. Дитина на один день стає «дорослою» і виконує ту роботу, про 

яку мріє. Програма насичена піснями, танцями, поезією. Аналітичне осмислення 

вибору професії та розваги органічно поєднані. Найголовніше – «Кадрики» 

соціально орієнтовані. «Батьки і діти отримують безцінні поради та настанови 

щодо спрямування на правильний життєвий шлях», – наголошує студентка V 

курсу факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Оксана Романець. 

«Серед усіх мультфільмів мені найбільше запам’яталися «Козаки». Це 

«німий» мультфільм, побудований на рухомих зображеннях, без звукового 

супроводу. Він має декілька серій, у яких показані пригоди трьох козаків. 

Кмітливі козаки дають собі раду із цілою зграєю турків-розбійників, варять 

куліш, навіть грають у футбол. Цікавий епізод був тоді, коли козаки вирушили у 

сусідні європейські країни на футбольний матч. Своєю легкістю і рухливістю 

вони обіграли цілу ватагу німецьких лицарів та елегантних, з вишуканими 

манерами, проте неповоротких французів. І нарешті три козаки «забили чимало 

голів» англійським футболістам і привезли на Січ золотий кубок – подарунок 

англійської королеви. Благородним та лицарським виглядало те, як козаки 

визволяли своїх побратимів із турецької неволі. А досить кумедною була 

картина, де вони, наприклад, їли вареники чи танцювали з сільськими 

молодицями…, – роздумує Любов Демко. – Більшість сучасних мультсеріалів, 

фільмів чи передач здебільшого іноземного виробництва, що свідчить про 

мінімальну спроможність українського медіа-виробництва. Окрім однієї, по суті, 

розважальної мети ці програми пропагують чужі культурні цінності (чи їх 

відсутність), традиції. Наші діти і підлітки виростають під впливом усього 

чужого, засвоюючи уже з колиски всяке «ефірне сміття». 

Так, японські мультфільми з їхніми покемонами, роботами та монстрами 

пропагують насильство та жорстокість, американські молодіжні серіали – 

розбещеність і вседозволеність. А від російської дійсності, як кажуть, волосся 
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дибки стає. Суцільні злочини, п’янство, аморальність… Чому наше молоде 

покоління повинно вбирати всю цю негативну телевізійну енергію, що зовсім не 

на користь ні суспільству, ні нашій Україні. Адже надмірне захоплення чужим – 

це втрата своєї національної самобутності, ментальності, культури. Свого 

рідного, національного». 

Наш концептуальний підхід до функцій регіонального телебачення 

базується на принципах, які полягають у тому, щоби допомогти дітям, підліткам, 

юнацтву сформувати глибокі почуття любові до української мови, культури, 

національних звичаїв, традицій, відчути себе духовно багатими, морально 

стійкими супроти зовнішньої інформаційної агресії. Тому потрібно постійно 

звертатися до історичної пам’яті. Адже «безпам’ятний» – значить ослаблений. 

Той, хто не знає, звідки він вийшов, позбавлений дуже важливого ресурсу 

психологічної підтримки – розуміння логіки і змісту власного життя і тих подій, 

які в ньому відбуваються» [7], – наголошує письменниця Оксана Забужко. 

Зрозуміло, що в нинішній психологічній війні складно працювати 

журналістам… Від них вимагають доброї інтелектуально-професійної орієнтації. 

«Але є дуже багато різних масок. Є велика винахідливість на ринку масок. Навіть 

існує ціла індустрія, яка працює на різні спокуси, – зазначає письменник і 

філософ Євген Сверстюк. – Індустрія працює на ринку війни. У ній 

допускаються будь-які методи – дуже важко впіймати злодія. Звідки вуха 

ростуть, звідки ноги і хто запустив блеф…» [19]. Чи є вихід з такої ситуації? 

Вважаємо, що джерелом високої професійно-моральної діяльності працівників 

регіональних телеканалів є порядність, національна свідомість, розуміння ними 

принципів, функцій, свободи ЗМІ та відповідальності за свою працю, 

усвідомлення психолого-педагогічних методів виховання підростаючого 

покоління, що підвищує позитивний вплив телебачення на виховання дітей, 

підлітків, юнацтва. 

На наш погляд, журналістам варто дослухатися до порад кандидата 

філологічних наук Н. Д. Темех про те, що у виховному процесі телебачення може 
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формувати інформаційний попит на такі цінності: абсолютні (віра, надія, любов, 

працелюбність, шляхетність, доброта, чесність, справедливість, щирість, 

гідність, милосердя, прощення, досконалість, краса, свобода, нетерпимість до 

зла, великодушність, мудрість, шляхетність, сумління, правда), національні 

(українська ідея державотворення, самопожертва в боротьбі за свободу нації, 

національна гідність, історична пам'ять, пошана до національних символів, 

утвердження в усіх сферах життя української мови, любов до національної 

культури, протидія антиукраїнським ідеологіям), громадські (суспільна 

гармонія, соціальна й міжетнічна справедливість, культура соціальних і 

міжетнічних відносин, повага до закону, рівність громадян перед законом, 

самовідповідальність людини, її права, суверенність особи, право на свободу 

думки, повага до демократичних виборів та влади, толерантне ставлення до 

чужих поглядів, які не суперечать українським національним ідеалам та 

утвердженню української України), сімейні (піклування про дітей (батьків), 

пошана предків, злагода в сім’ї, демократичність стосунків, здоровий спосіб 

життя, збереження і примноження українських національних традицій), особисті 

(орієнтація на пріоритет морально-духовних і національних цінностей, 

внутрішня свобода і відповідальність за свої вчинки, особиста й національна 

гідність, воля, самоконтроль, рішучість, доброзичливість, поміркованість) [22, с. 

138-139]. 

Вклад регіонального телебачення у створення медіа-розвивального 

середовища щодо формування у юних глядачів національно-патріотичного 

переконання залежить від стратегії функціонування телеорганізацій, розуміння 

журналістами принципів, методів і форм творчої праці. На тематичне, змістовно-

емоційне наповнення телепередач суттєво впливає обізнаність журналістів з 

особливостями каналів передавання інформації. Їх професор Олена Кузнецова 

схарактеризувала так: 

«Лінгвістичний канал передбачає мовно-смислову лінію, простоту і 

жвавість побудови фрази, використання розмовної лексики і фразеології, 
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недопущення нецензурних, лайливих, грубих слів і виразів, толерантний стиль 

мови журналіста, що відповідає етичним нормам; 

Паралінгвістичний канал позитивно впливає на глядачів і слухачів за 

допомогою корекції інтонації та ввічливого тону, тембру голосу і передбачає 

вплив на підсвідомість при міжособовому спілкуванні, радіо- і телемовленні; 

Екстралінгвістичний канал діє у звуковій комунікації ЗМІ і передбачає 

тактовне використання в мові пауз, сміху, плачу, покашлювання, темпу 

мовлення. Темп мовлення – це швидкість, що виражає ставлення до 

співбесідника. Дуже швидкий, як і дуже повільний, темп мовлення засвідчує, що 

журналісти нехтують аудиторією. Зокрема, швидкий темп ускладнює розуміння 

висловленого, повільний затягує спілкування, тобто забирає час у співбесідника; 

Кінетичний канал передбачає моральний вплив через одяг, жести, міміку, 

пантоніму, речі, фотографії та зображення. Жестом, мімікою можна образити, 

зіпсувати настрій, висловити зневагу, злість, недоброзичливість. Пантоніма, 

тобто динамічний стан пози в момент спілкування, може передати байдужість, 

нестриманість, нетерпимість та інші неприємні почуття, що є порушенням 

етики» [14, с. 35-36]. 

Формування національно-патріотичних переконань за активної участі 

регіонального телебачення забезпечується різнобічною взаємодією зовнішніх і 

внутрішніх факторів, які пов’язані з процесами сугестії (навіювання) і 

автосугестії (самонавіювання). Адже підсвідомі настанови, як відомо, мають 

вирішальний вплив на процеси формування національно-патріотичного 

переконання, визначають морально-духовні ідеали, спонукають до саморозвитку, 

самовизначення, самотворчості. У цьому контексті доречно навести думку М. 

Бубера, який зауважував: «Життя… складається з того, що я поставлений перед 

присутністю буття, з яким я не погоджував і з яким не можуть бути погоджені 

будь-які правила гри» [1, с. 188]. Це означає, що фундаментальна ситуація 

виникає в результаті взаємодії двох суб’єктів: «я» і того буття, «яке не є я». 

Останнє як дієве та активне, постійно «грає не за правилами», якоюсь мірою не 
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передбачуване у своєму рухові, чи, як каже М. Бубер, «наявність буття, перед 

яким я поставлений, змінює своє обличчя, прояв та відвертість; вони інші, ніж я, 

і часто – жахливо відмінні від тих, яких я очікував». Однак дійсність навіть у 

своїй аналогічності та непередбачуваності, не безвідносна до іншого учасника 

ситуації – реальність начебто провокує його, і той проживає своє життя знову і 

знову, «відповідаючи на поклик наявного буття «Де ти?» – «Ось я» [1, с. 200]. 

Телебачення обсягом мовлення, тематикою передач начебто намагається 

вичерпати всі аспекти «наявного буття». Тим самим стає нібито його двійником, 

чи, швидше, ерзацем. Та перетворення буберівського діалогу «Де ти?» – «Ось я» 

виражається не тільки і не стільки подоланням непередбачуваності «наявного 

буття», скільки тим, що телебачення радикально перерозподілило функції 

учасників цього діалогу. Інакше кажучи, телебачення все зробило так, що тепер 

не «наявне буття» кличе людину «Де ти?», а навпаки, само змушене озиватись на 

поклик людини. Щоб ефективно та швидко виконати вимогу та «постати перед 

очима» глядача, наявне буття саме переживає метаморфозу – ніби 

розгалужується, перетворюється на електромагнітні хвилі, які являють собою не 

речі, а чисту енергію. Вони перебувають у фізичному просторі, а їх сукупність 

має назву «ефір». Перевтілюючись у цей об’єктивний фізичний феномен, 

реальність стає готовою до того, щоб на поклик власника приймача, не 

вагаючись жодної миті, відповісти «Ось я». 

У комунікативному акті беруть участь великі групи людей: ті, хто є 

організаторами комунікації, виробниками телевізійної продукції, і ті, для кого ця 

продукція призначена. Треба зазначити, що з другого боку, з боку аудиторії, 

людей збирається значно більше. «У «prime time» глядачами телепередач буває 

чи не половина населення світу, серед якого 25% дітей» [13, с. 4]. Тому, готуючи 

телепередачі для дітей, підлітків та юнацтва, важливо правильно вичленовувати 

суспільно важливі факти, не ізолюючи їх від соціального середовища, яке 

визначається єдністю загального, особливого й одиничного, не порушувати 

історичної достовірності факту відбором тих чи інших (суттєвих чи не суттєвих) 
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зв’язків й не забувати про «спадковість» фактів, відображених на телеекрані. 

Кожна телевізійна програма повинна виконувати мінімум чотири функції: 1) 

зацікавити юного глядача темою, 2) поставити перед ним мету, 3) показати 

доступні засоби для самостійного досягнення мети, 4) створити для юного 

глядача можливість порівняти свої результати «спілкування з телевізором» з 

результатами інших глядачів. Реалізація цих функцій ґрунтується на дотриманні 

специфіки підготовки телевізійних матеріалів (образність, інтелектуальність, 

емоційність, щирість, драматургічність, динамізм, логічність, цікава композиція). 

Тематична концепція дитячих передач регіонального телебачення має 

поєднувати регіональні і загальноукраїнські інтереси щодо сприяння 

національно-патріотичному вихованню дітей і обов’язково враховувати вікові 

психологічні особливості інформаційно-пізнавальних, інтелектуальних, 

розвивальних, розважальних потреб дітей. 

Спираючись на сформульовані кандидатом філософських наук Юрієм 

Килимником гуманітарні потреби людей [11], ми розробили тематичну 

структуру гуманітарних потреб дітей, підлітків, юнацтва на базі яких 

утверджуються національно-патріотичні цінності: 

- Знати: правдиву історію України і свого краю, українську та інші мови, 

здобутки української культури, літератури, мистецтва; 

- Вірити: у Господа Бога, свої духовні сили, моральне одужання України, її 

щасливе майбутнє і заради цього сумлінно вчитися, добре працювати; 

- Шанувати: батьків, свій рід, борців за незалежність України усіх часів, 

національні символи, людей різних національностей, які люблять Україну; 

- Любити: сім’ю, рідну оселю, школу, край, Україну, народні звичаї, 

традиції; 

- Думати: аналізувати, осмислювати минуле, сучасне життя свого народу, 

краю, України, політичні, культурні події; 



103 

 

- Впливати: на створення здорового морального клімату у школі, селі, місті, 

справедливості у суспільстві, розповсюдження правдивої інформації, тематику 

передач для школярів; 

- Утверджувати: культурні, національні, християнські цінності, дух 

злагоди, порозуміння, дружбу між хлопцями і дівчатами, дітьми і дорослими усіх 

регіонів України, свободу і відповідальність за вчинене; 

- Захищати: правду, справедливість, друзів, національну ідею, рідний край, 

соборну Українську державу, суспільні інтереси. 

Як уже зазначалося, телебачення для дітей, підлітків та юнацтва не існує 

відособлено, ізольовано від передач для дорослих. Усі телевізійні канали 

створюють єдину систему телевізійного інформування та впливу на глядачів.  

Особливість створення телевізійних передач для дітей, підлітків, юнацтва 

працівниками регіональних телеорганізацій полягає в тому, що ці системно-

комплексні програми мають бути цілеспрямовані на формування і локального 

(регіонального), і загальноукраїнського патріотизму. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте позитивні й негативні аспекти впливу на дітей 

інформаційних технологій. 

2. Економічні, політичні, маскультурні, масмедійні маніпулятори свідомістю 

людини. 

3. Види агресивного впливу телебачення на дітей. 

4. Причини, які призводять до того, що «жорстокість і сексуальна вакханалія 

заповзає по антені на екран у кожен дім і просто спотворює психіку людей, 

особливо дітей і підлітків». 

5. Специфічні особливості негативного впливу телебачення на дітей в 

Україні. 

6. Що означає поняття «педагогічно вакуумні діти»? 
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7. Схарактеризуйте високий, середній і низький рівні національно-

патріотичної вихованості. 

8. Психолого-педагогічний підхід до системно-комплексної підготовки 

телепередач для дітей. 

9. Які ідеали українців схарактеризовані у творах Тараса Шевченка, Івана 

Франка, Лесі Українки та інших класиків української літератури? 

10. Назвіть запропоновані професором Юрієм Руденком взірці геніїв 

української нації, на яких треба виховувати дітей, підлітків, юнацтво. 

11. Можливі мотивації журналістської праці під час підготовки телепередач 

для дітей. 

12. За яких умов телебачення може стати надійним другом, порадником, 

помічником юних глядачів на шляху до самоусвідомлення своєї національно-

громадянської сутності? 

13. Схарактеризуйте абсолютні, національні, громадські та сімейні цінності, 

які повинні бути основою телепрограм для дітей. 

14. Ваше розуміння поняття медіарозвивальне середовище для дітей. 

15. Які функції повинна виконувати телевізійна програма для дітей? 

16. Компоненти журналістської специфіки підготовки телепередач для дітей. 

17. Проаналізуйте тематичну структуру гуманітарних потреб юних глядачів, 

на базі яких формуються регіональні та загальноукраїнські національно-

патріотичні цінності. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Зіставити різні інформаційні теорії та окреслити позитивний і негативний 

вплив на розвиток дітей, підлітків і юнацтва інформаційних технологій. На цій 

основі осмислити проблеми культурного і духовного розвитку людини. 

Переглянути впродовж тижня передачі обраного телевізійного каналу і 

визначити у відсотках фізичну агресію, непряму агресію (компромат, плітки, 
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злісні жарти тощо) і вербальну (словесну) агресію; назвати причини аморальної 

вакханалії, яка заполонила телевізійний екран. 

Відомо, що телевізійна програма повинна виконувати мінімум чотири 

функції: 1) зацікавити юного глядача темою, 2) поставити перед ним мету, 3) 

показати доступні засоби для самостійного досягнення мети. 4) створити для 

юного глядача можливість порівняти свої враження від «спілкування» з 

телевізором з враженнями інших глядачів. У цьому контексті проаналізувати 

кілька телепередач для дітей та окреслити тематичну структуру гуманітарних 

потреб дітей, підлітків і юнацтва, на базі яких утверджуються національно-

патріотичні цінності. 
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Розділ VI. Інтегруюча роль передач для дітей регіонального телебачення 

Щоби розкрити інтегруючу роль регіонального телебачення в контексті 

національно-патріотичного виховання дітей, потрібно спочатку з’ясувати суть 

поняття «регіон». 

На думку російського вченого А. Макаричева, під регіоном слід розуміти 

«живий» простір, що конструюється соціально та інтелектуально. Регіональна 

ідентичність, як він вважає, ґрунтується на почутті приналежності до простору, 

що формується на сповідуванні спільної системи норм та цінностей, дотриманні 

певних процедур» [11, с. 14]. 

Енн Маркузен під регіоном розуміє «історично еволюціонуюче, компактне 

територіальне співтовариство, яке містить у собі фізичне оточення, соціально-

економічне, політичне та культурне середовище, а також просторову структуру, 

що відрізняється від інших регіонів та територіальних одиниць [цип по 21, с. 17]. 

Існуючі в українській та зарубіжній науковій думці теорії із визначенням 

поняття «регіон» Надія Патратій систематизує за змістом та методичними 

засобами і виокремлює три ключові підходи. «У межах першого регіони 

розглядаються як територіально-адміністративні одиниці окремих держав. 

Прихильники другого підходу вважають, що під регіонами слід розуміти окремі 

історико-етнографічні територіальні комплекси, які, зазвичай, не збігаються із 

сучасними адміністративно-територіальними утвореннями (наприклад, 

Галичина, Слобожанщина тощо). У межах третього підходу регіони розглядають 

як широкі територіальні масиви, які відрізняються певною спільністю своєї 

історичної долі, своєрідним національно-етнічним складом, культурно-

конфесійними чи політичними ознаками, як наприклад, Південно-Східна Європа, 

Балкани, Карпатський регіон і т. д. [13, с. 98]. 

У контексті нашого дослідження регіоном є та територія, на яку 

розповсюджуються програми того чи іншого телевізійного каналу, але менше 

ніж на половину областей України. При цьому постає надзвичайно важливе 

питання про сутність впливу регіонального телебачення на процеси формування 
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регіональної та національної ідентичності, консолідації жителів України навколо 

спільних цінностей. На важливості мас-медійного фактора у формуванні 

національної ідентичності наголошував академік М. Г. Жулинський: 

«Необхідною і визначальною складовою трансформації української національної 

ідентичності є національний соціогуманітарний простір. Важливою складовою 

соціогуманітарного простору, дієвим механізмом фого формування є 

інформаціно-комунікаційний простір, бо передусім завдяки засобам масової 

інформації та комунікацій й поширюється в суспільстві різні типи ідентичності – 

національний, етнічний, релігійний, гендерний, професійний…» [5, с. 6].  

Формування національно-патріотичних переконань, утвердження 

української національно-громадянської ідентичності практикується також як 

підстава існування незалежної, соборної України у нових міжнародних реаліях. 

«Національна ідентичність також кваліфікується як основа збереження 

політичної, економічної, територіальної цілісності України; аналізується в 

контексті міграційних процесів та у зв’язку з соціотехнологічними та 

масовокомунікаційними маніпуляціями свідомістю громадян, – наголошує 

Тетяна Дзюба. – Врешті-решт, національна ідентичність, одноцільність 

витлумачується як підґрунтя успішного державного менеджменту, втілення 

медійних проектів» [4, с. 8-9]. Отже, без міцної загальноукраїнської національної 

ідентичності регіональна ідентичність може перетворитися у загрозливе явище 

щодо соборності України. Коли створюється така політико-ідеологічна ситуація, 

то вона має безпосередній вплив на змістове наповнення телепередач для дітей, 

підлітків, юнацтва. 

Глобалізаційні процеси ускладнюють утвердження української 

національної ідентичності (самобутності, унікальності, неповторності, 

соборності), бо «глобалісти під гаслами «загальнолюдських» цінностей 

засуджують національні цінності як «нонсенс», «безкультур’я», «пережиток» з 

метою створення позанаціонального (безнаціонального) космополіта, що є 

повною протилежністю національно свідомій особистості» [10]. Цю 
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антинаціональну глобальну аксіологію нав’язують світові через телебачення та 

інші електронні, друковані засоби масової комунікації. «Не таємниця, що 

українські діти сьогодні ростуть у денаціоналізованому просторі. Якісна 

продукція (хоч її небагато, але вона є) здебільшого не здатна пробитися крізь 

гори сміття. Тому в 90% випадків (коли не врятувала власна наполегливість або 

ж розумні батьки чи вихователі) маємо сьогодні порнографічні аніме й безликі 

американські серіали, комп’ютерні ігри замість катання на велосипеді, «Не люби 

мне мозги» Потапа й Насті замість «Лускунчика» Чайковського та «Щедрика» 

Леонтовича. Але місію по спасінню нації важко покладати на «покоління 

Макдональдсу» [16]. 

Ми не драматизуємо ситуацію, але кваліфікована діагностика – завжди 

перший етап лікування. Важливі думки, які підтверджують гіпотезу нашого 

дослідження щодо виховного потенціалу передач для дітей, підлітків і юнацтва, 

висловили 400 студентів II, III, IV, V курсів факультету журналістики 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Вони приїхали на 

навчання з різних областей України. Подаємо фрагменти окремих письмових 

робіт. 

Христина Калагурка: «Що пропонує малятам сучасне телебачення? Назви 

мультфільмів говорять самі за себе: «Злюки-бобри», «Губка Боб» тощо. Вони не 

лише несуть в собі агресію, а й пропагують застосування фізичної сили, 

створюють адекватне сприйняття реальної дійсності дітьми. Останнє твердження 

можна пояснити наявністю дивних героїв у цих мультфільмах, героїв із 

дивоглядною, навіть лякливою зовнішністю. Химерною, як для дитячої 

аудиторії, є тематика цих мультфільмів та дивацькі репліки їхніх персонажів. 

Можливо, це пояснюється недосконалим перекладом сучасних мультсеріалів, 

оскільки майже всі вони є імпортним продуктом, часто американським. 

Оксана Загакайло: «Коли мені було п’ять років, я почала дивитись 

телепередачу «Клуб Суперкниги». Дуже люблю головного героя – смішного і 

дуже доброго робота Робі. Я довіряла йому. Біля нього завжди були дітки, з 
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якими він розмовляв про чесноти, як потрібно правильно жити. Розповідав 

біблійні історії. Задавав дітворі запитання. Я, звичайно, завжди замислювалася, 

думала, що відповісти, вирішувала для себе, як добре чинити, а як погано. 

Оскільки історії і сюжети у телепрограмі з Біблії, то передача була для мене 

актуальною. Адже відколи почала ходити, щонеділі моя дорога вела до церкви. 

Це передача-діалог. Така форма проведення програм зосереджувала мою 

увагу. Особливу радість викликали пісні, які діти співали у студії. Можу 

стверджувати, що цей проект мав місце у формуванні мого світогляду. Навіть 

зараз для мене основним орієнтиром і провідником у житті є Господь. Радію з 

того, що програма, яку я полюбила, допомагала мені утверджувати почуття 

доброти, справедливості, лагідності, а не жорстокість, злість. 

Юлія Белкот: «Ще в дошкільному віці, збираючись до садочку, завжди 

дивилася за сніданком мультфільми – хоч і старі радянські, не такі яскраві, як 

зараз, але з добрими персонажами, повчальними сюжетами, лагідними голосами 

озвучування. Прикро лише те, що вони були російською мовою. Ніхто не 

займався їх перекладом українською. 

Кожний вечір, звичайно ж, не проходив без «Вечірньої казки». У цій 

програмі окрім традиційних добрих історій, казок від ведучих ми чули вечірню 

молитву українською мовою! Це не може не тішити, адже кожному маленькому 

глядачеві прищеплювали християнську любов, національне, мовне, культурне, 

патріотичне зростання як українця. На жаль, тепер вечірній ефірний час впритул 

забитий політикою або ж російськими абсолютно безтолковими телесеріалами, 

якими наші дітлахи зараз просто «хворіють». Чим «Вороніни» краще 

високоморальних казкових героїв? 

Будучи ученицею молодших класів, старалася не пропускати такі 

телепрограми, як «В мире животных», «Утренняя звезда», «Форт Буайяр». 

Згодом обожнювала дитячу телепродукцію «Нового каналу». Це і численні 

мультсеріали, і молодіжні телесеріали, і популярні художні й документальні 

фільми. Приємно зазначити, що все транслювалось українською мовою і 
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виходило в ефірі у підходящу для дітей пору – десь о другій-третій годині дня, 

якраз у післяшкільний час. 

«Інтер» більшість дитячих передач закуповує в російських телекомпаній і 

показує без перекладу. Закупівля зарубіжного продукту, зрештою, факт 

нормальний, коли йдеться справді про окремі популярні програми, тільки не слід 

забувати, що цікаві передачі є не тільки в Росії, та й глядач у нас – українець, і 

йому потрібна рідна українська мова, українське національне життєве 

середовище. Чудовою програмою вважаю «Найрозумніший», але невже не 

знайшлося гідної українськомовної телеведучої? Та й Тіна Канделакі 

українською володіє! Чому ж не веде нею усю програму, а лише вітальні слова 

виголошує? В ранковий час в ефірі «Інтер» також програма «Уроки тітоньки 

сови» для малечі. Чудові персонажі, гарна картинка, але поруч із уроками 

географії, хорошої поведінки та правил безпеки дошкільнята отримують уроки 

не українською, а російською мовою».  

Ольга Панас: «На жаль, я не можу назвати жодної повноцінної дитячої 

телепередачі на українському телебаченні. В кращому випадку можна 

наткнутися на поодинокі дитячі мультфільми, та й ті іноземного виробництва і 

сумнівної якості. Немає таких передач, які б виховували сучасних дітей, 

зацікавлювали їх, розвивали, навчали. Кажуть, що немає потреби в створенні 

такого продукту, але той, хто це каже, глибоко помиляється. Саме діти XXI 

століття найбільше потребують таких передач, бо інакше вони морально 

деградують в сучасному оточенні, де існують лише криваві американські 

бойовики, жорстокі відеоігри, порнографія і т. п.  

Марта Пересада: «Улюбленим моїм дитячим телепродуктом є мультфільм 

«Паньківка». В ньому смішні, колоритні персонажі: Паньки, які ладні на все 

заради вареників з вишнями, тітка Палашка, яка бігає за ними з кочергою, півень 

Нашенький та ін. Мультфільм по-українському смішний, по-українському 

колоритний. Саме таких продуктів не вистачає інформаційному простору в 

Україні. Зараз телебачення є одним із найпоширеніших ЗМІ. Природньо, що воно 



113 

 

має дуже великий вплив на аудиторію. А, маючи вплив на дитячу аудиторію, 

воно бере участь у формуванні світогляду дітей. Коли дитина дивиться лише 

російські мультфільми, в яких київський князь виступає негативним героєм, яке 

у неї може сформуватися ставлення до української історії? А який світогляд 

може сформуватися в дитини, вихованої лише на американських мультфільмах, 

взагалі не дотичних до української культури? Засилля іноземного дитячого 

телепродукту і відсутність власного – величезна проблема нашого культурного 

простору, з якою треба боротися нам, майбутнім журналістам». 

Тетяна Павлюк: «Нещодавно натрапила на новому каналі на мультики. 

Сказати, що після годинного перегляду я була шокована – це нічого не сказати. 

Найбільше мене вразив популярний сьогодні серед дітей мультсеріал «Му і 

Ципа». 

Після перегляду двох серій склалося враження, що цей мультик 

створювався не для дітей,  навіть не для дорослих, а для … наркоманів. Та й самі 

автори перед написанням сценарію, напевно, покурили якоїсь гидоти (прошу 

вибачення за грубість), адже не може нормальна людина навіть подумати про 

таке, а не те, що зробити з усього цього мультик для дітей. 

Христина Костирко: «Дитинство… Світла пора, коли найбільшою нашою 

проблемою було те, як би то подивитися мультики і на Новому каналі, і на ICTV, 

бо починалися вони в один час на обох каналах. Мене в 4 роки також турбувала 

ця проблема. Та особливе місце в моєму дитячому світі займали «Факти» на 

ICTV і ТСН на «1+1». Я мала маленький стіл та стілець, і кожного разу, коли 

чула позивні якоїсь із цих програм, я швиденько клала їх перед телевізором та 

заставляла всіх дорослих дивитися на мене. Я розкладала на своєму столику 

папери і повторювала жести, слова та міміку Алли Мазур чи інших ведучих, 

імена яких, на жаль, не пам’ятаю. Я захоплювалася ними, вони були для мене 

зразком чогось такого, до чого треба тягнутися в житті. Ніколи не задумувалася, 

та написання цього матеріалу дозволило мені зрозуміти, що телеведучою я 

хотіла бути ще з раннього дитинства. Мені подобалося це. 
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Віталій Баглай: «Я полюбляв кожного дня перед тим, як лягати спати, 

вмикати УТ-1, де щовечора показували дитячу телепередачу «На добраніч, діти» 

з її ведучим, улюбленцем на той час всіх дітлахів, Дідом Панасом. 

У кадрі він завжди сидів у просторій українській хаті за столом, покритим 

гарною скатертиною, у вишитій сорочці. Все розпочиналось з різних заставок з 

українських народних казок. На той час прогресивного 3D ще не було, тому всі 

картинки були намальовані, а всі звірята були просто м’якими іграшками, які 

навіть не рухались. На екрані з’являвся дідусь з легендарними тепер словами 

«Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка». Після тих слів усі 

дітлахи завмирали біля екранів і уважно слухали казки, які розповідав Дід Панас 

– заслужений артист України Вескляров Петро Юхимович. Дід Панас завжди 

пояснював та роз’яснював повчальність кожної казки. Можна сміливо сказати, 

що виховання тодішніх малят деякою мірою лягло на дідуся Панаса. 

Його називали кращим казкарем українського телебачення. Петро 

Юхимович не грав для малечі, а по-справжньому жив у кадрі. До речі, саме Дід 

Панас ввів на телебачення таке поняття як «Вечірня казка». Усі тітки Валі й 

дядьки Володі, всі Хрюші зі Степашами на загальносоюзному ТБ з’явилися 

набагато пізніше. Діти України, як і я, не могли заснути без Діда Панаса». 

Зоряна Гнат: «Надзвичайно важливо екранізувати українські казки та 

твори, які б доносили до дітей важливість знання рідної історії, прадавніх 

звичаїв, неповторної мови, прищеплювали дітям любов до Батьківщини, людей, 

до всього прекрасного, що є в українській культурі». 

Христина Просоленко: «Якщо порівнювати сучасне телевізійне 

наповнення з тим, що було колись, то можна простежити цікавий і 

парадоксальний факт. В тяжкі 80-90-ті роки, хоча телебачення не було таким 

розвинутим і не мало хороших технічних можливостей, дитячі передачі, хоч їх 

було не так багато, виходили якісними і сприяли розвиткові, вихованню дітей. 

Дивлячись їх, дитина отримувала якийсь життєвий урок. Вона могла щось з них 

для себе корисного почерпнути. 
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Нинішнє телебачення збідніло в цьому плані. Забули про його головну 

просвітницьку місію: мені страшно за наше молоде покоління. Воно виростає на 

передачах, в основу яких покладена жорстокість. 

Тетяна Самойлик: «Двадцята тридцять. Чую гучний голос дідуся: 

«Вечірня Казкаааааа». Мерщій біжу з двору, чи де б не була в той час, до 

телевізора. На екрані тітка Алла. Алла Мігай або, як її кликали тоді маленькі 

глядачі, тітка Алла з’явилася у вечірньому ефірі українського телебачення ще у 

1989 році. До цього казку наніч малюкам розповідали Нонна Копержинська, Дід 

Панас та Богдан Бенюк. Проте, на відміну від своїх попередників, Алла Мігай не 

лише розповідала казку, а й сама писала та придумувала до неї музичний 

супровід. Саме музика і водночас декламування казки мене найбільше 

захоплювали у цій передачі. Це було оригінальним задумом, який притягував 

багатьох дітей. 

Окрім оригінальності передача мала ще й культурний, можна навіть 

сказати, національний вплив. Адже спілкувалася тітка Алла з юними глядачами 

українською мовою, а 13 хвилин дитячої казки з екрану важать для виховання в 

дітях почуття національної гідності, патріотизму більше, ніж годинні лекції. 

Незважаючи на те, що казки були сучасні, в основі своїй вони були національні. 

Музика, яка їх супроводжувала, будувалася на мотивах та інтонаціях української 

народної пісні. 

У програмі розігрувалися побутові діалоги між головними персонажами. 

Дитина в цьому бачила себе і ніби ставала активним учасником процесу. 

Маленький глядач приєднувався до компанії ведучої та всіх ляльок, які ставали 

його друзями. Ведучій вдавалось повністю задовільнити потреби малечі по той 

бік екрана». 

Катерина Флис: «Мабуть, смішно і парадоксально порівнювати 

«Чебурашку» і «Сімпсонів», «Кота Леопольда» і «Покемонів», «Ну, постривай» 

та «Оггі і кукарачі». І це дивляться наші діти. Жах! Сучасні телевізійні програми 

не виховують естетичні почуття, а потакають найгіршим людським інстинктам. 
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Проблемою є те, що програми, де відкрито говорять про секс, насильство, 

використовують нецензурні слова, показують в денний час, коли телевізор 

дивляться діти, а батьки все менше звертають на це увагу». 

Ольга Макаревич: «Дитячі передачі у моєму дитинстві і сьогодні – 

кардинально відрізняються. Героями моїх передач були добрі тварини, які 

наповнювала світ добром та перемагали всіляку буденність, які чинили тільки 

хороше і «навертали» на правильний шлях зле. У моєму дитячому світі не 

існувало незрозумілих слів і насильства, не існувало зброї, крові, смерті. Що ж 

до сьогоднішніх телепередач для дітей, то це або ж «Телепузики», які 

неймовірно низько оцінюють інтелектуальну спроможність юних глядачів, або ж 

так звані «дитячі» програми, головні герої яких – кримінальні авторитети. 

Наше нинішнє телебачення, як на мене, зовсім не відповідає будь-яким 

морально-етичним нормам. Стало забагато розважальних програм, а натомість 

майже повністю зникли наукові, історичні, інтелектуальні і т. д.». 

Ольга Лех: «З часу мого дитинства на телеканалах багато чого змінилося. 

Появилися усілякі реаліті-шоу, реаліті-конкурси, більшість яких куплені за 

кордоном і не відображають специфіки української культури та менталітету. А 

ще й до того вони зовсім не розвивають наш мозок, а лише затуплюють його 

примітивною неякісною інформацією. Особливо цей вплив відчутний на дітях та 

підлітках».  

Марія Карпа: «Усі серіали та мультфільми показують певний стиль життя. 

Наприклад, головні герої американських серіалів завжди самостійні, успішні, 

сильні. Навіть такі проблеми, як розрив з батьками, чи зрада коханої людини не є 

приводом для смутку. Їх нічого не турбує, вони знаходять вихід з будь-якої 

ситуації. В житті усе набагато складніше. Всі розриви болять по-справжньому. 

Що ж стосується дитячих мультфільмів, то здається, що про добрих, 

благородних дитячих героїв мультмейкери давно забули. Космічні істоти, бійки, 

стрілянина – ось що дивляться діти. І ще дуже багато мультфільмів 

російськомовних. Діти ж орієнтуються на телебачення, хочуть бути схожими на 
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відважних героїв, розмовляти, як і вони. Тому переглядом таких мультфільмів, 

подекуди і жорстоких, травмується психіка дитини, в їхній мові дедалі частіше 

звучать російськомовні фрази, які засмічують українську мову. Справжнього 

життя не можливо навчитися з мультфільмів чи серіалів. І дитинство не може 

пройти лише біля телевізора з мультиком».  

Марта Плішило: «Українським телеканалам не вистачає інтелектуальних і 

пізнавальних програм. Оті «мильні опери», дешеві російські п’ятисотсерійні 

фільми, кримінальні хроніки і розважальні програми не виховують. Та чомусь 

соціум стає аудиторією саме такої продукції. А звідки черпати правдиві знання з 

історії тим, хто не любить читати книг? А чому б не вивчати минувшину замість 

того, щоб переводити насміх давно не смішні речі? Якщо хтось думає, що такі 

програми не матимуть глядачів, то глибоко помиляється. Бо свідомі люди 

роблять правильний вибір, на той же шлях спроваджують і дітей». 

Юлія Фоміних: «З величезною цікавістю, ще будучи маленькою, я 

дивилась програму «Стежками казки» Хмельницького телебачення, в якій після 

перегляду мультиків була вікторина. Одного разу навіть пощастило 

додзвонитись на студію, я відповіла на запитання ведучого і виграла м’якого 

ведмедика. Радості не було меж! Також постійно дивилась програму для дівчат 

«Панночка», про те, як повинна поводитися кожна маленька леді. Згодом 

пощастило пройти відбір, і я стала навчатись у Дитячому телевізійному агентстві 

й брати участь у підготовці дитячих телепередач». 

Різні, важливі аспекти про роль телебачення у виховному процесі дітей 

схарактеризували студенти. Серед них також простежується думка про те, що 

сучасні іноземні мультики негативно впливають на психіку дітей. Чим менша 

дитина, тим більше вона зазнає страждань: стає неспокійною, дратівливою, у неї 

порушується сон. Часто у цих мультфільмах спостерігається невиразність 

образів, рухи цих персонажів – розкуті, брутальні, мова пересипана жаргонними 

словечками. Такі мультики виховують у дітях жорстокість і агресію, байдужість 

та зневагу до слабшого. 
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Чесність, доброта, людяність мають протистояти на екрані жорстокості, 

байдужості. Телебачення повинне навчати дитину думати, робити вибір на 

користь добра, любити свою Батьківщину. 

Аналіз, осмислення змістовних студентських письмових робіт, які є 

складовою частиною методології нашого наукового дослідження, стали 

підґрунтям створення концептуальної моделі передач для дітей, підлітків, 

юнацтва на регіональному телебаченні. Концепція програмної політики враховує 

і поєднує регіональні і всеукраїнські національно-духовні цінності. Реалізація 

концепції підготовки телепередач, які повинні бути спрямовані на формування 

національно-патріотичного переконання юних глядачів, передбачає деяку зміну 

пріоритетів функцій регіонального телебачення. 

Функція (від латинського «function») – означає діяльність, здійснення, 

виконання. Це поняття вказує на ту роль, яку певний соціальний інститут або 

частковий соціальний процес виконують стосовно цілого. Під функціями 

телебачення розуміємо цілеспрямовану журналістську діяльність, тісно 

пов’язану з принципами, що має не перехідний і не випадковий, а загальний 

закономірний характер. Функції включають і мету, і засоби; вони виражають 

сутність, суспільне призначення телебачення, визначають роль телеорганізацій 

як суспільного інституту. 

Професори В. Шкляр та А. Чічановський виділили такі функції ЗМІ: 

«Інформаційно-пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна, комунікативно-естетична, 

соціально-організаторська, психологічної регуляції» [19, с. 62]. Професор В. 

Здоровега зазначав: «Преса, а сьогодні ще й широко розгалужені радіоелектронні 

засоби масової комунікації – багатофункціональні. Насамперед вони інформують 

про все, що відбувається у світі, інтерпретують, пояснюють, тлумачать події та 

явища повсякденного життя, виконують науково-просвітницькі функції, несучи 

певну наукову інформацію. Сприйняття адресованої відповідній аудиторії 

інформації, і насамперед естетичної, приносить, крім знань, також насолоду, 

тобто ЗМІ сьогодні виконують гедоністичні функції» [7, с. 4]. Професор А. 
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Москаленко схарактеризував організаторську, виховну, пропагандистську, 

соціологічну, інформаціно-пізнавальну, соціально-педагогічну функції ЗМІ [12, 

с. 156-161]. Швейцарський професор Р. Блюм окреслив такі функції ЗМІ: 

«Інформування, артикуляції, соціалізації, критики та контролю, корекції, 

обслуговування, розважання і реклами» [1, с. 15-17]. Г. Шутле також окреслив 

кілька функцій ЗМІ: «Репортерську, контрольну, критичну, комунікативну, 

захисну, підхльостування» [20]. 

Професор В. Лизанчук привертає увагу студентів до таких функцій: 

інформування, вираження й формування громадської думки, пропагандистської, 

агітаційно-організаторської, просвітницько-педагогічної, виховної, естетичної, 

розважальної, контролюючої, спілкування та інтегруючої. «Вони є органічним 

вираженням політико-ідеологічних, психолого-педагогічних, соціально-

економічних, духовно-культурологічних процесів в Україні» [9, с. 101] і тісно 

пов’язані зі специфічними властивостями електронних ЗМІ, зокрема 

телебачення. 

Свого часу видатний російський педагог українського походження 

К.Ушинський мудро зазначив, що розум – це добре організована система знань. 

Виходячи з цього лаконічного вислову, можна сказати, що позитивний виховний 

потенціал телебачення залежить від цілеспрямованого тематичного наповнення 

дитячих передач, умілого використання жанрів, виражальних засобів. Кожна 

телевізійна програма для дітей, підлітків та юнацтва має виконувати як мінімум 

чотири концептуальних функції: 1) зацікавити юного глядача темою; 2) 

поставити перед ним пізнавальну мету; 3) показати доступні засоби для 

самостійного досягнення мети; 4) дати юному глядачеві змогу порівняти 

результати свого інтелектуально-чуттєвого збагачення з результатами інших 

глядачів. 

Однак зіставлення названих вище функцій телебачення з реальним станом 

функціонування низки телевізійних каналів дає підставу стверджувати, що в 

телевізійному ефірі панівне становище посіли «порно», «еро», «бойовики», 
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«жахи», вульгарні гумористичні передачі, які, упливаючи на підсвідомість 

шляхом сугестії та автосугестії, породжують у молодих глядачів нігілістичне, 

зневажливе ставлення до української мови, культури, національних звичаїв, 

традицій, не сприяють формуванню здорових естетичних смаків. 

Заслужена вчителька України, лауреат премії А. Кримського та ім. Бориса 

Грінченка О. Г. Ковальчук з тривогою сказала в інтерв’ю, що виховна робота 

більше зводиться до розважальної. У школах черпають ідеї з телебачення і 

«спрямовують свої зусилля на всілякі гламурні шоу, переінакшуючи Святого 

Валентина у дуже не святого чи творячи із 23 лютого та 8 березня ледь не 

найголовніші шкільні торжества. У висліді – єхидна зловтіха: «Національна ідея 

не спрацювала!» [6]. 

В телеефірі України уже тривалий час панівною є розважальна функція. 

Телевізійні канали пропонують безліч «бугога» – варіантів: сімейні шоу 

«Розсміши коміка», «Зроби мені смішно», «Співай, якщо можеш», «Анекдоти по-

українськи», сороміцький гумор для чоловіків «Голі та смішні», молодіжні 

серіали з примітивними жартами «Універ», «Інтерни», «Реальні пацани», 

комедійне мило для всіх вікових категорій («Щасливі разом», «Вороніни»), а ще 

квартали, наші раші, файні юкрайни – всіх не злічиш. Звісно, в бажанні 

розважатися – нічого поганого, але телевізійну сміхову культуру поставлено на 

конвеєр, що не може не позначитися на якості, тож глядач «на виході» завжди 

отримує дешеву примітивну комедію [14]. 

Отже, творячи нову модель програмної політики на регіональному 

телебаченні, підпорядкованій педагогічній меті формування національно-

патріотичних переконань у юних глядачів, визначальною має бути інтегруюча 

функція. Суть її полягає в тому, щоби регіональне телебачення брало 

найактивнішу участь у створенні здорового морально-психологічного мікро- і 

макроклімату для порозуміння і об’єднання різних регіонів України в єдиний 

суспільно-політичний життєстверджуючий організм. 
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Ще у 1905 році Іван Франко у статті «Одвертий лист до Галицької 

української молодежі» наголошував: «Ми мусимо навчитися чути себе 

українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без 

офіціальних кордонів. І се почуття не повинно у нас бути голою фразою, а 

мусить вести за собою практичні консеквенції (висновки, результати – О. Б.). Ми 

повинні – всі без виїмка – поперед усього пізнати свою Україну, всю в її 

етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її 

природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання 

твердо, до тої міри, щоби ми боліли кождим її частковим, локальним болем і 

радувалися кождим хоч і як дрібним та частковим її успіхом, а головно, щоб ми 

розуміли всі прояви її життя, щоб почували себе справді, практично частиною 

його» [17, с. 405]. Ці думки Івана Франка втілюють глибокі концептуально 

інтегруючі засади щодо тематичного наповнення пізнавально-освітніх, 

інтелектуальних, розважальних передач для дітей, підлітків і юнацтва на 

регіональних телеканалах, які би враховували також інтереси національних 

меншин України. 

Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р. 

визначає, що всі громадяни України користуються захистом держави на рівних 

підставах і що Україна гарантує громадянам республіки, незалежно від їх 

національного походження, рівні політичні, соціальні, економічні та культурні 

права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості, 

самовиявлення. Тут поєднано громадянські й етнокультурні права, і громадяни 

України всіх національностей зобов’язані дотримуватися Конституції та Законів 

України, оберігати її державний суверенітет і територіальну цілісність, поважати 

державну мову, культуру, інші традиційні основи. 

«В Україні є багато земель, які називають себе «багатоетнічними», – це 

Закарпаття, Крим і Донбас. За даними останнього перепису, на Донеччині, де 

мешкає 4,825 млн. осіб, проживають представники понад 130 націй і 

народностей. Однак українці (56,9%) та росіяни (38,2%) разом становлять 
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суттєву більшість – 95,1%, греки – 1,6%, білоруси – 0,9%, татари – 0,4%, вірмени 

–0,3%, євреї – 0,2%, молдавани – 0,1%, інші – 1,4%», – написала студентка 

історичного факультету Донецького національного університету, заступник 

голови Донецького обласного татарського культурного центру Єлизавета 

Хафізова і наголосила, що «Україна у нас одна. І кожен народ, кожна етнічна 

група, які мешкають на її теренах, бачать майбутнє України, як і своє власне, 

через втілення національних, культурних і соціальних прагнень. Побудова тієї 

України, що нині існує, й тієї, у якій ми хочемо жити в майбутньому, залежить 

від титульної української нації, від національних меншин – усі ми є 

співтворцями України [18]. 

У цьому контексті йдеться про двоєдиний процес формування 

громадянської (політичної) нації при одночасному посиленні самоідентичності 

української титульної нації. Так само триває процес ідентифікації представників 

різноманітних національних меншин і корінних народів. Цей діалектичний 

взаємозв’язок фактора громадянського (політичного) і фактора етнічного не має 

права бути поза увагою журналістів регіонального телебачення, бо «політична 

нація це – український етнос плюс інші етноси, що визначають базову роль 

українських цінностей, визначають українську ідею» (Сергій Кримський). У 

доступній формі з цими складними процесами треба ознайомлювати юних 

глядачів. Адже «діти – чудовий, унікальний, дуже талановитий народ. Вони 

уразливі і мрійливі, вони вірять у дива, вони довіряють дорослим і бояться 

пітьми, вони переповнені почуттями, таємницями та світлими бажаннями, – 

наголошує педагог, режисер молодіжного самодіяльного театру «Трудный 

возраст» Маріанна Гончарова (м. Чернівці). – Діти – цілина, яку потрібно зорати, 

оросити і засіяти. Це чудовий і благодатний ґрунт» [3]. 

Отже, регіональному телебаченню, яке більше приділяє уваги дітям (за 

винятком місцевих комерційних телерадіокомпаній), потрібно працювати 

цілеспрямованіше: засівати у душах дітей здорові зерна любові до малої і великої 

Батьківщини, максимально використовувати специфічні особливості 
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телебачення, щоби знайти в кожній дитині її українську автентичну суть, 

відкрити її внутрішній світ для неї самої, допомогти розкласти на полички її 

сумніви, проблеми, симпатії, антипатії, розвинути естетичні смаки, формувати 

любов до української мови. Адже, мова є своєрідним синтезом усього 

національного, виконує не лише комунікативну, а й найбільш важливу – 

інтегруючу функцію, тобто творить і зберігає націю, є основою її безпеки. 

Підкреслюємо, що попри певні регіональні відмінності, українському 

вихованню притаманна національна основа. Створення на цій основі медіа-

розвивального середовища можливе, коли телевізійні працівники зрозуміють 

суть інформаційно-орієнтувальних, навчально-розвивальних і діяльно-

трансформувальних педагогічних умов [15], які є важливим професійним 

підґрунтям підготовки циклів програм на теми, які охоплюють три етапи 

розвитку національно-патріотичної свідомості школярів [2, с.97-100]. 

У телевізійних передачах про етап раннього етнічного самоусвідомлення 

розкривається національні особливості побуту – материнська мова, колискові 

пісні, бабусині казки, участь дітей у народних звичаях, обрядах, дійствах 

(коляда, віншування, гаївки, писанки, вертеп тощо). Телевізійні передачі 

поглиблюють шанобливе ставлення до видатних українських історичних і 

культурних діячів, повагу до ідеалів, за які вони боролися, до рідної мови, через 

яку дитина засвоює національний спосіб мислення, характерні для нього 

категорії та образи, ставлення до моральних цінностей; знайомлять з 

національними та етнічними символами. На етапі етнізації телебачення 

допомагає формувати почуття, які Г. Ващенко називав «стихійним 

патріотизмом». Це – неусвідомлена любов до рідної природи, своїх земляків, 

різних звичаїв, традицій, рідної мови. 

Інші за змістом і жанрами телевізійні передачі про етап національно-

політичного самоусвідомлення. У цей період відбувається усвідомлення свого 

«Я» як частки суспільного організму, що має національно-політичний характер, 

формування почуття національної гідності. Телепередачі з питань національної 
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історії, культури, літератури, мистецтва, функціонування української мови, 

міжнаціонального порозуміння, поваги і єднання є важливим компонентом 

системи виховання. Національна самоідентифікація – це ототожнення самого 

себе з певною національною спільнотою, відчуття духовно-моральної 

спорідненості з нею, знаходження в себе рис національного характеру, керування 

в повсякденному житті народною мораллю,що є основою норм суспільної 

поведінки, сімейно-побутової культури тощо. 

Тематика телепередач під час етапу державно-патріотичного 

самоусвідомлення поглиблено охоплює питання інтелектуального, морального, 

духовного, естетичного, екологічного, фізичного розвитку особистості. У цих 

передачах акцентується, що позитивними традиційними рисами українця є 

лагідність, щирість, доброта, доброзичливість, гостинність, працьовитість, 

прагнення до свободи, правди, готовність захищати свій рід, Батьківщину, 

розбудовувати українську Україну. Державно-патріотичне самоусвідомлення 

передбачає терпиме ставлення до національно-культурних вартостей інших 

народів, прищеплення почуття національної, расової, конфесійної толерантності. 

Висвітлення по регіональному телебаченню цих етапів розвитку 

національно-патріотичної свідомості школярів охоплює три рівні формування 

нації, які схарактеризував чеський дослідник Мирослав Грох: етнографічну, 

культурницьку і політичну. 

Отже, соборна особистість – «українець», як і «німець», «поляк», 

«росіянин», «японець» виражає щонайменше три поняття: а) людину, причетну 

до свого етносу; б) людину, яка усвідомлює себе частиною нації та поділяє з нею 

її долю; в) громадянина своєї держави, тут мовиться – України. Із розвитком 

державно-патріотичної самосвідомості (діяльну участь у цьому процесі бере 

регіональне телебачення) природним стане сказати: «Я українець польського 

походження», «українець російського походження», «українець єврейського 

походження», «українець татарського походження» тощо. Так це розуміє татарка 

Єлизавета Хафізова, уривки зі статті якої ми цитували вище. 
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Позитивного впливу окреслена тематика передач, які охоплюють усі етапи 

національно-патріотичного виховання дітей, підлітків, юнацтва, досягають за 

умови гармонійного поєднання в телевізійних матеріалах регіональних і 

загальноукраїнських цінностей. Головними компонентами українських 

національно-духовних цінностей є: українська мова і культура, правдива історія 

малої батьківщини і великої Батьківщини, національна символіка, краєзнавство, 

природа України, родовід. «Від роду до народу, нації – такий природний шлях 

розвитку кожної дитини, формування її гуманістичної суті, патріотичної 

спрямованості, національної самосвідомості і повноцінності, громадянської 

зрілості» [8, с. 142]. 

Інтегруюча роль дитячих передач регіонального телебачення в контексті 

національно-патріотичного виховання може здійснюватись у двох основних 

напрямах: 1) Цікаво, всебічно розповідати про правдиву історію рідного краю, 

культуру, традиції, звичаї у загальноукраїнському національному контексті, 

формуючи й утверджуючи світоглядні засади консолідації усіх регіонів (Сходу, 

Заходу, Півночі, Півдня, Центру) України, адже ми не лише будуємо свою 

державу, а й відроджуємо себе як націю, яку впродовж віків закабалювали, 

фізично і духовно знищували: зросійшували, полонізували, мадяризували, 

румунізували тощо; 2) Щоби поглиблювати розуміння України як соборної 

держави з регіональними особливостями, доцільно не тільки обласним 

держтелерадіокомпаніям, а й комерційним телерадіоорганізаціям обмінюватися 

телевізійними програмами для дітей. Обмінні передачі повинні базуватися на 

засадах об’єднуючого україноцентризму. 

Допомогти реалізувати цей дуже важливий для українського суспільства 

захід, в основі якого національно-духовне, морально-патріотичне виховання 

майбутніх громадян, повинні державні структури, передусім Держкомтелерадіо, 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, обласні 

державні телерадіокомпанії. При цьому потрібно дбати про поліпшення якості 

підготовки телепередач для дітей різних категорій. Підвищення ефективності 
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впливу регіонального телебачення на патріотичне виховання дітей передбачає 

врахування сутності української національної ідеї державотворення, 

актуалізацію тематики матеріалів, поліпшення форми їх подачі на основі 

врахування психо-фізіологічних особливостей дітей, їхнього зростаючого 

інтересу до правдивих історичних і сучасних життєвих процесів. Під час 

підготовки телепередач журналістам доцільно дотримуватися такої тріади: добрі 

думки – добрі слова – добрі справи. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що Ви розумієте під поняттям «регіон»? 

2. Сутність впливу регіонального телебачення на процеси формування 

регіональної та національної ідентичності. 

3. Академік М. Г. Жулинський про українську національну ідентичність. 

4. За яких умов регіональна ідентичність може перетворитися у загрозливе 

явище щодо соборності України? 

5. Яка ситуація має безпосередній вплив на змістове наповнення телепередач 

для дітей, підлітків, юнацтва? 

6. Чому у багатьох телепередачах під гаслами «загальнолюдських» цінностей 

засуджують національні цінності? 

7. Які думки з письмових робіт студентів Вам імпонують? 

8. Назвіть мультфільми, які негативно впливають на психіку дітей. 

9. Схарактеризуйте концептуальну модель телепередач для дітей, підлітків, 

юнацтва, які повинні бути спрямовані на формування у них національно-

патріотичних почуттів. 

10. Висловіть своє розуміння функцій регіонального телебачення в контексті 

національно-патріотичного виховання дітей. 

11. Чому  в телевізійному ефірі панівне становище посіли «порно», «еро», 

«бойовики», «жахи», вульгарні гумористичні передачі? 
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12. Яка функція регіонального телебачення має бути визначальною в сучасних 

суспільно-політичних умовах України? 

13. Які думки Івана Франка з праці «Одвертий лист до галицької української 

молодежі» можна вважати концептуальним щодо тематичного наповнення 

пізнавально-освітніх, інтелектуальних, розважальних передач для дітей, 

підлітків, юнацтва? 

14. Що Ви розумієте під терміном «медіарозвивальне середовище» для дітей? 

15. Які теми телевізійних передач повинні бути визначальними на кожному 

етапі розвитку національно-патріотичної свідомості дітей, підлітків, юнацтва? 

16. Назвіть головні компоненти українських національно-духовних цінностей, 

які мають бути визначальними у телевізійних програмах для юних глядачів? 

17. Схарактеризуйте основні напрями інтегруючої ролі дитячих телепередач в 

контексті національно-патріотичного виховання. 

18. Якої тріади доцільно дотримуватися під час підготовки телевізійних 

передач для дітей, підлітків, юнацтва? 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати літературу на предмет розуміння функцій регіонального 

телебачення і зміни їх пріоритетів у контексті національно-патріотичного 

виховання дітей, підлітків, юнацтва. 

Переглянути телевізійні передачі для дітей різної вікової категорії і 

схарактеризувати тематичну наповненість стосовно кожного етапу розвитку 

національно-патріотичної свідомості: етап раннього етнічного 

самоусвідомлення; етап національно-політичного самоусвідомлення; етап 

державно-патріотичного самоусвідомлення. 

Розробити концептуально-методичні поради щодо підготовки обмінних 

передач для юних глядачів між регіональними телеорганізаціями. Тематика, 

форми подачі матеріалів мають базуватися на засадах україноцентризму, 
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враховувати психо-фізіологічні особливості дітей, їхній зростаючий інтерес до 

правдивих історичних і сучасних життєвих процесів. 
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Розділ VII. Сприймання телевізійних передач 

Проблема «дитина – телевізор – передачі для дітей» привертають увагу 

педагогів, психологів, журналістикознавців, батьків – усієї громадськості. 

«Телевізор – немов би наркотик, що, притягнувши до себе один раз, вже не 

відпускає ніколи, – підкреслює О. Акіменко. – Найгірше, що цю свою залежність 

ми передаємо дітям. Адже коли в приміщенні цілодобово не вимикається 

телевізор, діти (навіть проти свого бажання) стають пасивними глядачами. Ми 

перетворюємо їх на так званих телепузиків. Хоча майже всі знають, що дітям 

шкідливо забагато дивитися телевізор, адже від нього псується зір, постава, 

настрій та страждає психіка, що в такому віці дуже сприйнятлива до зовнішніх 

впливів» [1]. 

Важливу думку висловила Мері Брінклі – дружина Надзвичайного та 

Повноважного посла Великої Британії в Україні Роберта Брінклі: «Коли росли 

мої діти, у нас не було відеомагнітофона й супутникового телебачення. Вдень 

вони могли дивитися програми для дітей – і на цьому все. Звичайно, якщо 

зайняті батьки, дуже легко відправити дитину дивитися відео. Але телебачення – 

незадовільне джерело інформації для дітей. Мої хлопці часом навіть билися один 

з одним після перегляду мультиків, коли я вчасно не зупиняла цей «кіносеанс». 

Якщо діти просидять перед телевізором забагато часу, врешті-решт 

відчуватимуть велику фрустрацію, бо ж вони, зрештою, нічого не робили, а 

просто сиділи й споживали все це. Якщо ж ви читаєте дитині книжку, її розум 

має працювати. Тому треба спостерігати за тим, що дивляться ваші діти. Ми 

часто разом дивилися мультики, одні мені дуже подобалися, а інші я вважала 

жахливими і сперечалася з дітьми, які їх хвалили. 

Звичайно, я хотіла знати все, що відбувається в головах моїх дітей, і тому 

дуже стежила за тим, що вони дивилися. Досить дивно було б виховувати 

дитину, не спостерігаючи за тим, яку інформацію вона споживає. Можна 

сподіватися, що з часом, дізнавшись, що добре, а що погано, діти зможуть самі 

обирати програми для свого перегляду. У Британії до дев’ятої години вечора ми 
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захищені від насильства на телеекранах. Але проблема в тому, що діти можуть 

побачити по телебаченню вдень, ніяк не гірше за те, що відбувається у 

справжньому житті. 

Ми весь час намагаємося балансувати, даючи дітям те, чого вони хочуть, 

можливо, більше, ніж вони потребують, дозволяючи їм мати певну свободу, але 

водночас навчаючи їх життя й пояснюючи, що є інші речі, крім комп’ютерних 

ігор. Батьки мають обирати, наскільки вони готові «пасти» дитину. Якщо у неї 

був довгий день у школі, чи справедливо позбавляти її релаксації? Якщо вона 

бачить, як тато грає в комп’ютерні ігри, то обов’язково запитає: чому їй цього не 

можна? Ви не можете накладати заборони й не пропонувати дітям альтернативи. 

До речі, у британських школах-пансіонах діти практично не мають часу на 

ці ігри. Вони зайняті спортом, музикою… Можливо, будуть дві вільні години у 

неділю ввечері. Але скоро буде час вечеряти, збиратися до їдальні разом з усіма 

– ніхто не бігатиме до тебе з бутербродом, як це іноді роблять мами, коли дитина 

дуже «заклопотана» за «комп’ютером» [7]. 

Ми привертаємо увагу до змістового наповнення інформаційних процесів, 

їхнього впливу на утвердження духовно-моральних, національно-гуманістичних 

цінностей у свідомості дітей, підлітків, юнацтва. Яку енергію випромінює слово і 

зображення в ефірі, адже віртуальний простір мережевих ігор докорінно змінив 

не лише стиль життя частини молодих людей та ввів їх у світ «гри з 

ідентичностями», а й змінив і продовжує докорінно змінювати інформаційно-

ігрове поле їхнього становлення. Зміни зачіпають і гуманітарну сферу, 

національно-духовний світ людини. Тому найважливішою проблемою у 

нинішньому глобалізаційному процесі (термін «глобалізація» уперше вжив 1985 

р. американський соціолог Р. Робертсон) зберегти національну сутність кожного 

народу: мову, культуру, духовність, звичаї, традиції тощо; не піддатися лихим 

голосам, що «заманюють у пластмасовий і паєтковий світ гламуру й 

фастфуду…» [3]. 
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Професор Кембриджського університету Монтсеррат Ґібернау серед 

головних стратегій, до яких загалом удається держава, формуючи єдину 

національну ідентичність, здатну об’єднувати громадян, називає «прогресивне 

зміцнення національної освіти і систем масової інформації як головних 

інструментів у поширенні якогось конкретного «образу нації», з його символами 

та ритуалами, цінностями, принципами, традиціями, способами життя, 

спільними ворогами і, що найважливіше, виразним визначенням доброго 

громадянина» [5, с. 39]. 

На магістральному шляху утвердження української національної 

ідентичності, як уже наголошувалося, досить важлива, по суті визначальна, роль 

належить електронним засобам масової комунікації. У комунікаційному сенсі 

виникає нагальна потреба домогтися, щоби регіональне телебачення, як і всі 

електронні ЗМІ, готувало для дітей, підлітків і юнацтва передачі, змістовим 

стрижнем яких морально-духовні та національно-патріотичні домінанти. До 

морально-духовної сфери належать національно-патріотичні, громадянські 

цінності, які виявляються в спорідненості з духом нації, її традиціями, звичаями, 

у здатності збагнути неповторність, самобутність свого народу, жити його 

болями і радощами, у прагненні служити йому, Батьківщині. Національне 

почуття, інстинкт національного самозбереження є цілком природною якістю, 

яка не суперечить принципам високої духовності та моралі, українській 

ментальності. 

Будь-яка національна ментальність, за М. Гайдеґґером, є структурованою 

щодо символічної тематизації образів Дім, Поле, Храм. Символічну сутність цих 

образів в українській ментальності розглянув С. Кримський. Він схарактеризував 

трійцю провідних принципів: «У широкому плані символіка концепту «Дім» 

позначає святе довкілля буття людини, в якому вона (як хазяїн оселі) може 

знайти чільне місце… Символ «Дім» характеризує антропоцентричне буття від 

сім’ї до національної солідарності. «Дім» – це ніша людини в Універсумі. Так 

само в загальному визначенні символіка концепту «Поле» знаменує життєвий 
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топос людності… Тут йдеться насамперед про «поле життя», джерело багатства, 

економічний простір виживання… Ідея «Храму» пов’язана зі святинями людини 

та її етносом. Він поєднується з національною ідеєю і в цьому розумінні означає 

зв'язок небесного та земного, ідеологію софійного, освяченого мудрістю буття» 

[12, с. 291-292]. Ці ментальні архетипи крізь призму публіцистики Івана Франка 

розглянула Г. В. Синичич. «Ментальний архетип «Дім» – символ національного 

буття, окремішності, єднання – тісно пов'язаний з ментальним архетипом 

«Поле», що символізує для українців економічний простір виживання, а також з 

архетипом «Храму» як символом духовного розвитку» [19, с. 159-160]. 

Розуміння сутності українських ментальних архетипів створює належні 

передумови для морально-духовної комунікаційної практики, під час якої юні 

глядачі визначають ціннісні орієнтації, смисл свого буття. 

Особливість телевізійної комунікації обумовлена звуко-зоровою природою 

телебачення, яке здатне ефективно діяти як на індивідуальному рівні, так і в 

глобальному вимірі. Специфіка екранної комунікації також зумовлюється 

комунікативним змістом діалогу «тележурналіст – телеглядач». «Ефективні 

аспекти екранної творчості журналіста-комунікатора виявляються не лише в 

умінні створити оригінальний телевізійний текст, наповнити його відповідним 

зоровим та акустичним супроводом, а й спрогнозувати суспільний резонанс, 

оцінити ефективність екранного діалогу» [4, с. 72]. Слід підкреслити, що дієвість 

і результативність телевізійного діалогу передбачає певні якісні рівні сприйняття 

екранного продукту масовою глядацькою аудиторією, до якої належать діти, 

підлітки, юнацтво. 

«Ефект масової комунікації – це наслідки фізичного, психічного, 

соціального та духовного характеру, що впливають на свідомість, емоції, 

поведінку окремих людей, груп, спільнот і суспільств під впливом процесу 

масової комунікації і яких немає за відсутності такого впливу» [21, с. 144]. Різні 

засоби масової комунікації формують різні когнітивні навики і, таким чином, 

впливають на різні процеси навчання і виховання. Нейропсихологічні 
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дослідження засвідчили, що за опрацювання різних символічних систем 

відповідають різні ділянки людського мозку. Наприклад, ліві півкулі 

відповідають за опрацювання знакових систем, до яких належить і вербальна 

інформація, а права півкуля бере участь в опрацюванні цифрової і образної 

інформації. Отже, «аудіовізуальна мова базується на знакових системах, які 

можуть передавати точно такі ж значення і смисли, як вербальна мова, – зазначає 

Дафна Леміш. – Водночас сприймання смислів із телевізійного контента не 

вимагає попередніх знань, оскільки ми постійно інтерпретуємо візуальні 

повідомлення з нашого життя. Ця характеристика пояснює те, чому, наприклад, 

маленькі діти зацікавлюються телебаченням, хоча вони ще нічому не навчилися 

(у порівнянні зі здатністю читати)» [13, с. 225-226]. 

Петер Вінтерхофф-Шпурк привернув увагу до таких психологічних 

процесів сприйняття телевізійних передач: майже 90% всієї інформації людина 

сприймає очима. Центр ока бачить тільки 0, 0001 із загального поля зору. При 

відхиленні на 6,5° гострота зору знижується до 25%. Отже, щоб об’єкт, який 

спостерігаємо, відображався найповніше, і його сприйняття було найповнішим , 

людина повинна спеціально керувати своїм оком. Погляд людини може охопити 

лише невелику кількість простих об’єктів. Щоби повністю сприймати складніші 

сцени або предмети, око людини повинно здійснювати стрибки або рухи. При 

цьому виникають дві проблеми. По-перше, сприйняття інформації відбувається 

лише під час фіксації, тобто при непорушності погляду. По-друге, око здатне 

лише на 5 фіксацій за секунду. Таким чином сприймання інформації відбувається 

селективно (вибірково). Тут діє два принципи: а) «знизу вверх» або б) «зверху 

вниз». 

Сприйняття «знизу вверх» (від часткового до загального) спрямоване на 

специфічні ознаки об’єкта, який сприймаємо. До таких ознак відносимо новизну 

або складність, величину та інтенсивність стимулу, його рух, кольоровість, 

контраст з оточуючим середовищем, розташування в полі зору (наприклад, зліва 
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вверх) або стимули із сигнальною функцією (власне ім’я, еротичні стимули, 

вигук «Слава!» і т. д.). 

Сприймання «зверху вниз» (від загального до часткового) обумовлено 

станом самого сприймаючого (реципієнта). Тобто, гострими недостатками, які 

відчуває його організм (біль, голод, спрага, спека і т. д.), складними потребами 

(цікавість, допитливість, сексуальність і т. д.) або інтересами, настановами 

(установками) і мотивами людини. 

Вся інформація зберігається практично в повному обсязі протягом 250-500 

мілісекунд (візуальний сенсорний регістр, іконічна (образна) пам'ять або 

«буферний накоплювач»). В цей час відбувається обробка інформації на вищому 

рівні. Але якщо увага спрямована не на неї, вона не використовується і просто 

втрачається. Та візуальна інформація, на якій людина концентрує свою увагу 

(разом з іншою інформацією), залишається доступною протягом 15 секунд і 

зберігається в робочій пам’яті. Але робоча пам'ять здатна утримувати лише 

обмежену кількість інформації (до 7 одиниць). Більшу кількість інформації 

людина може запам’ятати, якщо інформацію повторюють, з’єднують і таким 

чином доповнюють уже існуючу інформацію, або якщо відбувається формування 

асоціацій («шпаргалок»). Якщо ж на цьому етапі інформація залишається не 

зажаданою (людина не використала її протягом заданого часу), то вона або 

забувається (розпад, розкладання), або витісняється новою інформацією 

(інтерференція). Важлива або ретельно опрацьована інформація, а також та, що 

часто повторюється, зберігається у довгочасовій пам’яті і з’являється з іншими, в 

тому числі і не візуальними когнаціями (мультилюдське кодування). Тут 

застосовуються різні за складністю способи її опрацювання (рівні опрацювання). 

Чим інтенсивніше опрацьовується когниця, тобто впроваджується в уже існуючі 

знання, тим краще вона зберігається [2, с. 57-60]. 

Щоправда, вербальна мова більше розширює розумові здібності юних 

глядачів у порівнянні з візуальною мовою. Але доведено: чим більше розумових 

зусиль докладають діти під час опрацювання візуальної інформації, тим більше 
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інтелектуальне та емоційне задоволення отримують. Згідно з теорією Жана 

Піаже, розумовий розвиток дитини можна розділити на чотири стадії: 1) 

сенсомоторний розвиток (від народження до 18 місяців, 2) доопераційне, наочне 

мислення (від 18 місяців до 7 років), 3) формування конкретно-операційних 

структур (від 7 до 12 років), 4) формально-операційна стадія (від 12 років) [18, с. 

93]. 

До двох років дитина проходить сенсомоторну стадію, так би мовити, 

вивчає телевізор, наприклад, доторкується до екрана, коли появляється улюблена 

лялька, плескає в долоні, пританцьовує під музику тощо. Ці сенсомоторні 

відчуття поступово відкривають дитині світ телебачення. Під час доопераційної 

стадії дитина переходить від сенсомоторних відчуттів до формування 

конкретних уявлень про об’єкти, може розповідати про побачене по телевізору. 

Дитина в той час активно оволодіває мовою. Тому важливо, щоби українські діти 

дивилися українськомовні передачі. На стадії формування конкретно-

операційних структур дитина здатна розповідати про побачене на телевізійному 

екрані, оцінювати, домислювати якийсь сюжет. Формально-операційна стадія – 

це період формування здатності абстрактно, логічно мислити, сприймати 

телевізійні передачі майже так, як дорослі, хоч їхні інтереси різні, емоційне 

сприймання, оціночні судження не однакові. 

Головна особливість екранної журналістики – аудіовізуальність – 

обумовила схарактеризовані нами психологічні особливості сприймання 

телевізійних передач юними глядачами. Але потребує вирішення ще важливіша 

проблема: чи оцінка фактів, подій, явищ з точки зору творців передач збігається з 

суспільними морально-духовними потребами формування у дітей, підлітків, 

юнацтва національно-патріотичної свідомості? Яка змістовно-тематична та 

інформаційно-емоційна наповненість телепередач? Тим часом на телебаченні 

України «якесь нескінченне нагромадження низькопробної розважальної 

продукції, натужного гумору, нудних серіалів про «особисте життя», політичної 

поножовщини та іншої нудьги» [15], – наголошує філософ Ігор Лосєв. Тому 
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дедалі гостріше постає питання про захист національного інформаційного 

простору, культури, мови, духовності від експансії чужої масової культури. 

Потік вседозволеності здатен накрити, потопити свідомість юних глядачів. 

Несформована психіка ламається від щоденних ін’єкцій передозованого 

насильства, крові, сексу. Внутрішній світ людини, особливо ж молодої, не 

повинен бути порожнім. Якщо там нема християнської духовності, високо-

естетичної національної культури, істинної моралі, то те місце тут же 

заповнюється їхніми замінниками, ерзац-культурою, лжедуховністю, 

національним нігілізмом, вульгарністю, жорстокістю. Це призводить до 

«синдрому залежності» від телебачення та інших ЗМК, що спричиняє звуження 

інтересів дітей, підлітків, юнацтва, відхід від реальності, соціальну ізольованість, 

ослаблення їхніх емоційних реакцій і багато інших негативних явищ. 

Сприймання телевізійних передач охоплює пізнавальний, почуттєвий та 

поведінковий компоненти. До початкового стану сприймання належить 

зацікавленість (навіть стихійна) телепередачею, переживання, естетичні почуття. 

Подальше сприймання телепередач призводить до роздумів, оцінок побаченого, 

спонукає до певних дій. «Я з величезним задоволенням дивилася програми 

Дитячого телевізійного агентства. Мені імпонувало те, що в усіх без винятку 

передачах роль ведучих і журналістів виконували діти. Такі ж, як і я! Це просто 

зачаровувало, а коли на вулиці нашого міста Хмельницький зустрічала 

«знайоме» з телеекрану обличчя, то дуже тішилася, – розповідає студентка ІІ 

курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені 

Івана Франка Ольга Бахіна. – Коли була у восьмому класі, то випадково 

побачила, що ДТА проводить набір дітей саме мого віку до школи журналістики. 

Я сказала батькам, що хочу там навчатися. Вони порадили спробувати. Мене 

зарахували і я стала ученицею ДТА. Саме там я зрозуміла, що таке журналістика: 

«бути в телевізорі» – це не лише весело, цікаво, а й дуже відповідально. За роки 

навчання в ДТА я спробувала себе в різних іпостасях: була репортером в 

інформаційній службі «Новинушки», робила різнопланові сюжети для 
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розважальної програми «Яблуко», створила декілька авторських передач, вела 

інформаційно-розважальну програму «В мережі». 

Наслідки сприймання телепередач тісно пов’язані із соціальним 

устремлінням глядача, внутрішніми і зовнішніми мотивами екранної комунікації. 

Основи соціальної настанови (устремління) формуються під час когнітивних 

стадій розвитку дитини (схарактеризовані вище), набуття морально-духовних 

якостей, які впливають на формування ціннісних смислів і потреб, пов’язаних з 

телевізійним контентом, а також на вибір телепрограм. На запитання, які 

телепередачі найулюбленіші у дитячої аудиторії, газета «День» отримала такі 

відповіді школярів Київської дитячої академії мистецтва. 

Оксана Гудима (14 років): «Дивлюся телевізор тільки тоді, коли на це є 

час. Але без телебачення жити б не могла. Адже ТБ – це, насамперед, гігантське 

джерело інформації. Вважаю за краще дивитися музичні канали. Для мене цікава 

інформація про сучасну музику. Дивлюся ще цікаві фільми, але не просто цікаві, 

а пізнавальні. Хотілося б у дитячих передачах дивитися на творчість наших 

ровесників, бачити, як живуть наші діти, чим вони захоплюються, якій музиці 

надають перевагу, як, зрештою, одягаються. Загалом дізнаватися про все, чим 

живуть сьогодні діти». 

Влада Марчак (14 років): «Телебачення дивлюся не дуже часто, бо не 

вистачає часу через навчання. Але люблю дивитися розважальні передачі. А 

також інформаційні, що дають нам знання,які потім ми можемо використати в 

нашому житті. Я не можу сказати, що у мене є улюблені передачі, але коли мені 

все ж таки вдається сісти перед телевізором, люблю дивитись передачі 

культурологічного спрямування». 

Вікторія Крутова (9 років): «Люблю дивитися цікаві фільми. Наприклад, 

романтичні. Іноді люблю дивитися фантастику. Хотілося б бачити побільше 

фільмів, де грають мої улюблені актори. Такі, скажімо, як Джекі Чан. Також 

хотілось б бачити по телебаченню виступи дітей-ровесників та наших друзів». 



140 

 

Тарас Сахно (9 років): «Дуже люблю фільми, де знімається Джекі Чан. 

Люблю мультики. Передачі про артистів. Страшенно люблю комедії. Побільше б 

їх було на екранах! Дуже цікаві для мене старі фільми. Цікавлюся історією, тому 

з задоволенням дивлюся фільми про Богдана Хмельницького. 

Вячеслав Ольшанський (14 років): «Я взагалі не дуже часто дивлюся 

телевізор, багато уроків. Крім того, я ще відвідую додаткові заняття. Але люблю 

дивитися інтелектуальні, розважальні, музичні та інформаційні програми. Якби 

мав змогу зробити власну передачу, то робив би її про театр. Адже сьогодні дуже 

мало інформації про театральне мистецтво саме як про мистецтво. Багато людей 

не мають змоги безпосередньо подивитися спектакль. Однак вони не можуть 

побачити його і по ТБ. Треба щось робити!» 

Владислав Багнюк (14 років): «Дивлюся телевізор щодня. Люблю серіали, 

якісь пізнавальні програми. Наприклад, про молодь, про їхню сучасну культуру. 

Дивлюся і новини. Зробив би якусь екстремальну програму, тому що я займаюся 

туризмом і мені це близьке. Мені подобаються програми на зразок «Останнього 

героя». Ще хочеться підняти питання про те, що на телеекранах показують 

багато насильства. Це негативно впливає на людей. Чомусь пізно вночі йдуть 

інтелектуальні проекти, а коли діти приходять зі школи – показують якісь 

збочення. Я вважаю, що це – слід виправляти». 

Результати нашого наукового дослідження викликають тривогу, адже діти 

усіх вікових категорій дивляться не лише телепрограми, що їм адресовані, а й 

передачі для дорослих. У багатьох з них, на жаль, панує аморальна 

вседозволеність, пропагується «естетика зла». «Я не дозволяю своїй трирічній 

донечці дивитися телевізор, бо він перенасичений бойовиками, фільмами жахів, 

– розповідає жителька села Сілець Тисменицького району Івана-Франківської 

області, студентка V курсу (заочна форма навчання) факультету журналістики 

ЛНУ імені Івана Франка Надія Бойчук. – У фільмах фігурують негативні герої, 

яким все дозволено. Вони можуть легко вбити, бо скрізь усе продається, 
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купується. Потім батьки і лікарі «сушать» собі голову – чому молодшає 

злочинність». 

«У мене два племінники: старшому дев’ять років, молодшому – п’ять, – 

написала студентка Ольга Бахіна. – Коли приїжджаю додому, вони прибігають 

до мене і хизуються, які мультики бачили. Направду, й подивитись нема що! 

Герої майже всіх голлівудських мультфільмів є зразком невихованості, поганих 

манер. Чого у них можна навчитися? Між тим дітлахи дивляться – і формують 

своє світобачення, позицію. Багато героїв розмовляє жахливим «суржиком», а 

несвідома малеча копіює мову цих кумедних персонажів. У нашій країні щорічно 

виділяють шалені кошти на утримання депутатів, а фінансування на створення 

українських мультфільмів, цікавих пізнавально-просвітницьких програм немає. 

Це обурює і лякає. Мені навіть страшно подумати, що через декілька років 

переглядатимуть мої діти». 

Безперечно, у виробництві дитячої телепродукції будь-яка тема допустима, 

якщо вона керована і якщо її смисл полягає у формуванні національно-духовних, 

морально-патріотичних якостей у дітей, у їх соціалізації в гуманістичній 

площині. Відомо, що є дуже багато українських творів, на основі яких можна 

робити добротну дитячу телепродукцію. «Але, незважаючи на багатство 

матеріалу, на те, що згідно із Законом «Про кінематографію», державні установи 

зобов’язані надавати перевагу дитячому мовленню, в кіноіндустрії таких 

пріоритетів не спостерігається, – наголошує генеральний директор каналу 

«Малятко TV» В. Кметик. – Щодо телебачення, то я теж не помічав 

пріоритетного ставлення до дитячого мовлення. Ситуація швидше нагадує 

пробивання крізь паркани, заборони та упередження. Наприклад, наша 

анімаційна компанія «Фрески» виграла тендер від Міністерства культури на 

створення анімаційного фільму. З того часу минуло близько п’яти років, а з нами 

ніхто не хоче підписувати контракт. Тендер оголосили, але не сподівалися, що 

ми переможемо» [20]. 
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В контексті роздумів В. Кметика хоч і справедливо, але досить різко про 

стан розвитку українського дитячого телебачення висловився Ю. Іванов: «Для 

нашого телебачення діти – це якісь волоцюги-безбатченки. В Україні не те, що 

дитячих каналів – дитячих редакцій уже давно немає… А перед нинішніми 

святами в Росії два дуже потужних канали відкрили «Карусель» для дітлахів. А 

нам навіщо?» [9] Узагальнюючу відповідь на це запитання дав Володимир 

Кметик: «Держава ще не стала точкою опори для української нації [20], бо досі 

відсутня не лише концепція розвитку українського дитячого мовлення, а й 

концепція гуманітарної політики, в основі якої має бути природна потреба 

ідентифікації української нації, адже «громадяни українського суспільства різні 

за своїми ідеологічними, політичними переконаннями, культурно-духовними 

прагненнями, господарсько-побутовими навиками, психолог-етнографічними 

властивостями, що породжені століттями бездержавності, роз’єднаності, 

руйнівною московсько-комуністичною тоталітарною системою» [14, с. 125]. 

У статті 13 Закону Україна «Про телебачення і радіомовлення» зазначено, 

що основними завданнями телерадіоорганізацій є «створення та розповсюдження 

економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, 

навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та 

юнацтва» [8, с. 94]. Однак керівництво держави поки ще не усвідомило 

важливість дитячих програм. Отже, панує не криза жанру у творців дитячих 

передач, а відсутність потрібних коштів є причиною занепаду дитячого 

телебачення. Тому часто телеканали обмежуються показом західних, зазвичай, 

російськомовних мультфільмів, що обходяться телеорганізаціям набагато 

дешевше (хоч їхні агресивні герої викликають певні побоювання у дитячих 

психологів), ніж підготовка власних українськомовних телепередач для дітей. І 

доводиться дітям дивитися передачі для дорослих. 

Нині часто можна почути, що телебачення – «Домашній агресор», 

«Підступність блакитного екрана», «Дитина і телевізор: друзі чи вороги?», 

«Отрута телевізора», «Ці дебелі децибели», «Жертва реклами, або Про золоту 
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рибку, папугу «йо-ма-йо», «Ефірний секонд хенд» тощо. На жаль, для такої 

оцінки є певні підстави, бо телебачення несе не лише позитивну інформацію, а й 

забруднює життєве середовище агресивною, насильницькою, порнографічною 

«масовою культурою», брехливою, цинічною рекламою, що негативно впливає 

на відродження мови, духовності, розвиток національних традицій, звичаїв. 

Особливо згубно ця низькопробна «культура» впливає на дітей, підлітків, 

юнацтво. Для них агресія на підсвідомість найбільш небезпечна, бо заважає, 

перешкоджає формуванню здорових морально-духовних цінностей, 

високохудожніх, справжніх естетичних смаків, утвердженню національно-

громадянської свідомості, інтеграції українського суспільства. 

Американські лікарі привертають увагу до трьох серйозних наслідків 

впливу на психіку дітей екранного насильства. По-перше, підліток стає 

байдужим до крові й бруду, які ллються каналами телебачення, а й до реального 

насильства. По-друге, агресивна поведінка, дітей, підлітків, юних хлопців і 

навіть дівчат стає нормою. По-третє, в дітей різних вікових груп розвивається 

страх від можливості самим стати об’єктом насильства. «Формуючи міфи і 

стереотипи, ЗМІ активно використовують механізм «публічного сприйняття». У 

цій своїй якості ЗМІ уже стають засобом «психологічної монополії» і «духовного 

примусу», – підкреслюють доктор політичних наук О. Берьозкіна і доктор 

психологічних наук М. Обозов у передмові до книжки Річарда Харріса 

«Психологія масових комунікацій». – І тоді всі ми – жителі «глобального села», 

загрузнувши в її повсякденних незгодах, сварках, непорозуміннях і проблемах, 

безсилі опиратися маніпулюванню нашою свідомістю, стаємо об’єктом 

інформаційної агресії або інформаційної війни, коли з допомогою ЗМІ нас 

намагаються схилити до заданої будь-якою групою суб’єктивної точки зору» [22, 

с. 6]. 

Застосовані нами методи наукового дослідження (історико-теоретичний, 

порівняльно-тематичний, опитування, інтерв’ю, бесіди, творчий метод) 

розкривають різні аспекти гуманістичного покликання телебачення як феномена 
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сучасної видовищної культури, серед яких визначальний: позитивно впливати на 

соціально-громадянський, національно-патріотичний розвиток дітей, підлітків, 

юнацтва, задовольняти їхні морально-духовні потреби передачами 

пізнавального, інтелектуального, культурологічного, емоційно-естетичного, 

розважально-виховного плану. Юних глядачів  потрібно навчати розрізняти 

правдиву інформацію про український світ від дезінформації, формувати уміння 

давати відсіч розповсюджувачам антиукраїнських міфологам. Прикро 

констатувати, що значна частина телеканалів, в тому числі й регіональних, не 

стали надійним «енергоресурсом для духовного відродження нації» 

(О.Чекмишев). 

Слушно підкреслює доктор філософських наук П. Кралюк, що ми, українці, 

ніби в черговий раз опинилися «не на своїй землі». Не дивно, що в такій ситуації 

мас-медіа не працює на творення українського символічного світу, 

національного життєвого середовища. В кращому випадку займають нейтральну 

позицію, в гіршому – деструктивну. Іноді простежується бажання представити 

український національний світ у карикатурному вигляді, і чи не найкращий 

вигляд тут – створений Андрієм Данилком сценічний образ Вєрки Сердючки. 

«Хто винен у такій ситуації? Звісно, все можна звалити на «воріженьків». 

Мовляв, українцям не дають розвивати свій символічний світ, свою мову, яка є 

чи не найважливішим його елементом, інші держави та етноси. У цьому є певна 

доля істини, – зазначає П. Кралюк. – Але варто пам’ятати, що життя – постійна 

боротьба. Боротьба не лише окремих особистостей, соціальних груп, але й 

держав, народів. І ставитися до цієї, здавалося би, банальної істини треба з 

розумінням. Сьогодні у світі, де різко зросло значення комунікаційних засобів, 

мирне змагання етнічно-культурних гегемоній має не менше, якщо не більше 

значення для існування народів, ніж гарячі війни минулих десятиліть і століть» 

[11]. 

П. Кралюк нагадує: нинішній світ вступив в період так званої четвертої 

комунікативної революції, коли новітні технології формують нову 
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комунікативну реальність. Мабуть, винахідник всесвітньої «павутини» Тім 

Бернерс-Лі, британський вчений, що мешкає сьогодні у США, сам не очікував на 

мільярд користувачів Інтернетом. А їхня кількість дедалі зростає. 

Зрозуміло, українцям, якщо вони хочуть знайти достойне місце у новому 

комунікативному світі, потрібно сміливо йти назустріч новаціям, адаптуючи їх 

до своєї ментальності. Адже розвиток українського сегмента Інтернету має не 

лише суто технічну сторону. «Доводиться констатувати, що українська мова, а 

разом з нею український символічний світ представлені в мережі дуже слабо. 

Станом на кінець 2003 р. в Україні тільки 14% веб-сайтів були 

українськомовними, 4% – двомовними, а російськомовними – 82%. [11]. До 

кінця 2011 року ситуація майже не змінилась. 

Всесвітня мережа Інтернет пропонує необмежені можливості для навчання 

та освіти. Вона полегшує доступ до інформації, сприяє спілкуванню. Це, так би 

мовити, позитивний аспект цього явища. І хоч повільно, але впевнено Інтернет в 

Україні перетворюється з розкоші на необхідне джерело інформації, роботи, 

спілкування. 

Безперечно, певне розуміння значення нових комунікативних технологій 

простежується і в Україні, що сприятиме пришвидшенню розвитку Інтернету. 

Адже «Інтернет є дзеркалом суспільства, та іноді це дзеркало відбиває не 

найкращі сторони його життя», – підкреслює Н. Макаренко. – Особливо 

страждають від теле- та комп’ютероманії діти. Це – негативний аспект 

функціонування мережі Інтернет. Ось чому так необхідно запобігати негативу, 

які несуть деякі сайти, і самій комп’ютерній залежності, насамперед, підлітків, 

що погано впливає на їхнє здоров’я. Уже добре відомо, що надмірне перебування 

в Інтернет, коли реальна дійсність підмінюється віртуальним життям, може стати 

в майбутньому для молодої людини трагедією» [16]. 

Аморальні явища глибоко пустили коріння в українському суспільстві. 

«Якщо так буде й далі, то ми просто втратимо великий національний культурний 

пласт, і найстрашніше, що від цього страждає молодь – наше майбутнє, – 
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наголошує акторка Наталя Сумська, – Ми маємо якось цензурувати те, що 

виходить на екрани чи в радіоефір. Не можна на телебачення пускати несмак або 

низької якості кліпи. Треба якось домовлятися з керівниками каналів, щоб вони 

зважали на те, що це дивляться діти, підлітки, молодь» [17]. 

Психотерапевт А. Кігічак-Борщевська виділяє вісім основних завдань, які 

реалізовує підліток протягом періоду свого становлення як особистості: фізичне 

дозрівання, пізнання власного внутрішнього світу; реалізація партнерства у групі 

ровесників; формування статевої ідентичності; встановлення гетеросексуальних 

стосунків; вироблення звички приймати рішення незалежно від батьків; перехід 

до зрілих морально-ціннісних установок; орієнтація на широку часову 

перспективу (вибір фаху, освітнього горизонту тощо). Самооцінка підлітка є 

дуже лабільною. Він переживає періоди злетів від незначних успіхів і глибоких 

спадів від найменших невдач і невизнання, гострого відчуття неспроможності. 

Прагнення до самостійності суперечить реальній залежності підлітка, дефіциту 

тих видів діяльності, в яких можна довести оточуючим своє право бути 

прийнятим у новій іпостасі. Це викликає реакцію протесту, дискредитації 

суспільних і сімейних цінностей, негативізм [10]. 

Сповнений енергії, одержимий потребою незалежності, в очікуванні 

майбутніх успіхів у великому житті – підліток проходить через безліч 

випробувань у пошуках власного шляху в новому для нього світі. У цей період 

для нього докорінно змінюється значення батьків та інших членів родини, 

зазначає А. Кігічак-Борщевська. Своєрідний «момент розчарування» у власних 

батьках породжує прояви гіперіндивідуалізації. Вся увага звернена на 

внутрішній світ (втрата інтересу до зовнішнього світу) з одного боку,а з другого 

– простежується не лише втеча на вулицю, в компанію ровесників, а й 

«заглиблення» в телевізор у пошуках захоплюючих героїв. Але часто-густо юний 

глядач потрапляє у психологічні обійми лжегероя, вчинки якого не вимірюються 

ні совістю, ні національною гідністю, бо телевізійна передача не відповідає 
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очікуваному задоволенню. Триває пошук бажаної телепередачі, яка би викликала 

до себе увагу і була сприйнята. 

Результати нашого дослідження показують, що увагу дітей, підлітків, 

юнацтва втримують акустичними і візуальними елементами телепередачі, які 

поєднані з пізнавально-інтелектуальною інформацією. Розуміння дітьми, 

підлітками, юнацтвом телепередач є головною передумовою їх сприймання. Така 

ситуація пояснюється тим, що основні функції наукового значення полягають в 

тому, щоби пояснити об’єкти, які вивчаємо, через систему їх розуміння. У 

зв’язку з цим зернина знань глядача повинна імпліцитно мати такий об’єм 

інформації, з допомогою якої здійснюється пояснення нових відомостей, їх 

сприймання. Сприймання телепередачі поглиблюється тоді, коли продукт 

комунікатора стає максимально зрозумілим реципієнтові. 

Розрізняють три психологічні моделі вибору телевізійних передач. В основі 

першої моделі лежить гіпотеза про те, що кожний реципієнт має ясне уявлення, 

якою має бути ідеальна програма, а також про її альтернативи. Він вибирає ту 

програму, яка найбільше відповідає його уявленню про ідеал. Якщо 

запропоновані програми однаково віддалені від ідеалу, то людина взагалі не 

дивиться телевізор. Друга модель складається з певних потреб глядача. Він 

вибирає програму, виходячи з того, яке задоволення хоче отримати, і чи може 

його отримати від конкретної програми. Третя модель – це модель цінностей, в 

основі якої модель очікування. Вибір програми за цією моделлю залежить не від 

будь-якого задоволення, а від набору збалансованих морально-духовних 

очікувань стосовно отримання морально-інтелектуального задоволення. Такий 

концептуальний підхід щодо психологічного моделювання вибору телевізійних 

передач охоплює українське родинне правонаступництво морально-духовних 

цінностей, звичаїв, традицій, на основі яких створюється національно-

громадянське суспільство. 

Отже, важливою передумовою вибору, сприймання і впливу телепередач 

регіонального телебачення на формування національно-патріотичної свідомості 
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дітей, підлітків і юнацтва є тематична, змістова, емоційно-виражальна 

наповненість телевізійних програм, компонентами яких регіональні та 

загальноукраїнські цінності. Підсумувавши оцінювання дітьми, вчителями і 

батьками структурних елементів якості форм подачі телематеріалів, отримали 

результати, які характеризують рівень якості такими цифрами: безпосередня, 

емоційна, образна, щира мова журналістів (ведучих, репортерів), виступаючих і 

дітей – у 70% телепередач; точність, чіткість викладу матеріалу, динамізм 

розвитку думки, захоплюваність – у 67% телепередач; інтелектуальність, 

драматургійність дії, цікаві композиційні повороти – у 58% телепередач; жанрова 

різноманітність, музичність – у 52% телепередач. Це є основою реалізації 

принципу єдності в багатоманітності, формування в Україні єдиної української 

політичної нації із забезпеченням сприятливих умов для розвитку усіх регіонів і 

усіх національних груп. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте значення українських ментальних архетипів для 

морально-духовної комунікаційної практики. 

2. Чим обумовлена особливість телевізійної комунікації? 

3. Як Ви розумієте вислів «ефект масової комунікації»? 

4. На чому базується аудіовізуальна мова? 

5. Як впливає на розумові здібності юних глядачів вербальна і візуальна 

мова? Порівняйте. 

6. Що обумовлює психологічні особливості сприймання телепередач юними 

глядачима? 

7. Чому дедалі гостріше постає питання про захист національного 

інформаційного простору України, культури, мови, духовності від експансії 

чужої масової культури? 

8. Що призводить до «синдрому залежності» дітей від телебачення та інших 

електронних ЗМІ? 
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9. Які компоненти охоплює сприймання телевізійних передач дітьми? 

10. З чим пов’язані наслідки сприймання дітьми телепередач? 

11. Чому керівництво держави, телевізійних компаній досі не усвідомило 

важливість дитячих телевізійних програм? 

12. Схарактеризуйте три серйозних наслідки впливу на психіку дітей 

екранного насильства. 

13. Чому значна частина телевізійних каналів ще не стала надійним 

енергоресурсом для духовного відродження нації? 

14. Які елементи телепередачі найбільше привертають увагу дітей? 

15. Коли поглиблюється сприймання телепередач дітьми? 

16. Проаналізуйте психологічні моделі вибору дітьми телевізійних передач. 

17. Назвіть структурні елементи якості форм подачі телевізійних матеріалів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

На основі наукових праць педагогів, психологів, журналістикознавців, 

публікацій у пресі осмислити проблему «дитина – телевізор – передачі для дітей» 

у контексті утвердження у свідомості юних глядачів духовно-моральних, 

національно-гуманістичних цінностей. Адже глобалізаційні процеси докорінно 

змінюють інформаційно-ігрове поле становлення дітей, підлітків, юнацтва. 

Переглянути телевізійні передачі для дітей, підлітків, юнацтва і визначити 

чи тематика матеріалів охоплює українські ментальні архетипи «Дім», «Поле», 

«Храм». Розуміння сутності українських ментальних архетипів створює належні 

передумови для морально-духовної комунікаційної практики, під час якої юні 

глядачі визначають ціннісні орієнтації, смисл свого буття. 

Осмисливши праці Петера Вінтерхоффа-Шпурка про психологічні процеси 

сприймання телевізійних передач, схарактеризувати особливості сприймання 

телевізійних передач юними глядачами. Дієвість і результативність телевізійного 

діалогу передбачає певні якісні рівні сприйняття екранного продукту, до яких 

належать пізнавальний, почуттєвий та поведінковий компоненти. 
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Розділ VIІI. Тематика, жанрова палітра, виражальні засоби телевізійних 

передач на регіональному телебаченні 

За всю історію розвитку школи усіх рівнів в усьому світі своєрідно 

викристалізовується три типи педагогів: перший, найбільш поширений, – 

учитель-інструктор (найкращі з них досягають майстерності вчителя-скульптора, 

який, навчаючи і виховуючи, відсікає усе зайве, що має учень, студент, і створює 

особистість за своїми «мірками» і розумінням); другий – дедалі частіше 

зустрічаємо його в наш час – учитель-гід, який уміло веде учня таємними 

доріжками знань (кращі з такого типу викладачів стають талановитими 

провожатими, вказуючи учням найкоротші, хоча не завжди найлегші, шляхи до 

оволодіння істиною); третій – це вчитель-садівник, який дбайливо оберігає 

самобутність вихованця, уміло сіє в його розумі зерна знань, терпляче чекає їх 

благодатних сходів і в результаті вирощує людську особистість, здатну творити і 

відкривати нове самостійно. 

Систематизовані результати нашого дослідження дають підстави висловити 

думку, що за певних умов телебачення може водночас бути учителем-

інструктором, учителем-гідом і вчителем-садівником. Регіональне телебачення, 

володіючи природними можливостями найпотужнішого впливу на глядача, може 

стати надійним другом, порадником, помічником дитини, підлітка на шляху до 

самоусвідомлення своєї національної сутності та водночас громадянської 

ідентичності. 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в проекті 

«Положення про регулювання дитячого мовлення в Україні» дає таке визначення 

поняття «дитяча програма (передача)»: «Дитячі програми (передачі) – це 

спеціалізовані форматні програми (передачі), аудіовізуальні твори, які створенні 

для дитячої аудиторії з урахуванням вікових особливостей та уподобань (для 

дітей), тематично спрямовані на всебічне висвітлення життя дітей (про дітей), у 

створенні яких активну участь беруть діти як актори, виконавці, творці та 

журналісти (разом з дітьми). Програми (передачі), розраховані на дитячу 
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аудиторію – аудіовізуальні твори (художні фільми, телесеріали, анімаційні 

фільми), телевізійні програми (передачі), які створені дорослими для потреб 

дитячої аудиторії» [22]. У цьому проекті «Положення про регулювання дитячого 

мовлення в Україні» зазначено, що дитиною вважається особа віком до 18 років 

(малолітня до 14 років, неповнолітня від 14 до 18 років). 

Дитяче мовлення в Україні презентоване супутниковим телеканалом 

«Малятко», програмами на загальнонаціональному та регіональному 

телебаченні, із іноземними дитячими каналами, які адаптовані і дозволені 

Європейською конвенцією про транскордонне мовлення. З 14 українських 

загальнонаціональних каналів десять визначили обсяги дитячих програм до двох 

годин. Найбільша частина дитячого мовлення – 86% належить регіональним 

телеканалам [4]. 

А. Скорик підкреслює, що «регіональне телебачення справляє великий 

вплив на ціннісні орієнтації аудиторії, її ідеали, орієнтації, навіть на моделі 

поведінки. Адже, спираючись на добре знання місцевих традицій і звичаїв, 

передачі апелюють до національних цінностей, історичної пам’яті, працюють з 

такими соціалізуючими почуттями глядачів, як «ностальгія», «національна 

(регіональна) гордість», «прив’язаність до рідного краю», «відповідальність 

перед пам’яттю предків» тощо [16, с. 5-6]. Думка важлива, концептуально 

правильна. Але, на наш погляд, потребує уточнення, бо, на жаль, працівники не 

всіх телеканалів у своїх передачах органічно поєднують регіональне із 

загальноукраїнським. Інколи регіональне лише російськомовне, підноситься 

надто високо, що не сприяє формуванню загальноукраїнської національної 

гордості. 

У попередніх розділах науково осмислювалося покликання регіонального 

телебачення створювати у свідомості юних телеглядачів із українських 

«різноманітностей» єдину національно-духовну «спільність». У цьому підрозділі 

досліджуємо, які морально-духовні, національні цінності висвітлюють у 

передачах для дітей, підлітків і юнацтва регіональні телеканали і з’ясуємо 
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тематичну наповненість передач регіональними, всеукраїнськими і 

загальнолюдськими цінностями, які є основою національно-патріотичного 

виховання дітей, підлітків і юнацтва. 

Отже, яких принципів діяльності дотримуються телевізійні канали 

Харкова, Донецька, Маріуполя, Дніпропетровська, Хмельницького, Тернополя, 

Рівного, Львова, які функції вони виконують, якою морально-духовною, 

психолого-педагогічною енергією наповненні їхні телепередачі для дітей, 

підлітків та юнацтва? 

На телевізійному каналі А/ТВК, який за рейтингами займає перше місце 

серед інших харківських телеканалів, на дитяче мовлення відведено 1,2-2 години 

на добу. «Вечірню казку» транслюють щодня. Вона орієнтована на дітей віком 

до 6-7 років, хронометраж – 10-15 хв. «Вечірня казка» прищеплює дітям любов 

до батьків, природи, рідної землі, ознайомлює малят з порами року, народними 

традиціями, флорою та фауною України. Канали А/ТВК і «Вечірня казка» 

щорічно проводять телевізійні конкурси. Наприклад, у 2010 р. був конкурс на 

найкращий малюнок. «Я люблю Україну», в якому брали участь діти різного віку 

Харківської області. Про переможців розповіло телебачення, вони отримали 

призи. 

Крім «Вечірньої казки», на А/ТВК транслюють мультфільми та радянські 

дитячі художні фільми, як от: «Морозко», «Попелюшка», «Буратіно», 

«Втрачений світ», «Задзеркалля» та ін. Ці фільми сприяють формуванню 

позитивних рис характеру, у стрічках немає насильства і зла. 

«7 КАНАЛ» презентує для дитячої аудиторії дві програми. Для дітей 

дошкільного і шкільного віку створюють програму «Мульткраїна» з 

«професором мультиплікаційних наук» (режисер мультфільмів і дитячих 

художніх фільмів) паном Володимиром (прізвище ведучого у програмі не 

оголошується). Ця програма побудована так, що на початку і кінці дітям 

пропонують корисну інформацію: коротенькі відомості з історії створення 

коміксів, мультфільмів, знімання дитячих фільмів тощо. Діти можуть подивитися 
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мультфільми «Кіт Леопольд», «Хто сказав м’яв», «Лисиця і вовк», «Буратіно», 

«Лев та черепаха», «Пригоди козаків», «Капітан Перемога», «Гуси-лебеді» та 

багато інших радянської епохи. Програма «Мульткраїна» виходить два-три рази 

кожного дня. 

Щотижнева програма «Для маленької компанії» виходить в ефір у суботу о 

17:40. Ведучим є Настя і Рома, їм 11, 12 років. Тут переважно розповіді про 

свійських і диких тварин, птахів і домашню птицю. Інформаційний блок 

продовжують мультфільми. Крім програми «Мульткраїна» і «Для маленької 

компанії», транслюють дитячі художні фільми: у будні два-три, а у вихідні 

чотири-п’ять. Тривалість 30-45 хвилин. 

Телевізійний канал «Р1» готує лише одну програму «Дитяча правда», яку 

показують три рази на тиждень тривалістю 5-10 хв. До участі у програмі залучені 

діти від 2-х до 5-ти років, в яких журналісти беруть інтерв’ю. Своєрідність 

полягає у тому, що діти висловлюють свій погляд на доросле життя, роздумують 

про політику, культуру, мистецтво, телебачення тощо. Відповіді дітей, які є 

фантазерами і вигадниками, часто ставлять дорослих у складну ситуацію. Адже 

одні мріють «народити шістьох дітей», інші «подивитися «Тачки» до кінця». 

Обговорюючи тему про маму, діти відповідали, що мама для них це: «тепло», 

«турбота», «молоко», «мамині руки й очі» та ін. 

Харківське обласне державне телебачення (ОТБ) транслює для дітей 

програми «Без п’яти хвилин Всезнайко» та «Шкільне містечко», мультфільми і 

дитячі художні фільми. Програма «Без п’яти хвилин Всезнайко», яка триває 10-

15 хв., розповідає про навчання, мистецтво, кіно, літературу тощо, сприяє 

формуванню світогляду дітей. 

«Шкільне містечко» розраховане на учнів середніх і старших класів. Її 

створюють методом інтерв’ювання, щоразу знімання відбувається в іншій школі 

Харкова. Програма тривалістю 15-20 хв. Виходить в ефір три рази на тиждень: 

понеділок – о 16:35, середа – 18:30, неділя – 11 година. Головними героями є 

самі діти, які висловлюють своє ставлення до освітянських проблем, навчального 
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процесу у школі, суспільних, культурологічних, політичних подій, різних свят 

тощо. 

Щонеділі у денному ефірі Донецької області державної телерадіокомпанії 

виходить тридцятихвилинна інформаційно-розважальна дитяча передача «Вісті з 

палацу», ведучою якої є тележурналістка Катерина Щурата. Передача висвітлює 

діяльність творчих колективів Донецького обласного палацу ДЮТ. Постійних 

ведучих немає. Вихованці палацу самі розповідають про себе, про свою 

діяльність. Відеоряд кладеться на класичну або дитячу музику. Бувають святкові 

спецвипуски, в яких транслюються тематичні виступи дитячих колективів, 

приурочені тому чи іншому святу. 

Щосуботи у ранковому блоці транслюється дитяча пізнавально-

розважальна передача «Мудрий сундучок» (27 канал). Автор та ведучий чарівник 

Олексій Трубецькой, ведучі помічники десятирічні діти Марта Контакова та 

Андрій Батраков. В ігровій формі чарівник (О. Трубецькой) разом із дітьми 

розповідає маленьким глядачам про історію та природу звичних речей. 

Наприклад, глядачі з екранів телевізора дізнаються, чого веселка різних кольорів, 

чому сову називають мудрою. У рубриці «Зроби сам» ведучі – господиня 

Світлана і її помічник маленький хлопчик Євгенко – вчать дітей виготовляти 

різноманітні вироби з паперу, тканини, бісеру і т. ін. В ефір передача виходить 

третій рік і мова – українська. На тринадцятому Міжнародному фестивалі 

фільмів і телепередач для дітей та юнацтва «Золоте курча» ця передача 

відзначена у номінації «Найкраща дитяча програма для дітей молодшого віку». 

Складовою частиною ранкового розважального шоу «Ранок на 27» 

(Донецька ОДТРК) є тележурнал «Не дитячі поради». Автором і режисером цієї 

10-тихвилинної передачі, яка виходить в ефір щодня, є Наталя Марковська. Діти 

4-7 років із школи раннього естетичного розвитку «Лучик радости» Кіровського 

палацу дитячої та юнацької творчості розігрують сценки, а голос за кадром (Н. 

Марковська) коментує, що і чому вчинено недобре, що можна робити, а що – ні 

та як повинно бути. 
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У Маріуполі функціонує три місцеві телерадіокомпанії: «Сигма», «МТВ» і 

«ТВ7». У телевізійних програмах «Сигмы» (власник – відкрите акціонерне 

товариство «Азовсталь») є лише одна дитячо-розважальна телепередача 

російського виробництва «АБВГДейка». Двічі на тиждень у вечірньому блоці 

транслюють мультсеріал «Сімпсони», який по суті є телепродуктом для аудиторії 

старшої за 18 років. 

Власником телерадіокомпанії «ТВ7» є відкрите акціонерне товариство 

«Азовмаш». Єдина пізнавальна дитяча християнська програма «Родничок» 

виходить в ефір із 2007 року тривалістю 25 хв. Два рази на місяць, у неділю і 

понеділок, мова йде про християнських святих, церковні свята, а також про 

дітей, позбавлених батьківської турботи. У цій програмі звучать пісні у 

виконанні дитячих колективів Палацу культури «Іскра», демонструють також 

мультфільми радянського виробництва. Програма російськомовна. Базуючись на 

принципах суспільної толерантності, передачі для дітей, підлітків та юнацтва 

потрібно готувати державною (українською), а також мовами численних 

національних меншин, які живуть в Україні, а не лише російською мовою. 

Маріупольська телерадіокомпанія «МТВ» належить акціонерному 

товариству «Механіко-металургійний комбінат імені Ілліча». Щодня о 20 годині 

транслюють для дітей передачу «Казка про ніч» тривалістю 10-15 хв. Готує її 

тележурналістка Ірина Магера. Ведуча – тринадцятирічна Настя. Казочку 

переривають на показ мультфільму радянського виробництва. Музика у передачі 

переважно класична. 

На цьому каналі двічі на тиждень із повтором показують «ТІВІшкіни 

мультяшки» і «В гостях у еМТІВішки». Ведучими розважально-пізнавальної 

передачі «В гостях у еМТІВІшки» є господиня Марина і руда лялька еМТІВІшка, 

якою керує її творець, журналіст, візажист, член Міжнародної Асоціації Авторів 

ляльок, учасниця 5-ти персональних виставок ляльок, автор передачі Маргарита 

Леонідівна Кошкош. Лялька розмовляє українською мовою, а ведуча Марина – 

російською. Лялька цікавиться у Марини природою речей, наприклад, чому білі 
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листки паперу такі різні (за щільністю). Марина з еМТІВІшкою обговорюють 

сюжет, тематику мультфільмів, пояснюючи глядачам, що добре, а що – погано. 

Майстриня спілкується з лялькою, а вона з глядачами. У рубриці «Тивишкины 

смотрелки» мова йде про визначні події з історії України та зарубіжних країн. З 

передачі наймолодші глядачі довідуються про незвичайні явища довкілля, 

тварин, рослин, винаходи та мандрівки. Лялька з господинею Мариною вчать 

дітей виготовляти різні вироби. 

З 2008 року виходить окрема передача «Тивишкины мультяшки». Ведуча 

Маргарита з лялькою еМТІВІшкою роз’яснюють вчинки героїв мультфільмів. Ця 

передача спрямована на формування у дітей моральних якостей доброти, 

щирості, співпереживання, осудження поганого, злого, підступного. 

Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія транслює для дітей 

програми «Тато, мама і я», «Дитячі забави». Кожна з них має свою концепцію. 

Телепрограма «Тато, мама і я» виходять в ефір один раз на тиждень о 14 годині. 

Орієнтовна тривалість 10 хвилин. Вона показує дитину в сімейній атмосфері, 

розповідає про батьків, їхні інтереси та про умови, в яких виховується дитина. 

Задум програми передбачає присутність ведучого, але він залишається поза 

кадром. Знімальна група приїжджає додому, дитина відчиняє двері гостям і веде 

глядачів у свій домашній світ. Ця програма має частково пізнавальний характер. 

Діти намагаються продемонструвати свої творчі здібності, вміння гарно співати, 

малювати тощо. У домашніх обставинах вони відкриті, щирі, бо відчувають себе 

комфортно. Саме цим відрізняється ця програма від багатьох інших дитячих 

передач. Дитину не запрошують в студію телеканалу, а ідуть до неї в гості. 

Щирість і відкритість дітей – перевага цієї програми, що викликані створенням 

комфортної для них психологічної атмосфери. Журналіст говорить про 

діяльність сім’ї. Розповідають про дитину і про себе також батьки. Якщо інші 

дитячі програми дозволяють брати різні теми без інформаційного приводу, тут 

ми бачимо, що доречно обирають ті сім’ї, про яких цікаво було б послухати, бо 

вони причетні до якогось культурного заходу або їхня діяльність пов’язана з 
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якимось святом. Окрім цього, збалансовується тематика, для різноманітності 

програм обираються батьки, які працюють у різних сферах. 

«Вечірня казка» виходить в ефір кожного дня о 21 годині, крім суботи і 

неділі. Програма триває 10 хвилин. Вона має ведучу Тітоньку Любу (Любов 

Кріль), яка розповідає українські народні казки. У заставці, якою починається 

програма, змонтований колаж кадрів популярних мультфільмів. У студії 

програми, окрім іграшок, є національні елементи, зокрема вишитий рушник. 

Декорації – місяць, зірки тощо, створюють особливий затишок, який потрібен 

кожній дитині перед сном. Сама ведуча вдягнута в український народний стрій. 

Перед нею на столі різні книги. В глядача складається враження, що вона тільки 

що обрала казку, яку має почитати дітям. Для того, щоб цікавішими були кадри 

під час розповіді, використовуються відзняті ілюстрації казок. Це надає програмі 

динаміку і різноманітність. Ведуча у своїй розповіді постійно звертається до 

дітей. Привітання, прощання, її міміка і жести протягом програми спрямовані на 

те, щоб емоційний зв'язок з маленькими глядачами не був перерваний. Оскільки 

розповідь триває 10 хвилин, то журналісти прагнуть створити текст, який би не 

лише відповідав вимогам стандартів дитячих передач, а озвучують його з 

акторською майстерністю, щоби втримати глядачів біля екрану. 

Інколи в програмі оголошуються різні конкурси, тому дітям повідомляють, 

за якою адресою можна надсилати свої малюнки чи листи. У кінцевій заставці, 

окрім колажу казок, ще кадри дітей, які засинають. 

Передача «Дитячі забави» розповідає про дітей: як вони живуть в садочку, 

чим займаються, як відзначають різні свята. Вона триває 10 хвилин. Ця програма 

має розмиту концепцію, але це не є вадою. Бо окремі передачі розповідають про 

смішні історії, інші про заходи, які відбуваються в садочках. Тематика не 

визначена і не сформована. Оригінальність передачі полягає у тому, що автор 

начитує текст, його голос обробляють у комп’ютерній програмі і перетворюють в 

дитячий голос. Цей хід розрахований на наближення до аудиторії. Тим паче, що 

цільову аудиторію цієї програми складають діти дошкільного віку. Особливість 
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цієї передачі у тому, що головні герої – діти. Основне навантаження на кадрах 

про максимально яскраві моменти з життя дітей. Деякі сцени поставлені для 

того, щоби зібрати потрібну кількість відеоматеріалу, але багато з них абсолютно 

спонтанні, комічні, завдяки яким програма є цікавою і живою. 

На тернопільському телеканалі TV4 щонеділі о 15 годині виходить 

програма «Чарівний ключик». Ведучими є діти дошкільного віку. Автори 

програми складають сценарій. Тематика програми обирається до подій тижня, до 

дитячих, релігійних та міжнародних свят. Деякі програми знімаються поза 

студією, в гостях у художників, письменників. Оформлення студії змінюється за 

допомогою різних іграшок. Це деталі, але діти звертають на них увагу. У 

програмі до дитячих свят (до дня святого Миколая, Міжнародного дня захисту 

дітей) оголошують конкурс малюнків і розповідей. Листи зачитують у кожній 

програмі. На свято ж у студії збираються переможці конкурсу, тут їх 

нагороджують. У середині кожної програми показують уривки з мультфільму, 

який теж підібраний відповідно до тематики кожної передачі. Програма має 

пізнавально-розважальний характер. 

У Рівному передачі для дітей транслюють телеканали «Сфера-ТВ», «РТБ» 

та «Рівне 1». Вечірню пізнавально-розважальну програму для сімейного 

перегляду «Небесна колискова» транслює «Сфера-ТВ». Ця програма для дітей 

про дітей і за участю дітей. Одна особа – автор ідеї, проекту, сценарію, режисер, 

композитор, продюсер та ведуча Валентина Волошина-Сенько. Більше п’яти 

років існує ця телепрограма. Починалася з «Рівне 1» і тривалий час вважалася 

власним виробництвом автора й телеканалу, хоча телекомпанія «РТБ» за 

домовленістю теж якийсь час пускала її в ефір. Згодом автор і ведуча «Небесної 

колискової» звільнилася з телеканалу «Рівне 1» і стала співпрацювати зі 

«Сферою-ТВ». Ще донедавна цю програму транслювали на двох рівненських 

телеканалах «Рівне 1» і «Сфера-ТВ» – тепер лише на останньому. 

«Небесна колискова» складається з декількох частин. Спочатку в 

облаштованій під дитячу яскраву кімнату студії відбувається бесіда ведучої 
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програми – тітки Валі – та головних героїв (театральних ляльок): котів Римзика 

та Мосі, суто українських персонажів. Римзик – ледачкуватий, фантазер, 

полюбляє усілякі пригоди, смачненьку їжу та пишається, що він найвідоміший 

кіт. Мося – скромний, ввічливий, багато читає, гарно навчається та завжди 

завдяки логічному мисленню допомагає Римзику виплутуватися з непростих 

ситуацій. Він захоплює дітей своєю добротою, дружелюбністю та 

безкорисливістю. 

Коти Римзик та Моська – різні і водночас прекрасно доповнюють один 

одного. Вони є цілковитим уособленням дітей – пустотливих і водночас 

допитливих та розумних, таких різних за характерами та з однаковими 

бажаннями приносити радість маленьким телеглядачам. З ними завжди 

трапляються цікаві історії, через які діти отримують відповіді на численні 

запитання. Головних героїв телепрограми озвучує актор, перформер, один з 

найкращих міміків України Корній Демидюк. 

Друга частина програми – рубрика «Пізнавалка», ведучим якої можуть 

стати усі охочі діти віком від 8 до 13 років. Учасники рубрики освоюють уроки 

декламації, дикції, пантоміми і т. д. «Пізнавалка» переносить дітей у 

найрізноманітніші куточки нашої Землі, відкриває найпотаємніших героїв 

програми Римзика та Моську і маленьких телеглядачів. 

Третя частина «Небесної колискової» є найоригінальнішою і складною як 

за сценарієм, оскільки потребує спеціально написаних під телевізійний формат 

історій, казок, легенд, віршів, пісень і вистав, так і за зніманням, адже включає в 

себе ще й акторську гру, танець чи пантоніму. 

Автором усіх цих історій є директор та ведуча програми, яка працює з 

дітьми, готує їх до телевізійного знімання, Валентина Волошина-Сенько. Для 

програми було написано близько 200 історій, казок, легенд на теми, які рідко 

коли можна прочитати в книжках чи журналах: Кармен, Дівчина-Фламенко, 

Клеопатра, Зорро, Хижі тварини, Китайська перлина, Гавайський рай та інші. 
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Пишуться історії індивідуально під кожну дитину, враховуючи її вік, побажання, 

мрії, фантазії, тому вчити і відтворити їх значно простіше. 

Під кожну написану історію дизайнер-костюмер за порадами автора, 

ведучої та директора створюють прекрасні костюми, які довершують 

телевізійний образ героя. Майстер з техніки боді-арту (мистецтво розпису тіла) 

розмальовує героїв під заданий образ. Додає художні деталі, які прекрасно 

поєднуються з костюмами та є родзинкою програми. Така довершеність дитячих 

образів є унікальною для дитячих телепрограм України. 

Індивідуальний підхід потребує врахування автором особистих, 

хореографічних здібностей кожної дитини. Хореограф-постановник працює з 

учасниками програми і відтворює в кожній хореографічній постановці історію, 

яку дитина гармонійно передає створеним образом. 

Найважливішим досягненням програми є те, що в ній максимально задіяні 

діти: кожен охочий із міста, області, країни має можливість спробувати свої сили 

у телевізійному зніманні. Також суттєво, що кожна родина дитини, яка 

відзнялася у програмі, дружньо збирається перед екранами телевізорів. Про 

маленьких акторів дізнаються друзі, вчителі, їх впізнають на вулиці, ними 

захоплюються, а це і є результат спільної роботи команди «Небесна колискова» 

та маленьких героїв. 

Четверта, підсумкова частина, «відправляє» дітей у «країну снів» за 

допомогою колискових у виконанні телеведучої тітки Валі. Ці колискові є 

народно-фолькльорними та власне авторськими. І завершується програма 

улюбленою піснею дітлахів «Небесна колискова», яку співає автор та телеведуча 

програми. 

Кожна програма «Небесної колискової» є індивідуальною та не залежить 

від усіх попередньо створених чи наступних програм. Тривалість – до 15 хв. 

Передачі розраховані на широку аудиторію дітей: віком від 3 до 13 років. 

Зазначений інтервал охоплює щонайменше три вікових періоди: дошкільники, 
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молодші школярі, підлітки. І тут постає питання: чи справді цікаві ці передачі 

усім цим дітям? 

На форумі сайту телеканалів «Рівне 1» і «Сфера-ТВ» глядачі діляться 

своїми враженнями та зауваженнями і дають рекомендації щодо поліпшення 

програми, а саме: змінити формат передачі, зробити зрозумілішим для дітей 

дошкільного віку зміст рубрики «Пізнавалка», наповнити її ілюстраціями і 

мультфільмами.  

Відгуки свідчать, що ця програма задовольняє не всі вікові категорії дітей, 

хоча структура передачі націлена на те, щоб кожна рубрика зацікавила свою 

вікову аудиторію. 

Передача «Веселі уроки» в ефірі телеканалу «Рівне 1» з вересня 2010 року. 

Періодичність виходу – 2 рази в тиждень з повторами. Вівторок – 16:00, середа – 

7:15, четвер – 16:00, п’ятниця – 7:15, субота – 8:50, неділя – 10:45. Тривалість 

передачі: від 5 до 10 хв. 

Мета телепрограми – навчити дітей і дорослих власноруч робити різні 

вироби: предмети декору, прикраси з паперу у техніці орігамі та квілінгу. Ми 

переглядали програми за три місяці. Усього – 30 телепередач. У них ведучі 

демонстрували виготовлення вітрильника та автомобіля, коника, орхідеї, 

фоторамки, листівки, корони, різдвяних прикрас. Також у своїх передачах вони 

вчать, як зробити подарунковий папір і запакувати в нього подарунок, 

виготовити театральну ляльку, намисто з тканини та інші прикраси. Телеглядачі 

мали змогу навчитися власноруч виготовляти з паперу закладку для книжки у 

вигляді серця, декоративну кулю з кольорової тканини та наповнювача, подушку 

для голок у вигляді гарбуза, з різнобарвних ниток плести етнічну зірку та 

сніжинку, виготовити з паперу пташку в клітці та сніговика зі шкарпеток. 

Кожна передача починається з короткого введення про те, що 

виготовлятимуть у ній цього разу. Далі ведуча показує ті підручні матеріали та 

предмети, які потрібно для того чи іншого виробу і, сидячи за столом, сама 

виготовляє ту чи іншу річ. Якщо діти не встигають зробити виріб, вкінці ведуча 
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нагадує, що вони мають можливість переглянути цей відеоматеріал на 

офіційному сайті телеканалу. 

З огляду на те, що більше захоплює дітей, доцільно залучати їх ровесників 

до створення дитячих телепередач. Доречно, щоби ведучі інформували глядачів 

про тему наступної програми. Це дасть змогу дітям підготувати необхідні 

матеріали. 

На телеканалі «РТБ» «Клуб суперкниги» – розважально-пізнавальна та 

релігійна програма телестудії «Емануїл-ТВ» для дітей віком від 6 до 12 років та 

їхніх батьків. На телеканалі «РТБ» її транслюють щодня у ранковому блоці сітки 

мовлення о 7:45, а у неділю – 7:30 та об 11:30. 

Завдяки улюбленому персонажу програми – Робіку – діти сприймають 

мудрі поради «Суперкниги» (Біблії). Цікаві історії, пісні, улюблені мультфільми 

– цілий калейдоскоп незабутніх вражень для телеглядачів. Ведучий Робік 

спілкується з дітьми, допомагає знайти друзів-однодумців. Дітям тлумачать 

уривки з Біблії, розповідають про життя святих, показують мультфільми на 

релігійні теми. 

Програма побудована у вигляді дитячого телесеріалу з постійними 

акторами-дітьми. Блискавка, Грім і Флешка – позитивні герої телепрограми, які 

працюють у команді рятівників. До них за допомогою звертаються ті, хто 

потрапив у неприємні життєві ситуації, кого образили, на кого тиснуть у школі 

ровесники, хто просто потребує поради, кому нашкодив негативний герой 

серіалу – Зелений. 

Рятівники завжди користуються електронною «Суперкнигою», яка має 

відповіді на всі запитання і дає мудрі поради для вирішення тієї чи іншої 

проблеми. Кожна «допомога» узагальнюється висновком, який роблять головні 

герої, звертаючись до телеглядачів. Характерною особливістю телепрограми є 

коротка молитва, яка висвітлюється на екрані і озвучується дитячим голосом. 

Наприкінці телепередачі ведучі дають дітям завдання, пов’язані з темою 



165 

 

програми, наприклад: написати свій варіант вирішення якоїсь ситуації, 

намалювати малюнок, зробити щось приємне близьким людям тощо. 

Тематика телепередач «Клубу Суперкниги» націлена на пізнання Бога, 

знайомство дітей з Його «Суперкнигою» та виховання в них християнських 

моральних цінностей. У передачах висвітлюють такі теми, як: послух, добрі 

слова, вдячність, «не вір пліткам», «хитрувати – собі шкодити», покірність 

батькам, «друг як брат» та інші. 

«Тінейдж-простір» – телепередача про підлітків, яка виходить в ефір 

щосереди о 17:50 з повтором о 10:30. Тривалість: 19-24 хв. Двоє ведучих – 

хлопець і дівчина віком 14-16 років – на яскравому кольоровому фоні телестудії 

протягом однієї хвилини зав’язують розмову на тему, яка далі розвиватиметься у 

відеоматеріалі, або взагалі, простежуватиметься протягом усієї передачі. 

В одному з випусків вони говорили про те, що знати історію – це бути 

освіченим, однак вивчати її легше, коли не лише читаєш, а й бачиш. Після такої 

зав’язки у передачі подано чотирихвилинну відеоінформацію про створення 

шкільного музею з рідкісних предметів старовини. Відеорепортаж пересипано 

коментарями екскурсоводів та причетних до музею. Після цього ведучі протягом 

30 секунд діляться враженнями від побаченого і переходять до наступної теми 

відеоматеріалу: «Електронна техніка: економія чи поглинання часу?». В цьому 

випадку журналісти телепрограми провели опитування підлітків, запитавши, 

скільки часу за день вони проводять за комп’ютером. Більшість відповіла, що 

багато і псевдоекономія часу повернулася банальним зависанням. Звикання, 

залежність респонденти оцінили негативно. 

Ведучі передачі підсумували думки і запропонували альтернативу 

просиджуванню за комп’ютером – корисніші завдання, які висвітлили в 

наступному відеоповідомленні. В ньому журналісти розповіли про військову 

школу, де юнаки і дівчата вчаться дисципліни, стріляти з автомата, освоюють 

уроки цивільної оборони та захисту Вітчизни. Молодшим школярам, а також і 

підліткам автори програми запропонували для перегляду оживотворену казку, в 
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якій діти грають ролі і співають оперу. Таким чином телеглядачі мали змогу 

розширити діапазон корисних знань, якими б вони могли займатися. 

«СвітОсвіт» – освітньо-пізнавальна телепрограма, яка виходить в ефір у 

понеділок (раз на два тижні) о 18:00. Програма ознайомлює вчителів, учнів, 

викладачів, студентів та батьків з нововведеннями в освітянській галузі та 

розповідає про щоденне життя вищих навчальних закладів, шкіл, дитячих 

садочків та позашкільних установ. Хронометраж: 14-20 хв. Ведучі – Олена 

Красова та Михайло Чубай. 

В одній із телепередач розповідалось про запровадження державної 

програми «Шкільний автобус», внаслідок якої дітям сіл Рівненщини стало легше 

добиратися до школи і зі школи додому. Журналісти окреслили важливість і 

необхідність такої програми на прикладі села, в якому перестав їздити 

громадський транспорт. Також у цій передачі поінформували рівненських 

телеглядачів стосовно того, наскільки вдається налагоджувати створення в 

районних школах комп’ютерних класів. 

Структура телепрограми «СвітОсвіт»: декілька інформаційних 

відеоматеріалів на різну тематику, яка стосується школярів, абітурієнтів, 

студентів, їхніх батьків і вчителів. Програма ознайомлює із перебігом та 

результатами конкурсів в освітній сфері за участю учнів чи вчителів. В одному з 

випусків, наприклад, детально схарактеризовано підсумки зовнішнього 

незалежного оцінювання 2011 року: рівень проведення, середній бал, проблеми, з 

якими стикалися учні в період тестування. Учасники кампанії мали змогу 

висловити свої думки про переваги та недоліки цього освітнього нововведення. 

У наступному сюжеті телепрограми журналісти розповідали про те, в яких 

умовах і за чиї кошти здійснюється літній відпочинок і оздоровлення дітей у 

санаторно-оздоровчому комплексі «Сигнал», що на Рівненщині. 

Відкриття музею при кафедрі української мови Рівненського державного 

гуманітарного університету, програма відпочинку «Здорова субота» у місцевому 
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парку, зліт учнівського самоврядування в Острозькому районі й за іншими 

подіями можна спостерігати у телепрограмі «СвітОсвіт». 

«Молодіжний прорив» – телепрограма про захоплення молоді, її участь у 

важливих соціально-політичних проектах, державотворчій діяльності, про 

діяльність молодіжних організацій, розвиток учнівського та студентського 

самоврядування. Передача розрахована на глядачів юнацького віку. Ведучий – 

Максим Коломис. Телепрограма виходить в ефір щочетверга о 21:30 з повторами 

у п’ятницю о 10:45 та в суботу о 22:45. Тривалість: 20 хв. 

«Молодіжний прорив» починається з анонсу тем відеосюжетів, які 

розвиватимуть протягом усієї телепередачі. Зазвичай вони між собою не 

пов’язані і нагадують випуск новин з різноманітною тематикою відеоматеріалів. 

Після короткого анонсу у вигляді стенд-апів ведучий починає з якоїсь 

історичної інформації (наприклад, про богатирів) і переводить її у сучасність 

(розповідь про теперішнього богатиря України Василя Вірастюка). 

Відеорепортаж переплітається синхронами головного героя, в яких він ділиться 

секретами свого успіху, пропагуючи інтерес молоді до того чи іншого виду 

діяльності (в цьому випадку, спорту). 

«Що нового?» – наступна рубрика телепередачі. В ній ведучий розповідає 

новини у сфері шоу-бізнесу. Для відеоряду автор обирав не зовсім прийнятні для 

сприймання глядачами юнацького віку кадри агресії та насильства з концертів 

рок-зірок, їхніх кліпів (приміром, жінка спочатку пристрасно цілує чоловіка, 

потім безжалісно його б’є, всовує його голову в унітаз тощо). 

Третя частина програми називається «Обличчя тижня». Тут, зазвичай, 

подають інформацію про цікавих особистостей, які привернули увагу рівнян 

протягом тижня. В цьому разі автор протягом чотирьох хвилин розповідав про 

групу, яка давала концерт у Рівному. 

Наступна рубрика телепередачі – «Справа молода». В ній автор у 

трихвилинному відеорепортажі ознайомив молодих глядачів із гігантською 
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писанкою (довжиною 4 м.), яку розмальовують представники Рівненської 

дитячої художньої школи. 

Львівське дитячо-юнацьке розважальне шоу «Кадрики» вийшло в ефір 13 

вересня 2009 року. Автор і ведуча Ірина Веньгрін-Климович тривалий час 

виношувала задум створення програми для дітей, підлітків та юнацтва. Це мало 

бути шоу, яке б не лише розважало, а розвивало в юних глядачів світогляд, 

формувало морально-духовні цінності. «Якщо психіка дорослої людини може 

профільтрувати для себе телеефір, то про дітей забули, – каже Ірина Веньгрін-

Климович. – У кращому разі обходимось казкою на ніч. У гіршому – дитя 

передивляється всі мультики на «Картон-нетворк», де, окрім монстрів і 

трансформерів, нічого не побачиш. Повинні більше уваги приділяти юному 

глядачеві. Телевізійний простір заполонили політичні ток-шоу, гіршого ґатунку 

розважальні передачі та примітивні серіали. Про виховну функцію телебачення 

згадують хіба що у рідкісні моменти нападу совісті. Рейтинги – понад усе…» 

[11]. 

Основні концептуальні засади дитячо-юнацького шоу «Кадрики»: 

- інформувати дітей, дати їм більше цікавої й корисної інформації; 

- розвивати мислення, логіку, уяву; 

- навчати чітко та зрозуміло формувати власну думку; 

- орієнтувати в планах на майбутнє, давати перший поштовх при виборі 

професії; 

- розкривати в дітях таланти, про які вони самі, можливо, не здогадуються; 

- пропагувати національно-культурні цінності, які є базовими для 

самопізнання, морально-духовного самовдосконалення [20]. 

Випуск програми складається з рубрик різної тематики: 

- «Пухнасті історії», в якій розповідають про домашніх улюбленців; 

- «Спорт урок» – рубрика, яка пропагує здоровий спосіб життя і розкриває 

світ спорту для малят; 
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- «Веселий мікрофон» – це рубрика-опитування, де малеча ділиться своїми 

думками з приводу якоїсь теми; 

- «Кулінарне шоу» – ведуча Ірина разом з малечою готує якусь страву. 

Також щоразу в студії присутній гість; 

- «Студія дизайну» – поради від дизайнерів, як створити модну річ 

власноруч; 

- «Стиль» – рубрика для маленьких модниць; 

- «Кадрик-тур» – рубрика, яка розширює географічні горизонти малечі і 

ознайомлює з різними країнами; 

- музична рубрика «Music for you», що є своєрідним хіт-парадом дитячих 

пісень та кліпів. 

Телепередача «Кадрики» виходить в ефір на 12 каналі Львівської обласної 

державної телерадіокомпанії щосуботи о 15:45 та в неділю о 11:30. Хронометраж 

передачі – 20 хв. 

Основна ідея дитячо-юнацького шоу – розкриття талановитих дітей, які 

хочуть розвинути і зреалізувати свої професійно-творчі мрії. «У кого є нахили до 

співу – має змогу записати пісню на студії звукозапису. Хто хоче шити одяг – 

візьме майстер-клас у відомого модельєра… Впродовж дня юний герой програми 

відчуває себе зіркою, навколо якої обертається світ. Фотосесія, відвідини салону 

краси, шопінг, запис пісні, зустріч із видатною особистістю» [11], – зазначає 

Ірина Веньгрін-Климович. 

До початку 2012 року в ефірі вийшло 68 передач «Кадрики». Всі вони різні 

за змістом, хоч були учасники зі схожими мріями – стати співачками, артистами, 

журналістами, художниками, ветеринарами, модельєрами, гросмейстерами… 

Однак є дуже багато інших професій: це – будівельники, учителі, швачки, пекарі, 

хлібороби, залізничники та інші. Однак їх у «Кадриках» ще не було. Ірина 

Веньгрін-Климович слушно каже, що усі діти – талановиті. Це – космос, який 

потрібно розгадати. Тут повинні потрудитись батьки. Ми їм у цьому трішки 

допоможемо. 
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Отже, телепрограма «Кадрики» мала би розширювати поле своєї діяльності 

стосовно вибору професії, поглиблювати зміст матеріалів у контексті отримання 

правдивої інформації з історії Львівщини та України, міжнаціональних 

стосунків. Адже ці теми є важливими щодо формування у дітей, підлітків, 

юнацтва національно-духовних цінностей. 

Останнім часом поширюється тенденція створення дитячих телевізійних 

об’єднань (агентств, студій) на базі регіональних каналів. Такі організації дають 

можливість залучати дітей різних вікових категорій до створення телепродукції 

для них самих. Дитячі телеоб’єднання дають змогу створити простір для 

розкриття та розвитку індивідуальних пізнавальних можливостей дитини. Також 

процес відеотворчості в системі такої додаткової освіти має вагомий потенціал 

для соціальної адаптації, морально-духовного осмислення суспільно-політичних, 

українських державотворчих процесів, міжособистісних стосунків тощо. 

Навчання і творча праця в телевізійних об’єднаннях допомагає дітям, підліткам, 

юнацтву здобути і розвинути початкові навички журналістів та ведучих, що 

надалі допоможе у спілкуванні з людьми та у виборі професії. 

«Дитяче телевізійне агентство» (ДТА) Хмельницького телеканалу 

«Поділля-центр» було створено в 1996 році і є однією з перших телевізійних 

організацій в Україні, де діти вивчають основи телевізійної творчості і беруть 

активну участь у створенні телевізійних програм. Початок 2000-х років став для 

«Дитячого телевізійного агентства» часом розквіту. Національна рада України з 

питань телебачення і радіомовлення на черговому конкурсі «Кришталеві 

джерела» в 2002 році нагородила «Дитяче телевізійне агентство» Почесною 

грамотою за значний внесок у розвиток дитячого та молодіжного телемовлення і 

високу професійну майстерність. Щомісяця в Агентстві знімалося багато цікавих 

телепередач, і в тому ефірі, який надавали дітям місцеві телеканали, їм було вже 

затісно. Так у керівництва «Дитячого телевізійного агентства» зародилася ідея 

отримати власний дитячий канал. Її підтримав і нинішній голова Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення (в 2004 році – член 



171 

 

Національної ради) Володимир Манжосов. Великий внесок зробив і представник 

Національної ради в Хмельницькій області Анатолій Пенкальський. Завдяки його 

зверненням до «Укрчастотнагляду» справа зрушилася з місця і розпочалися 

прорахунки спеціальної частоти під дитяче мовлення – саме для «Дитячого 

телевізійного агентства». Так, в 2004 році «Дитяче телевізійне агентство» стало 

першим в Україні, хто отримав ліцензію та власний дитячий телеканал. 

Основна вимога, яку нині пред’являють до телебачення самі діти – 

пізнавальність. Тому команда професіоналів працює над створенням програм для 

різних вікових аудиторій: 

- для дошкільнят – програми «Смайлик» і «Карамелька»; 

- для середнього шкільного віку: «Дітвора», «Світ танцю», «Сім нот», 

«Новинушки»; 

- для підлітків: «В мережі» та «Примхи Афродіти». 

«Ми створюємо програми різні за жанрами і тематикою, головне, щоб вони 

були цікаві і потрібні юним глядачам. Вони спонукають дітей до творчості, 

виховують дружбу, доброзичливість, взаємоповагу. А це – якраз те, що нині 

формує національну приналежність та культуру підростаючого покоління» [14], 

– зазначає директор «Дитячого телевізійного агентства» Олена Іванова. 

Робота над передачами проходить у колективі, де працюють професійні 

журналісти, звукорежисери, оператори та психологи, які намагаються зробити з 

малечі справжніх журналістів та телеведучих. Перед зніманням кожної програми 

детально розробляється її сценарій, над яким працюють як викладачі, так і діти. 

Ведучих та журналістів ретельно відбирають для кожної програми – за віком, 

дикцією, зважають і на те, як дитина виглядає та почуває себе в кадрі. 

Основними завданнями для викладачів є навчити малят не боятись камери та 

працювати над сюжетами і програмами на рівні з дорослими. Таким чином, вони 

виховують в малечі відповідальність за виконану роботу, розвивають їх 

кмітливість та оперативність у створенні телепередач. Всі програми ДТА 

виходять українською мовою. 
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«Карамелька» – це програма для наймолодших телеглядачів, над 

створенням якої працюють діти віком від 4 років. В ній є кілька рубрик, з яких 

малеча дізнається про цікаві та корисні речі. «Карамелька» виходить тричі на 

тиждень (понеділок, четвер, неділя – об 12:00). Хронометраж дитячої програми – 

20 хвилин. За цей час маленькі телеглядачі разом з ведучими вчаться читати, 

рахувати, малювати, готувати. В програмі обов’язково є двоє ведучих – хлопець і 

дівчина, діалог яких стосується однієї з рубрик: 

- в «Рубриці-казочці» малята щоразу можуть почути повчальні історії та 

казки; 

- в рубриці «Маленькі художники» – діти вчаться разом з ведучими 

основам малювання, а також можуть надсилати в студію свої роботи і брати 

участь в конкурсі на кращий малюнок; 

- в рубриці «День народження» – дають поради, як обрати корисний та 

цікавий подарунок для іменинника і зробити святкування незабутнім; 

- рубрика «Смакотинка» навчить готувати найпростіші і смачні страви; 

- рубрика «Маленькі модниці» ознайомить з цікавими моментами з історії 

моди та розкриє секрети краси; 

- рубрика «Пограємось» – розповість хлопцям про цікаві новинки зі світу 

ігор. 

«Смайлик» – це навчально-пізнавальна програма для дітей віком 6-10 

років. Вона вчить як потрібно поводитись в тій, чи іншій ситуації і є хорошим 

помічником для батьків. Хронометраж програми – 15 хвилин. Виходить тричі на 

тиждень. В кожній програмі є два ведучих. «Смайлик» складається з 6 маленьких 

рубрик: 

- рубрика «Правила етикету» – вчить, як поводитися в приміщенні, 

транспорті та іншим правилам етикету, які повинен знати кожен; 

- рубрика «Привітаннячко». Тут ведучі вітають з днем народження. Кожен, 

якщо бажає, може надіслати привітання, яке буде озвучене в ефірі; 
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- «Стильна рубрика» розповість модникам і модницям про аксесуари та про 

те, коли і куди їх доречно одягати; 

- рубрика про здоров’я та спорт підкаже, який вид спорту краще обрати для 

себе і при цьому поліпшити своє здоров’я; 

- рубрика про хобі розповідає, чим можна зайняти свій вільний час та 

порадить, який гурток відвідувати, відповідно до інтересів телеглядачів. Іноді в 

студію запрошують з якогось гуртка людину, яка розповість про своє 

захоплення; 

- рубрика «Фокуси», в якій ведучий показує телеглядачам фокуси та 

розкриває їх секрети. 

«Новинушки» – інформаційна програма, формат якої відповідає 

стандартним новинам: є ведучий в студії, який записує підведення до сюжетів, а 

у самому випуску новин міститься 5-6 відеоматеріалів про події, що відбулися 

впродовж тижня у місті. У цій програмі підлітки дають оцінку тій чи іншій події, 

вчаться правильно оцінювати ситуацію, висловлювати свою думку, а також 

працювати в режимі створення справжніх новин, що допомагає здобути навички 

професійних журналістів. Віднедавна «Новинушки» виходять і на радіо. 

Хронометраж програми – 15 хв. На каналі «Поділля-центр» передача виходить 

тричі на тиждень. 

«Сім нот» – розважально-пізнавальна програма, в якій юні ведучі 

розповідають про музику, різні конкурси і фестивалі та музичні жанри, 

показують уривки з музичних творів, демонструють свої навички та вміння 

однолітків. Хронометраж – 15 хвилин, виходить передача двічі на тиждень. В 

кожній програмі є один ведучий. У програмі «Сім нот» обов’язково міститься 

сюжет про ансамбль «Святковий настрій», що функціонує на базі «Дитячого 

телевізійного агентства». Також глядачів знайомлять з якимось новим музичним 

напрямом і музичними новинками подільських зірочок. 

Телепрограма «Світ танцю» також розважально-пізнавального жанру, що 

ознайомлює телеглядачів з різними танцювальними конкурсами та фестивалями, 
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розповідає про особливості танців, демонструє майстер-класи відомих тренерів. 

У кожному випуску програми міститься відеоматеріал про танцювальний 

колектив «Імпульс», що функціонує на базі ДТА. 

«В мережі» – інформаційно-пізнавальна програма для дітей 12-15 років. 

«Енергійно, пізнавально, позитивно і оригінально» – девіз групи, яка працює над 

створенням цієї програми. У телепередачах порушують проблеми, пов’язані з 

конфліктами, які можуть виникнути між дітьми і батьками, а також дають 

поради як розв’язувати їх, посилаючись на думку психолога. В кожній передачі 

програми обов’язковою є інформаційна рубрика «Новини в горошок». Це – 

повідомлення про цікаві події у місті та Хмельницькій області. 

«Примхи Афродіти» – пізнавально-розважальна програма для дівчат і про 

дівчат, в якій подають інформацію не лише про останні новинки моди, а й 

розповідають про колекції дизайнерів-початківців, стежать за творчою 

діяльністю студії мод «Афродіта», що функціонує на базі «Дитячого 

телевізійного агентства». «Дитяче телевізійне агентство» випускає в ефір 7 

програм. 

Створюючи телепередачі, творча група разом з дітьми, підлітками, 

юнацтвом дотримується основних методичних вимог роботи над 

відеопродуктом: 

- визначають тематику програми; 

- створюють проект сценарію; 

- обговорюють деталі знімання, зовнішній вигляд телеведучих; 

- визначають склад знімальної групи; 

- проводять тренінг та дають поради дітям, які беруть участь у зніманні; 

- проводять знімання і монтують передачу; 

- після створення передачі, перед випуском в ефір, проводять презентацію 

продукту з публічними обговоренням. 
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На жаль, серед багатьох програм «Дитячого телевізійного агентства» немає 

передачі, яка б висвітлювала важливі події історії України та Хмельниччини, 

формуючи та зміцнюючи національно-патріотичний дух юних глядачів. 

У 2000 році у м. Дніпропетровську було відкрито курси юних телеведучих 

з метою подальшої участі в програмі «Разом». Для проведення курсів відбувся 

пошук педагогів, журналістів, психологів, проводилися семінари, тренінги, 

фестивалі, розроблялися навчальні програми. Навчалося 20 дітей, вивчали 6 

предметів. 

Усі програми студії телебачення та преси «Разом» відповідають девізу 

«Через розвагу – до пізнання». Помітно, що з дітьми працюють найкращі 

професіонали, серед яких і керівник студії, і продюсер телепрограм – Олександр 

Лишанський та Ольга Єрмократьєва. Завдяки сучасному знімальному й 

монтажному устаткуванню у студійців з’явилася можливість не лише ставати 

учасниками програми, а й самим створювати нові телепрограми та 

вдосконалювати навички не лише журналістів, а й операторів та режисерів 

монтажу. Студія телебачення та преси «Разом» випускає цікаві та пізнавальні 

телепередачі. 

Програма «Калейдоскоп секретів». Хронометраж – 3 години. Ефір – 

щотижня по неділях з 10:00 до 13:00. Протягом трьох годин в ефірі 27 

телеканалу демонструються пізнавальні, освітні, розважальні програми 

виробництва студії «Разом». Гостями у студії є популярні артисти, психологи, 

письменники, а також звичайні хлопці, у яких є секрети і вони готові їх розкрити 

для телеглядачів. Програма складається з рубрик «Корисні секрети», «Секрети 

здоров’я», «Музичні секрети», «Секретні матеріали», «Секрет – вінегрет», 

«Секретний привіт». 

«Недорослі новини» – інформаційно-пізнавальна програма, з якої можна 

дізнатися багато нового і цікавого з життєвого середовища. Програма розповідає 

про події, що відбулися у світі науки, освіти, культури, спорту, ознайомлює 

глядачів з незвичайними захопленнями людей, розкриває юні таланти. 
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Хронометраж програми – 20 хвилин. Ефір – п’ятниця 20:15, з повтором у суботу 

о 9:30 і в неділю в марафоні «Калейдоскоп секретів» на 27 телеканалі м. 

Дніпропетровська. 

Телевізійна програма «Під напругою» – перший проект студії телебачення 

та преси «Разом». Виходить в ефір з грудня 2002 року. Аудиторія програми – 

підлітки та їх батьки. Хронометраж – 20 хвилин. Виходить в ефір 2 рази на 

місяць: у четвер – 20:00 з повтором в марафоні «Калейдоскоп секретів», в неділю 

о 10:30 на 27 телеканалі. Кожний випуск програми присвячений окремій темі, 

яка найбільше цікавить підлітків і їх батьків. Як заробити? Як бути стильним і 

модним? Як з користю провести свій вільний час? 

Телепрограма «Ким бути?» – пізнавально-освітній проект студії 

телебачення та преси «Разом». В доступній формі розповідає майбутнім 

абітурієнтам, як визначитися з вибором професії. Кожний випуск програми 

присвячений одній професії. Детальний аналіз та виявлення плюсів і мінусів тієї 

або іншої професії, поради фахівців. Аудиторія програми – підлітки та їх батьки. 

Хронометраж – 20 хвилин. В ефірі – у четвер о 20:00 з повтором в неділю в 

телемарафоні «Калейдоскоп секретів». 

«Дітки і предки» – телепрограма у форматі гри, яка в ненав’язливій формі 

дає дорослим можливість зрозуміти, чи дійсно вони такі близькі, доступні, цікаві 

своїм дітям, як вони думають. Адже важливо, щоби батьки якомога більше уваги 

приділяли своїм дітям. Три команди, кожна з яких складається з підлітка і його 

батьків, борються за звання кращої сім’ї. П’ять веселих конкурсів, інтерактивний 

конкурс для телеглядачів, поради та рекомендації психолога. Ефір програми – 2 

рази на місяць щонеділі о 20:00 на 27 телеканалі. Хронометраж – 45 хвилин. 

Ігрове, соціальне, економічне шоу «Своєю працею» складається з п’яти 

рівнів, у кожній програмі беруть участь 2 команди, по 6 гравців у кожній. Мета 

команд виконувати завдання краще суперників, заробляючи таким чином бали – 

бонуси. Всі бали, які в підсумку набрала команда-переможець, підсумовуються і 
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розміщуються на фірмовій картці ДРК «Ігроленд», яку потім отримують 

вихованці одного з дитячих будинків міста [21]. 

Всі передачі транслюються російською мовою. Було б непогано перекласти 

їх українською та демонструвати юним глядачам на інших регіональних каналах 

України. Адже вони є пізнавальними та повчальними і помітно відрізняються від 

інших дитячих програм професійним підходом режисерів та неабиякою 

професійністю дітей. 

Зацікавленість телевізійною передачею, її сприймання юними глядачами, 

тобто ефект комунікаційного процесу залежить не лише від тематично-

змістового наповнення матеріалів, а передусім від форм їх подачі, жанрів і 

використання виражальних засобів. 

Телепередачі журнального типу схвалюють діти усіх вікових категорій, 

оскільки у телевізійних журналах мобільна структура. Використовуючи різні 

жанри, можна висвітлювати різні теми, гармонійно поєднувати інтелектуальний, 

розважальний та музичний матеріали. Передача журнального типу може тривати 

30 хвилин. Відеоповідомлення, відеорепортажі, відеозвіти, відеоогляди, 

телеінтерв’ю подаються під визначеними рубриками з музичними перебивками. 

Найпоширенішими телепередачами для юної аудиторії є ігрові. У них 

своєрідний спосіб зв’язку з аудиторією, характерний зміст. Гральна форма 

відкриває складний світ стосунків у дитячому колективі, допомагає опановувати 

моральний етикет, утверджувати духовні цінності. 

Дитячі новинні передачі за формою подачі майже подібні до регіональних 

та загальнонаціональних інформаційних випусків. Але відрізняє їх тематика 

інформаційних повідомлень, інформаційна наснаженість викладу матеріалу, 

оформлення студій. До коментування новин, переданих юними ведучими, 

залучають спеціалістів, експертів, оглядачів. Новинні передачі тривають 20 

хвилин. 
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До жанрової палітри телевізійних передач для дітей, підлітків та юнацтва 

належать відеоповідомлення, відеозвіт, відеорепортаж, телевізійне інтерв’ю, 

інформаційний відеогляд, ігрове шоу (ігрове видовище). 

Відомо, що дитячі ігри – природна форма життєдіяльності дитини. Тож 

цілком зрозуміло, що саме ігрові передачі – найпоширеніший жанр, 

розрахований на найменших телеглядачів. Через гру можна багато навчити 

дитину. Навіть ігри бажано наповнювати пізнавальним і науковим змістом. 

Зацікавленість знаннями і мистецтвом, потребу творити, на нашу думку, цілком 

можливо прищепити засобами телевізійної гри. Розважальні передачі (пісні, 

гумор) повинні бути наповнені позитивним виховним потенціалом. Краще 

сприймаються ті передачі, для яких знімальним майданчиком є дитячі садки, 

школи, будинки творчості. У звичному для себе довкіллі, в оточенні ровесників 

діти почувають себе розкутішими, природніше поводяться перед телекамерою. 

Жодні декорації у студійному павільйоні не замінять живої «натури», серед якої 

спілкуються діти. 

Казка, як літературний жанр, близька та зрозуміла дітям дошкільного й 

молодшого шкільного віку. Діти запам’ятовують казкових героїв та вірять у 

правильність їх вчинків. Кожна казка має певну мораль: справедливість, 

милосердя, чесність, порядність, любов. Знайомство з казками за допомогою 

телебачення розширює світогляд дітей та збагачує їхню уяву й пам'ять. Беручи 

участь у створенні передач, зокрема й казки, діти набувають цілком нових для 

себе різновидів психологічної активності – вчаться умовно діяти у вигаданих 

обставинах, що є основою творчої діяльності. 

Увагу до дитячих телевізійних передач привертає також мова ведучих, 

репортерів, оглядачів. За критеріями розробленими Л. Базюк [1], ми оцінювала 

мову Валентини Волошиної-Сенько (м. Рівне) та Ірини Веньгрін-Климович (м. 

Львів). 

Мовлення: 1) за загальною оцінкою: природне, приємне, виразне, 

невимушене, вільне, щире, манера викладу активна, викликає зацікавлення до 
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поданої інформації, манера поведінки вільна, інтелігентна; 2) за інформативною 

дієвістю: зрозуміле, цікаве, легке на сприйняття; 3) за ступенем довірливості: 

правдоподібне, переконливе, таке, що викликає зорове уявлення, спонукає діяти. 

Отже, процес пізнання нового охоплює раціональну та емоційну сфери 

комунікації. Це рух до нових знань, об’єктивного розуміння фактів, подій, явищ, 

який супроводжується різними почуттями – радістю відкриття, піднесенням 

настрою від задоволення, смутком, гіркотою, якщо не справдилися сподівання. 

Однак монотонні, сухо ілюстровані, безцеремонно повчальні телематеріали є 

причиною психологічних бар’єрів у комунікативному процесі. 

Нашим дослідженням встановлено, що на центральних і регіональних 

телеканалах не завжди спрацьовує модель «телебачення – потреба – інтерес – 

цінність». Щоправда, на регіональному телебаченні до 40% більше цікавих, 

важливих програм для дітей власного виробництва, ніж на центральному. 

Діти, підлітки, юнацтво, як підтверджують наші спостереження та 

інтерв’ювання, зосереджено дивляться такі передачі, під час підготовки яких 

журналісти, оператори, режисери враховують такі психологічні компоненти, як 

драматургічність, образність, емоційність, щирість, динамізм, логічність, цікава 

композиція, вікові особливості аудиторії. В сукупності це створює передумови 

сприймання передач, досягнення педагогічної мети виховання. 

Визначальними психолого-педагогічними умовами ефективного впливу 

передач регіонального телебачення на формування у дітей, підлітків та юнацтва 

національно-патріотичних переконань є органічне поєднання змістовної 

тематики з комплексом виражальних засобів, які втілюються у різні жанри і 

форми передач. Зіставлення морально-духовних цінностей, про які мовиться у 

проаналізованих нами передачах, з цінностями, які є базовими для національно-

патріотичного виховання (їх схарактеризовано у третьому підрозділі першого 

розділу), дає підставу стверджувати, що до 35% національних і громадянських 

цінностей, цінностей сімейного і особистого життя та абсолютних (вічних) 

цінностей залишається поза увагою працівників регіонального телебачення. До 
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таких цінностей належать: любов до малої батьківщини (рідна оселя, вулиця, 

село, місто, видатні люди краю) і Батьківщини-України (державні і національні 

символи, державний Гімн (Славень), Герб, Прапор, національні багатства, 

природа, історичні пам’ятки); правдива історія краю, України (визначні дати, 

події, свята, національні герої, ветерани праці); українська національна культура, 

народні промисли, звичаї, традиції, міжнаціональна толерантність, пошана до 

національно-культурних цінностей інших народів; українська мова – дух і 

сутність нації, генетичний код. 

Письмові роботи школярів і студентів про передачі для дітей на 

регіональному телебаченні, опитування, бесіди з ними, вчителями і батьками, 

аналіз телевізійних матеріалів стали науковим підґрунтям визначення трьох груп 

тематичних компонентів, від яких залежить ефективність впливу регіональних 

телеканалів на формування національно-патріотичних переконань. Це – 

об’єднуючі (31%), нейтральні (локальні) (40%) та роз’єднуючі (29%). 

Об’єднуючі: діти усіх регіонів з цікавістю дивляться телепередачі про 

видатних особистостей України минулого і сучасного, наприклад: Володимира 

Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Богдана Хмельницького, 

Івана Сірка, Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана 

Франка, Ліну Костенко, братів Кличків, Андрія Шевченка, героїзм і трагізм долі 

українців (Голодомор, Друга світова війна), сучасні визначні події, пов’язані з 

Україною (Євро-2012), про різні нації (їхню мову, культуру, звичаї, традиції), 

толерантне ставлення до національних меншин, які живуть в Україні, культуру 

міжнаціонального спілкування і єднання. 

Таку почуттєву реакцію називаємо мотивами вищого рівня, які 

обумовлюють пізнавальні, інтелектуальні, морально-духовні, естетичні засади 

сприйняття дітьми загальноукраїнських цінностей, формування у них гордості за 

свою націю. 

Тематична наповненість телепередач лише про видатних людей краю, 

регіональні факти, події, явища, звичаї, традиції, фольклор, літературно-
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мистецькі, спортивні здобутки тощо локалізує почуттєву реакцію, яку називаємо 

нейтральною стосовно мотивів пізнання і сприймання загальноукраїнських 

цінностей. 

Національно-психологічна роз’єднаність пов’язана з упередженим, навіть 

неправдивим висвітленням національно-визвольної боротьби українців за свою 

незалежність, державність та ролі провідників у цих складних історичних 

перепетіях. Якщо, наприклад, у передачах регіональних телеканалів, які 

функціонують на теренах західноукраїнських земель, з великим пієтетом 

розповідають дітям про Сагайдачного, Виговського, Мазепу, Петлюру, 

Коновальця, Бандеру, Шухевича, козаків, січових стрільців, героїв Крут, 

Українську Повстанську Армію, то на Донеччині, Півдні України прославляють, 

приміром, Катерину ІІ (мовляв, вона заснувала Луганськ тощо), Олександра ІІ, 

стахановців, Пашу Ангеліну, Павлика Морозова, Зою Космодем’янську, 

молодогвардійців тощо. Такий регіональний підхід до висвітлення складної, 

драматичної історії України не сприяє подоланню морально-психологічних 

бар’єрів між підростаючим поколінням, породжує мотиви низького рівня, які не 

сприяють утвердженню у свідомості дітей загальноукраїнських цінностей. 

Одним із важливих способів подолання історичної національно-духовної 

роз’єднаності українців, спричинених колонізаторами різних мастей, є 

формування у дітей з допомогою виважених, правдивих, змістовних, цікавих 

телепередач пізнавальних, почуттєвих і поведінкових мотивів високого рівня. 

Перетворення, перехід мотивів поведінки з низького рівня на високий 

кваліфікується в теорії діяльності як зрушення мотивів. У контексті нашого 

дослідження, зрушення мотивів – це ключовий етап формування у дітей 

національно-патріотичних переконань. 

Державні і приватні телевізійні компанії усіх регіонів України покликані 

відігравати активну роль у системі національно-патріотичного виховання дітей. 

Однак керівники окремих телевізійних каналів Дніпропетровська, Донецька, 

Харкова, Маріуполя дуже повільно переставляють «криві дзеркала історії» (Ліна 
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Костенко), які некоректно поставили різні колонізатори, не беруть до уваги 

морально-національні істини. Багато телемовників замість того, щоб готувати 

повноцінні дитячі передачі, заповнюють ефір серіалами та мультфільмами 

іноземного виробництва не найкращого змісту. Така суспільно-політична, 

морально-психологічна ситуація накладає на працівників регіональних 

телеканалів особливий обов’язок – керуватися у своїй творчо-організаційній і 

виробничій діяльності кодексом національної честі. Це – високий і нелегкий 

обов’язок, адже «навколо – море конформістів, звичних служити і Богові, і 

мамоні. Їхня патріотична риторика, навіть щира, ні до чого не зобов’язує. Їхнього 

духу не вистачає навіть на те, щоб триматися скрізь і всюди своєї мови і 

національної орієнтації (що лежить у самій натурі європейця), не те, щоб 

жертвувати вигодами заради принципів» [15]. 

Принциповим у сучасних умовах є формування національної ідентичності 

та самоусвідомлення, бо «у медіа-просторі за мозаїчністю різнорідної інформації, 

що іноді досить некритично пропонується, людина ризикує загубитися в 

інформаційному потоці, втрачає можливість зорієнтуватися щодо сутнісного, 

важливішого, розмивається її світоглядна цілісність та національна ідентичність. 

Глобалізація уніфікує особисте та національне» [2, с. 3-4]. 

Окреслені нами тематичні параметри підготовки телепередач для дітей, 

підлітків та юнацтва передбачають, по-перше врахування сутності української 

національної ідеї державотворення, актуалізацію роз’яснення регіональних і 

загальноукраїнських морально-духовних і національних цінностей, поліпшення 

форми їх подачі на підставі врахування психофізіологічних особливостей юних 

глядачів, їхніх зростаючих соціальних потреб, семіотичного розвитку. По-друге, 

на поглиблення сприймання матеріалів телепередач (про це також йшлося вище) 

впливають точність, чіткість, динаміка розвитку думки і образність її викладу, 

словникове багатство української мови, емоційність, щирість журналіста, 

ведучого, цікаві композиційні повороти, жанрова різноманітність, оригінальне, 

ненав’язливе музичне оформлення. По-третє, здійснення педагогічного 
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керівництва екранною комунікацією юних глядачів. Сутність цього психолого-

педагогічного керівництва полягає у створенні відповідного попереднього запасу 

знань інтелектуального й емоційного характеру, вироблення культури 

«спілкування» з телевізором, на підставі яких можливе повноцінне сприймання 

телепередач. 

 

 

Запитання для самоконтролю 

1. За яких умов телебачення може водночас бути учителем-інструктором, 

учителем-гідом і вчителем-садівником? 

2. Дайте визначення поняттю «дитяча програма (передача)». 

3. Які морально-духовні цінності висвітлюють у передачах для дітей 

харківські телеканали? 

4. Чи привертають увагу до всеукраїнських цінностей у передачах для юних 

глядачів донецькі телеканали? 

5. Схарактеризуйте тематику передач для дітей маріупольських 

телеорганізацій. 

6. У чому полягає особливість підготовки передач для юних глядачів на 

тернопільських телеканалах? 

7. Які пізнавально-розважальні програми для сімейного перегляду готують на 

рівненських телеканалах? 

8. Назвіть основні концептуальні засади творення львівського дитячо-

юнацького розважального шоу «Кадрики». 

9. Яка мета дитячих телевізійних об’єднань (агентств, студій)? 

10. Схарактеризуйте «Дитяче телевізійне агентство» (ДТА) Хмельницького 

телеканалу «Поділля-центр». 

11. Які Ви знаєте пограми для дітей дніпропетровської студії телебачення та 

преси «Разом»? 

12. Жанрова палітра телевізійних передач для дітей, підлітків та юнацтва. 
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13. Від чого залежить ефект комунікаційного процесу в дитячому середовищі? 

14. Які телевізійні передачі для дітей є найпоширеніші? 

15. Чому на дніпропетровських телеканалах передачі для дітей транслюють 

російською мовою? 

16. Психолого-педагогічні умови ефективного впливу передач регіонального 

телебачення на формування у дітей, підлітків і юнацтва національно-

патріотичних переконань. 

17. Схарактеризуйте об’єднуючі, нейтральні (локальні) та роз’єднуючі 

тематичні компоненти передач для юних глядачів, від яких залежить 

ефективність впливу регіональних телеканалів на формування національно-

патріотичних переконань. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Порівняйте програми для дітей кількох регіональних телеканалів на 

предмет поєднання локальних і всеукраїнських національно-духовних цінностей. 

Зіставити морально-духовні цінності, про які мовиться у передачах 

телеканалів Дніпропетровська, Донецька, Львова, Маріуполя, Тернополя, 

Харкова, Хмельницького, з цінностями, які є базовими для національно-

патріотичного виховання дітей, підлітків, юнацтва. 

Проаналізувати тематику передач для юних глядачів регіональних 

телеканалів (кількість і назву визначає викладач) та опитати школярів одного-

двох класів, щоби окреслити пізнавальні, почуттєві і поведінкові мотиви 

високого, середнього і низького рівнів. Перетворення, перехід мотивів поведінки 

з низького рівня на високий кваліфікується у теорії діяльності як зрушення 

мотивів. Зрушення мотивів під впливом комунікаційно-педагогічних чинників – 

це ключовий етап формування у дітей національно-патріотичних почуттів. 
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Розділ ІХ. Складові ефективного використання телебачення у системі 

національно-патріотичного виховання дітей 

Неможливо сьогодні уявити світ без телебачення, Інтернету, радіо, кіно, 

преси… Вони широко і всебічно інформують про життя на планеті, розповідають 

про проблеми, над розв’язанням яких працює людство, громадськість нашої 

держави. Однак телевізійний простір містить в собі цілком реальні небезпеки для 

дітей. Тим часом складаються парадоксальні ситуації: чим більше у нас 

«борються» з порнографією та насильництвом, тим більше порнографії та 

насильництва на наших екранах; чим більше борються з аморальністю, тим 

менше моральності: «От були Великодні свята і, здавалося, хоча б у ці дні мало б 

бути якесь піднесення краси, духовності на телевізійних екранах. А було 

навпаки, – зазначив кінорежисер, лауреат Шевченківської премії О. Бійма. – 

Відбулися формальністю – показати трансляції Божих служб. І все. А інше – 

нібито вже й не та стихія, інше життя. І ми живемо в якомусь іншому житті, де 

поняття духовності, краси, піднесення відсутні» [13]. 

Під заманливим гаслом свободи інформації розширюються масштаби 

негативного впливу телебачення на багатомільйонні маси. Комунікативний бум 

супроводжується ескалацією стандартів бульварної журналістики. Діти, підлітки, 

юнацтво жадібно ковтають принадну наживку. «Постійний режим 

психокодування, насадження певних настанов – усе це зміцнює у суспільстві 

«естетику зла», що руйнує психологію дітей і підлітків, у яких ще не зміцніли 

моральні параметри» [30]. Відомо, що занепад моральності завжди веде до 

погіршення і руйнування не тільки духовної культури, але і , як наслідок, 

матеріальної. У наш час, незважаючи на розвиток матеріальної цивілізації, 

можна спостерігати, як занепад етичних еталонів значно сповільнює духовний 

розвиток людства, втягаючи все більше і більше людей різних країн у якесь 

моральне заціпеніння. 

Духовне зубожіння, вседозволеність досягнули такої критичної межі, що 

потрібно цілеспрямовано, наполегливо, системно гуманізувати електронні засоби 
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масової інформації, зосередитися на формуванні культурноцентричної 

Української держави. Якщо цього не робити, мовчки спостерігати, що 

телеглядачі дивляться сьогодні, що їм пропонують, то «процес дегенерації 

набуде злоякісних розмірів» [30]. Телебачення, усі електронні ЗМІ володіють 

можливостями сприяти українському суспільству, розвиватися шляхом 

національного самозбереження і самоудосконалення. Отже, електронні ЗМІ є 

досить таки відповідальними за морально-психологічний стан у суспільстві. «Ми 

здебільшого не здогадуємося, що здійснюється безпосередній вплив на нашу 

психіку: її атакують, деформують, впливають на свідомість. А нам здається, що 

ми лише сидимо та відпочиваємо» [5, с. 9], – зазначає кандидат філологічних 

наук Наталія Габор. 

Особливо згубно, як уже мовилося вище, низькопробна чужинська «масова 

культура» впливає на дітей, підлітків, юнацтво. Для них підсвідома агресія 

найнебезпечніша. Адже відомо, що людина – біосоціодуховна сутність, складне 

поєднання свідомості, інтелекту і підсвідомості. Відеопродукція провокаційно-

агресивного змісту, де пропагується насилля, жорстокість, еротика, порнографія, 

фактично блокує високе духовно-національне «Я» молодої людини, паралізує 

свідомість й активно пробуджує нездорові інстинкти. І, як наслідок, формується 

зовсім інша особа – егоїстична, жорстока, жадібна, «зрештою – соціальна 

тварина» [29, с. 13], – підкреслює кандидат мистецтвознавства Микола 

Слободян. 

Боязкі спроби обмежити аморальність в телеефірі хоча б тимчасовими 

рамками не дали результату. А тому українські діти переглядають такі видатні 

твори, як «Відставний сержант Був’є став маніяком-убивцею» («Суддя вбивця»); 

«Одним із розслідуванням Юргена Коппа стала справа про серійного вбивцю» 

(«Закон, порядок і вбивство»); «Маніяк обробляв свої жертви, відрізаючи в 

нещасних очі, вуха та язики» («Ханжа»); «Серійний убивця, який винищує 

жінок, тримає в страху все місто» («У тенетах брехні»); «Блакитноокий маніяк у 

масці ґвалтує жінок» («Комплекс страху»); «Джоанн Кілборн довідується, що 
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почерк злочинців дуже схожий із манерою серійного  вбивці повій» 

(«Кримінальний інстинкт»). 

Є чимало, на перший погляд, пристойних назв стрічок, які так і хочеться 

подивитися. Скажімо, «Кумедні ігри». Про що це? Цитую анотацію: «Молоді 

люди вирішили порозважатися – вони вбили собаку, зламали ногу чоловікові, 

застрелили дитину, а дружину втопили в озері». 

Американські лікарі привертають увагу до трьох серйозних наслідків 

впливу на психіку підростаючого покоління фільмів з насильством. По-перше, 

підліток стає байдужим не тільки до екранних проявів насильства, а й до 

реальних. По-друге, агресивна поведінка дітей, підлітків, юнацтва стає нормою. 

По-третє, в дитини підсвідомо розвивається страх від можливості самою стати 

об’єктом насильства [33, с. 299-306]. 

У нас заручники телевізійної агресії не лише діти. Легше заборонити дітям 

дивитися ТБ- страшилки, аніж відмовити дорослим у задоволенні  втішатися тим 

телебаченням, яке в нас є. А воно колоніальне: 80 відсотків – чужий телепродукт, 

і майже всі 20 відсотків – непряма агресія проти власної гідності. Справді, 

телебачення – могутня річ, воно здатне зліпити людину і навіть зліпити націю. 

«Але наше телебачення явно ліпить націю, яка себе зневажає. І в жодному законі 

не сказано, що це заборонено» [11], – підкреслює журналіст В. Жежера. В 

телевізійному ефірі України надто багато «контркультурних балістичних ракет», 

чужого телепродукту, значна частина якого – аморального, антиукраїнського 

спрямування [35].  

Якщо й надалі українське телебачення буде продовжувати ігнорувати 

інтереси дітей, підлітків, юнацтва, не пропонуючи їм цікавого, змістовного 

національного телепродукту, то наступне покоління телеглядачів буде без 

повноцінного минулого. «У нас і у наших дітей були прекрасні мультики 

(«Чебурашка», «Ну, постривай!», «Вінні-Пух»), були дивовижні фільми-казки 

Олександра Роу, був Дід Панас, програма «В гостях у казки…» Це було цікаво, 

це об’єднувало, не кажучи вже про приголомшуючий виховний ефект, – 
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підкреслює ведучий програми «Світ комп’ютера» (ICTV) Дмитро Оскін. – Зараз 

нічого подібного немає, люди, які працюють на дитячих ранках, скаржаться, що 

дуже важко знайти телевізійний, казковий чи мультяшний персонаж, який би 

об’єднував усіх. У дітей немає своїх кумирів, їм підсовують кумирів 

«імпортних», м’яко кажучи, не найкращих. Потураючи такій ситуації, ми 

втрачаємо ще один важливий момент – наші діти не навчені пишатися своїм, 

українським. Ось американці «пишаються тим, що «Том і Джеррі», які 

полюбилися всьому світу, були вигадані й з’явилися в Штатах. Нашим же 

маленьким громадянам поки що пишатися нічим, ми не даємо їм такого шансу» 

[10]. 

Заслужений артист України, журналіст М. Савчук у фолькльорно-

етнографічному дослідженні «Від Пилипівки до Говіння» підкреслив, що людям 

також заважають дотримуватися християнської скромності й стриманості 

радіомовлення, телевізія, магнітофони. «Жаль за тим, що сучасні дітлахи у 

Пилипівку псують очі на телевізії, а вуха на магнітофонах, і що не можуть і не 

хочуть навіть уявити собі, які гарні й давні наші колядки, які легенди знали наші 

предки, і як жили їхні діди й баби» [28, с. 5-6]. М. Савчук закликає не 

піддаватися злим чарам «диявольського ока – телевізора», не розгубити на 

золотій стежці у майбутнє наші духовні скарби. 

«Майбутнє нашого суспільства великою мірою залежить від здатності 

управляти інформацією та засобами спілкування, від уміння читати ЗМІ, які 

домагаються нас аж до насичення і бувають якими завгодно, крім нейтральних» 

[7, с. 8], – підкреслює французький вчений Жак Ґоне. Отже, навчання умінню 

користуватися ЗМІ, тобто оволодіння методикою їх використання у навчально-

виховному процесі – цілком виправдане. Концепція вивчення мас-медіа 

передбачає усвідомлення, що ЗМІ – культурна цінність, яку треба захищати, 

розвивати, критикувати; вона спонукає приділяти максимальну увагу медіаосвіті, 

тобто розумінню не тільки переваг, а й загроз, які несуть електронні ЗМІ для 

людської психіки. Люди, які живуть в інформаційному суспільстві, повинні 
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знати як його вади, так і переваги, навчитися сприймати мас-медіа такими, якими 

вони є насправді, а не такими, як подають себе. 

Медіаосвіті присвячено чимало праць у США, Великобританії, Німеччині, 

Франції, Росії, Японії та інших країнах. Розвивається медіаосвіта також в 

Україні. Але до уваги треба брати чималий досвід використання ЗМІ в системі 

освіти і виховання, який було нагромаджено в колишньому СРСР. Ми 

аналізували праці Б. Вовка, Г. Галочкіної, А.Каюмова, В. Ксенофонтова, В. 

Лизанчука, А. Меншикової, Е. Михайлової, Л.Чашка, які досліджували виховні 

можливості радіо, телебачення і преси, розглядали важливість педагогічного 

керівництва «спілкуванням» дітей з телевізором і радіоприймачем. Хоча, 

зрозуміло, що під час панування тоталітарного режиму наукові дослідження про 

функціонування радіо і телебачення здійснювалися в рамках комуністичної 

ідеології. 

Доктор наук із соціальних комунікацій І. Пенчук ділить медіаосвіту дітей 

на шкільну і позашкільну [23, с. 233]. Дослідники засобів масової комунікації 

виокремлюють власну журналістську освіту (або професійну медіаосвіту) і 

масову медіаосвіту. Російський дослідник А. Федоров під медіаосвітою розуміє 

процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової 

комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування з медіа, вмінь 

повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінювання медіатекстів, 

навчання різними формами самовираження за допомогою медіатехніки» [32, с. 

449]. І. Дичківська вважає, що «головне завдання медіаосвіти – це підготовка 

тих, хто навчається, до життя в інформаційному суспільстві, формування в них 

уміння користуватися інформацією у будь-якому вигляді, здійснювати 

комунікації, відчувати результати впливу на людину засобів масової інформації, 

особливо засобів масової комунікації» [8, с. 341]. На думку Г. Онкович, 

медіаосвіта – це процес навчання та самоосвіти особистості через засоби масової 

комунікації» [22, с. 326]. Н. Б. Кирилова пропонує десять теорій медіаосвіти: 1) 

медіаосвіта як теорія розвитку критичного (демократичного) мислення аудиторії; 



192 

 

2) медіаосвіта як культурологічна теорія; 3) медіаосвіта як соціокультурна теорія; 

4) семіотична теорія медіаосвіти; 5) естетична (художня); 6) «практична»; 7) 

ідеологічна; 8) медіаосвіта як теорія «вживання та задоволення»; 9) «ін’єкційна» 

(превентивна) та 10) естетична теорія медіаосвіти [16]. 

ЮНЕСКО визначає такі основні напрями медіаосвіти: 

1) Медіаосвіта майбутніх професіоналів: журналістів (телебачення, радіо, 

преса, Інтернет), кінематографістів, редакторів, продюсерів та ін.; 

2) Освіта майбутніх педагогів в університетах, педагогічних інститутах, 

підвищення кваліфікації викладачів вишів і шкіл у рамках курсів з 

медіакультури; 

3) Медіаосвіта як частина загальної освіти школярів і студентів, що 

навчаються у звичайних школах, середніх спеціальних навчальних закладах, 

вишах, може бути інтегрованою із традиційними дисциплінами або автономною 

(спеціальною, факультативною, гуртковою і т. д.); 

4) Медіаосвіта в установах додаткової освіти й дозвіллєвих центрах 

(будинках культури, центрах позашкільної освіти) [9, с. 103]. До медіаосвіти 

належать аудівізуальна освіта [3; 4], телеосвіта, радіоосвіта, мультимедіаосвіта, 

інтернетосвіта, кіноосвіта [31]. 

Професор Б. Потятиник наголошує, що медіаосвіта намагається дати 

максимально повне розуміння того, що таке сучасні медіа (включно з 

найновішими технологічними досягненнями), які можливості вони надають і як 

ними користуватися [26,с.160]. Він вважає, що медіаосвіта в Україні повинна 

прищепити «психологічний імунітет» до патогенного впливу електронних ЗМІ, 

який пов’язують з надміром реклами, маніпуляцією і фальсифікацією, екранним 

насильством і порнографією. Він привертає увагу до таких основних складників 

медіаосвіти: 1) Медіа-філософія (у США та Великобританії – Philosophy of Mass 

Communication, Media Philosophy, Media Ecology, у Німеччині – Medienphilo-

sophie); 2) Масове володіння сучасними комунікаційними технологіями, 

включно із створенням власних інтернет-ресурсів для індивідуального чи 
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корпоративного самовираження, громадських, наукових чи мистецьких цілей; 3) 

Вироблення «психологічного імунітету» до потенційного негативного впливу 

сучасних медіа (у Західній Європі та Північній Америці для означення цього 

напряму також застосовують поняття «медіаграмотність» («media literacy»); 4) 

Медіа-критика (media criticism) [25, с. 6]. 

Ці чотири взаємопов’язані елементи медіаосвіти передбачають поліпшення 

якості телепередач на основі врахування психологічних і фізіологічних 

особливостей розвитку дітей, підлітків, юнацтва, здійснення педагогічного 

керівництва педагогами і батьками «спілкуванням» юних глядачів з телевізором, 

забезпечення певного рівня інтелектуальної та емоційної підготовки, 

психологічного настрою для сприймання телематеріалів, які формують імунітет 

проти кіч-культури, антиукраїнських, антидержавних ідей, сприяють розвитку, 

захисту, повнокровному функціонуванню української мови, культури, 

духовності, національного інформаційного простору – основи безпеки 

української нації, Української держави. 

З цього медіаосвітнього комплексу ми виокремлюємо питання підвищення 

ефективності впливу передач регіонального телебачення на формування 

національно-патріотичних переконань у дітей, підлітків і юнацтва. Адже 

суттєвим є не тільки те, що передається по телевізору, а й те, яка реакція на ту чи 

ту передачу, який результат комунікативного акту – позитивний чи негативний. 

У цьому комунікаційному процесі важливе місце займають і вчителі, і батьки. 

Вчителі в основному формують медіазнання (медіаграмотність, медіакультуру, 

медіаосвіту) і у батьків, і у школярів, а батьки створюють вдома необхідну 

психологічну ситуацію щодо ефективного «спілкування» дітей з телевізором і 

сприйняття ними регіональних і загальноукраїнських морально-духовних і 

національних цінностей. 

Вивчивши методи дослідження проблеми «телебачення і діти» В. Шрамма 

[38-40], Х. Гіммельвейта, П. Вінса і А. Оппенгейма [36], Г. Малецке [37], А. 

Бандури [1, 2], І. Пенчук [23], В. Лизанчука [17], Ю. Любченко [18], а також 
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застосувавши методи наукових досліджень у журналістикознавстві, розроблені 

В. Різуном і Т. Скотниковою [27], автор підручника розробила «Методику 

вивчення впливу телебачення на формування національно-патріотичних 

переконань дітей», яку схвалив Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти і рекомендував для навчально-виховної роботи. 

Результати нашого дослідження підтверджуються експериментами 

психологів, соціологів, педагогів, які показують, що діти, особливо дошкільного і 

молодшого шкільного віку, дивляться передачі «очима дорослих» – батьків, 

вчителів. У наступні роки позиція дорослих часто стає позицією підлітків, 

юнаків і дівчат, своєрідною точкою опори в оцінці телевізійних матеріалів, 

оточуючої дійсності. Адже виховання у школярів потреби вчасно «ввімкнути або 

вимкнути» телевізор, вибирати саме ту передачу, яка сприятиме інтелектуально-

естетичному, національно-патріотичному розвитку є одним з найважливіших 

завдань, розв’язання яких буде морально-духовним захистом «від шкідливих 

ефектів і трендів медіа» [12, с. 312]. У цьому процесі зростає роль батьків, які 

виконують двоєдине завдання: самі вчаться спілкуванню з телевізором і 

навчають дітей. Або навпаки: самі часто-густо без визначеної мети дивляться 

будь-які телепередачі і, на жаль, не цікавляться, у полоні яких телепрограм 

перебувають їхні діти. Негативний вплив телепередач на дітей спонукає 

громадськість до пошуків методів і форм навчання батьків, вчителів, дітей, щоби 

адекватно інтерпретувати інформацію. 

«Я переконана, що наше телебачення треба практично повністю змінювати, 

особливо програми для дітей. Якби лишень батьки уявили, як міцно в душу 

дитини западають цінності, що їх пропагує телебачення! В розвинених країнах 

до цього ставляться дуже пильно, – підкреслює керівник Міжнародного центру 

«Розрада» В. Бондаровська. – Наприклад, там постійно показують фільми, зняті 

за мотивами дитячих книжок, які у нас свого часу були заборонені як ідейно 

шкідливі. У Великобританії, наприклад, знято фільм «Поліанна» про дівчинку, 

яка перевиховала ціле містечко. Знаю, що вийшли такі чудові кінострічки 
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«Маленький лорд Фаунтлерой», «Таємничий сад». Гадаєте, в Києві можна 

купити бодай один із цих фільмів? Особисто я хочу одній дівчинці, яка 

приходить на консультації до нашого центру, подарувати всі фільми з цієї серії. 

Де там! Вдалося придбати лише «Маленького лорда…» Я знаю, дівчинка щодня 

переглядає цю чудову стрічку. На жаль, наше телебачення продовжує 

пропагувати жорстокість та насильство» [21]. 

Провідний науковий співробітник Інституту психології АПН України  

Л. Вовчик-Блакитна зазначає, що для дитини такі телепередачі, як «Вечірня 

казка» – це свого роду ритуал, що пов'язаний із засинанням. І увечері дитина має 

почути щось приємне, ласкаве, ніжне, що не напружувало б, а навпаки, 

заспокоювало. «Якщо батьки дуже зайняті та переобтяжені роботою й не можуть 

приділити дитині 15 хвилин перед сном для спокійного спілкування, то нехай це 

буде телевізор і ведуча – тітонька Алла, чи хтось інший, але це має бути розмова, 

звернена безпосередньо до дитини» [19]. (У цьому сенсі той факт, що «Вечірня 

казка», що повернулася на ТБ, досі «плаває» по ефіру й немає стабільного часу 

виходу, звісно, дещо знижує корисний «снодійний» ефект програми) [19]. 

На думку Л. Вовчик-Блакитної, програми, подібні до «Вечірньої казки», – 

добра традиція. Мають бути телепрограми, які пов’язують різні покоління. Інша 

річ, що традиційні формати треба наповнювати новим змістом. «Бажано шукати 

ті форми, ті слова, ті казки, за допомогою яких можна достукатися до дитячих 

душ. Тому що, на жаль, дуже багато дитячих душ уже закрилися. У багатьох 

дітей уже стоять якісь бар’єри, викликані різними негативними впливами, 

зокрема мультфільмами з усілякими жахами, монстрами тощо» [19]. 

У контексті формування культури комунікації, уміння усвідомлено 

сприймати телевізійну інформацію, критично осмислювати, інтерпретувати 

телевізійні матеріали ми задали школярам зі Львова і Львівської області та 

студентам ІІ, ІІІ, IV, V курсів факультету журналістики Львівського 

національного університету імені Івана Франка письмове завдання, щоби 

з’ясувати про першу найцікавішу зустріч з телепередачею за таким планом: 1) В 
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яких умовах дивився (лася) передачу? 2) Випадково дивився передачу, сам 

вибрав чи хтось порекомендував? 3) Що запам’яталося з цієї передачі і чим це 

можна пояснити? 4) Чи ділився враженнями від цієї передачі і як людина 

реагувала? 5) Побажання працівникам регіонального телебачення щодо 

підготовки передач. Окремі з відповідей подаємо у «Додатках». 

Методи нашого дослідження (опитування, тематичні бесіди, 

спостереження) підтверджують, що роль батьків на завершальному етапі 

комунікативного циклу (комунікатор – повідомлення – юний реципієнт – батьки 

і вчителі) надзвичайно важлива, бо саме від них багато залежить чи сприйме їх 

син, дочка позитивно наснажений телевізійний матеріал, чи зуміє створити 

морально-психологічні перепони негативній енергії телепередачі. Адже 

телебачення володіє «магічною» силою захоплення, бо порівняно з читанням 

газет або прослуховуванням радіо школяр докладає найменше зусиль, щоби 

подивитися ту чи іншу передачу. 

Якщо батьки зуміють сформувати в дитини культуру спілкування з 

електронними засобами масової комунікації, то телевізор стане її «другом», який 

відкриє вікно у світ прекрасного. Або може статися навпаки – вседозволеність, 

байдужість, зайнятість батьків призводить до того, що дитина потрапляє у полон 

телевізора чи Інтернету і без критичної оцінки сприймає будь-яке видовище. 

Безрозбірне спілкування з телевізором, деструктивна енергія якого не 

зменшується, а навпаки, збільшується, негативно впливає на моральне 

становлення, національно-патріотичне виховання, поведінку і вчинки дітей, 

підлітків, юнацтва. Тому основне завдання медіаосвіти: «підготувати нове 

покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття 

різноманітної інформації, навчити людину розуміти її, усвідомлювати наслідки її 

впливу на психіку, оволодівати способами спілкування на основі невербальних 

форм комунікації за допомогою технічних засобів» [20]. 

Під час комплексного дослідження встановлено, що до 5% дорослих 

(батьки, дідусі, бабусі, старші брати і сестри) рекомендують дітям, які 
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телепередачі дивитися. У 40% цих сімей обговорюють з дітьми телепередачі. 

30% дорослих спорадично спілкуються з дітьми про телепередачі. У 20% сімей 

діти самі вибирають, які передачі дивитися. 

Таким чином, проаналізовані відповіді щодо ролі передач регіональних 

телеканалів у процесі формування національно-патріотичних переконань у дітей, 

підлітків, юнацтва дають підставу доповнити комунікативний цикл ще одним 

важливим компонентом – «батьки і вчителі». Отже, в педагогічному, 

психологічному, соціокультурному середовищі є природнім функціонуванням 

такого комунікативного циклу: «комунікатор – повідомлення – юний реципієнт – 

батьки і вчителі». 

У цьому контексті ідея створення сімейного телебачення є не тільки 

актуальною, а й нагальною. Звичайно, для створення такого каналу повинна бути 

науково обґрунтована концепція. В основі такої концепції повинен лежати захист 

інтересів сім’ї як єдиного і складного організму, в якому все взаємопов’язане і 

взаємозалежне. На сімейному каналі, звичайно, повинні домінувати інтегруюча, 

ціннісна, освітньо-виховна функції, ідеї добра для всієї сім’ї і для кожного її 

члена. Зокрема, це ідея вірності батькам, яка сьогодні часто ігнорується. Це ідея 

вірності дітям, яка теж ігнорується. Сімейний канал не повинен обходити і тих 

гострих проблем, які існують в сучасних молодих сім’ях. «Я постійно дивлюся з 

дітьми передачі російського каналу «НТВ – Детский мир». Саме НТВ, на мою 

думку, демонструє класику світового і російського художнього кінематографа. 

На українському сімейному каналі варто би було демонструвати українське і 

зарубіжне дитяче кіно, дитячі вистави, які популярні в дитячих театрах України» 

[15], – пропонує професор О. Кузнецова. 

Варто підкреслити, що актуалізація створення сімейного телебачення 

обумовлена, насамперед, збільшенням «кількості» агресивності і насильства на 

телевізійному екрані. Багато програм нинішнього телебачення розраховано на 

найнижчий інтелектуальний рівень. Тобто, йде гра на зниження ролі 

інтелектуального діалогу. В Україні, до того ж, мало українського національного 
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телевізійного продукту. Те, що є, – «хаотичне нагромадження ефірного секонд-

хенду. Найбільша тут вада – вторинність, – вважає письменник В. Шкляр. – 

Навіть цікаві свого часу канали останнім часом регресували з огляду на 

культурну гігієну. Принаймні, українському письменнику дивитися засмічений 

чужою маскультурою телевізор так само шкідливо, як балерині носити кирзові 

чоботи. Іноді я можу зачепитися за добре дубльований українською мовою фільм 

і переглянути його до кінця. Але таке буває дуже рідко [14].  

Психолог С. Липинська наголошує, що сімейне телебачення має бути 

неагресивним. Сучасне українське телебачення сімейним назвати не можна, бо 

воно дуже агресивне – починаючи від новин і закінчуючи дитячими фільмами. 

Не те, що сімейний канал, сімейну програму складно найти. На її погляд, 

сімейною передачею можна назвати КВК, якийсь концерт. А загалом сімейним 

каналом, на її думку, мав би бути такий канал, де б транслювали, наприклад, 

науково-пізнавальні, інтелектуальні, морально-естетичні програми. А оскільки 

діти через гру або казку пізнають світ, для них сам телевізійний простір і всі його 

герої – живі. І тому все, що вони вбирають з екранів телевізора, має бути 

ретельно відібране. «Вважаю, що така «цензура» (в позитивному значенні цього 

слова) повинна здійснюватися на рівні держави, – наголошує С. Липинська. – Це 

дозволить транслювати за допомогою телебачення високі національні цінності» 

[15]. 

Погоджуємося з президентом Українського центру політичного 

менеджменту, кандидатом психологічних наук Ю. Шайгородським, який 

доводить, що сімейне телебачення повинно транслювати важливі й цікаві новини 

про події в регіонах, Україні і світі, хроніку, цікаві довідки тощо; освітньо-

пізнавальні програми за напрямами, визначеними потенційними глядачами, 

наприклад, географія, право, політика, історія, психологія тощо; програми для 

різних вікових категорій; програми для жінок (дівчаток), для чоловіків 

(хлопчиків); власне сімейні програми – планування сім’ї, здорове харчування, 

психологічна служба, поради спеціалістів, спільне дозвілля тощо; розважальні 
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програми – ігрові шоу, конкурси, вікторини; музичні програми; авторські 

програми; світ мультфільмів; мода і стиль тощо. 

Не повинна демонструватися на сімейному телебаченні телепродукція з 

елементами насильства, жорстокості; що пропагує війну, національну та 

релігійну ворожнечу; яка принижує особистість за будь-якою ознакою; що 

пропагує невігластво, неповагу до батьків; що пропагує наркоманію, 

токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички; реклама 

тютюну, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, агресивних видів спорту. Цей 

тематичний спектр можна розширити питаннями, про які мовиться у нашому 

дослідженні стосовно національно-патріотичного виховання дітей, підлітків, 

юнацтва. 

Наголошуємо, що телебачення називають не тільки «скринькою Пандори», 

«скринькою сатани», «диявольським оком», «секонд-хендом», а й вихователем. 

Це підтверджує наше комплексне дослідження. І телебачення – вихователь не 

тільки дітей. Формування (корегування) цінних орієнтацій батьків сьогодні не в 

меншій мірі залежить від телевізійного продукту. Інформація має задовольнити 

інтелектуальні, пізнавальні, естетичні потреби; вона має спонукати думати, 

формувати високі духовно-моральні цінності, орієнтації, утверджувати у 

свідомості національні ідеали. Про це, насамперед, потрібно пам’ятати, коли 

готують телевізійні передачі для дітей, підлітків, юнацтва, наголошує доцент 

Наталія Габор. Вона закликає об’єднатися освітянам, психологам, журналістам, 

священикам, юристам для спільної праці, щоби навчити батьків і дітей 

правильно «спілкуватися» з телевізором [6, с. 66]. 

Важливою складовою медіаосвіти є дотримання батьками певних 

педагогічних вимог, реалізація яких сприятиме формуванню у дітей інтересу до 

навчання, різнобічних знань про національну історію, культуру, мистецтво, 

мораль, духовність. Такий інтерес спонукає до активних, цілеспрямованих, 

самостійних дій з метою інтелектуального, пізнавального, естетичного 

зростання. 
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Осмисливши матеріали представницьких конференцій ЮНЕСКО з проблем 

медіаосвіти і медіаграмотності (Париж, червень 2007) і Ради Європи (Грац, 

грудень 2007), міжнародного форуму «Альянс цивілізацій», що відбувся 15-16 

січня 2008 року в Мадриді, та, взявши до уваги методологічні і концептуальні 

засади нашого дослідження, ми розробили «Методичні поради батькам і 

вчителям щодо усунення патогенного впливу телебачення  на дітей», які також 

схвалив Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти і 

рекомендував для навчально-виховної роботи». 

Інформаційне телевізійне середовище впливає на діяльність батьків щодо 

формування у дітей здорових естетично-інтелектуальних, національно-

патріотичних, морально-духовних якостей. Це пов’язано із змістовим 

наповненням телевізійного повідомлення, потребою юних реципієнтів в 

соціально значущій інформації, її сприйняттям (не сприйняттям), рівнем 

медіаграмотності (медіаосвіти) і національною свідомістю батьків. Тому 

потрібно дбати про «широке запровадження у виховну систему шкіл родинно-

національних традицій у поєднанні з досягненнями педагогічної і психологічної 

науки, підвищення педагогічної культури батьків на основі особистісного вибору 

цінностей виховання дітей у сім’ї і відповідальності за його результат [24]. Таку 

ж відповідальність за національно-патріотичне виховання школярів повинні 

нести працівники регіональних телеканалів, які покликані спрямувати природні 

можливості телебачення на доброчинство, обмежуючи агресивні інформаційні 

потоки. 

Програмна політика регіонального телебачення щодо мовлення для дітей, 

підлітків та юнацтва суттєво залежить від інформаційної політики в Україні. В 

основу нової, ефективної та наступальної моделі інформаційної політики 

потрібно закласти принципи інформаційного патріотизму: «пріоритет 

національних інтересів України; розширення та захист інформаційного простору 

країни та регіонів; протекціонізм національним виробникам інформаційних 

продуктів і послуг» [34]. Серед ключових завдань такої політики мають бути: 
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розвій національного інформаційного простору, який зміцнюватиме цілісність 

країни на ґрунті національних цінностей та ідей; створення конкурентно-

спроможної національної системи виробництва інформаційної продукції, 

розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури; збереження 

національної та культурної самобутності українського народу; захист та 

просування інтересів України на світовій арені. 

Концептуально ці завдання стосуються регіонального телебачення, яке 

своїми передачами для дітей, підлітків і юнацтва здатне разом з батьками, 

вчитилями безпосередньо впливати на їх морально-духовний, національний 

саморозвиток та самовдосконалення. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Чому потрібно цілеспрямовано, наполегливо, системно гуманізувати 

електронні засоби масової інформації? 

2. Схарактеризуйте можливості телебачення сприяти розвитку українського 

суспільства шляхом національного самозбереження і самоудосконалення. 

3. До яких наслідків впливу екранного насильства на психіку юних глядачів 

привертають увагу американські лікарі? 

4. Що передбачає концепція всебічного вивчення мас-медіа? 

5. Які напрями медіаосвіти визначає ЮНЕСКО? 

6. Схарактеризуйте основні аспекти медіаосвіти, окреслені у наукових працях 

українських дослідників. 

7. Яка роль батьків і вчителів у процесі формування медіазнань юних 

глядачів? 

8. У чому полягає суть культури спілкування з електронними засобами 

масової інформації? 

9. За яких умов телевізор може відкривати для юних глядачів вікно у світ 

прекрасного? 

10. Окресліть основне завдання медіаосвіти для дітей, підлітків, юнацтва. 



202 

 

11. Чим обумовлена актуальність створення сімейного телебачення? 

12. Який зв'язок програмної політики регіонального телебачення з 

інформаційною політикою в Україні? 

13. Схарактеризуйте принципи інформаційного патріотизму. 

14. Вплив інформаційного телевізійного середовища на батьків і вчителів 

щодо формування у дітей здорових етнічно-інтелектуальних, національно-

патріотичних, морально-духовних якостей. 

15. Які потреби дітей, підлітків та юнацтва мають задовольняти передачі 

регіонального телебачення? 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати матеріали конференцій ЮНЕСКО з проблем медіаосвіти і 

медіаграмотності та наукові праці з питань медіаосвіти, виокремивши власне 

журналістську освіту (або професійну медіаосвіту) і масову медіаосвіту з метою 

формування культури спілкування з телебаченням, вмінь повноцінного 

сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінювання медіатекстів. 

Грунтовно осмислити функціонування духовного комунікативного циклу: 

«комунікатор – повідомлення – юний реципієнт – батьки і вчителі», зосередивши 

увагу на компоненті «батьки і вчителі». Показати природну обумовленість 

функціонування в журналістському, педагогічному, психологічному, 

соціокультурному середовищі комунікативного циклу: «комунікатор – 

повідомлення – юний реципієнт – батьки і вчителі». 

Внести пропозиції щодо змістовного наповнення політики українського 

інформаційного патріотизму. Наголосити, що в основі такої політики має бути 

пріоритет національних інтересів України, розширення та захист інформаційного 

простору країни та регіонів, протекціонізм національним виробникам 

українськомовних продуктів і послуг. 
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Післямова 

Об’єктивне осмислення ставлення до телебачення як до «месії» і як до 

«демона» є науковою підставою стверджувати: якщо юні глядачі сприймають і 

засвоюють негативні телевізійні моделі, то є всі психолого-педагогічні 

передумови використовувати телебачення як засіб допомоги дітям, підліткам, 

юнацтву для їхнього морально-духовного самоствердження. 

Концептуальні засади функціонування регіонального телебачення – 

автономного сегменту структури національного телебачення – передбачають 

сприяння дітям, підліткам, юнацтву у процесі опановування національно-

гуманістичних цінностей, створення здорового морально-психологічного мікро- і 

макроклімату для порозуміння і об’єднання різних регіонів України на основі 

ідеології україноцентризму. 

Спираючись на основи виховання, які закладені в період давньоукраїнської 

держави – Київської Русі і козацько-гетьманських часів, обґрунтування сутності 

національно-патріотичного виховання видатними педагогами Ф. В. А. 

Дістервегом, К. Ушинським, С. Русовою, Г. Ващенком, В. Сухомлинським, О. 

Вишневським, ми сформували і обґрунтували компоненти національно-

патріотичного виховання дітей, підлітків, юнацтва, які органічно поєднують 

регіональні, всеукраїнські, загальнолюдські цінності і входять до системи 

комунікаційно-педагогічних дій, що спрямовані на розвиток активної, творчої 

особистості, здатної до реалізації своїх інтелектуально-духовних можливостей. 

Це: 

- любов до батьків, дітей, родини, взаємопошанування, взаємопіклування 

про здоров’я, морально-духовний, здоровий спосіб життя; 

- любов до рідної оселі, стежини, вулиці, села, міста – малої батьківщини і 

Батьківщини – України, працелюбність, шляхетність; 

- народна міфологія (казки світотворення, легенди, перекази), звичаї, 

традиції, фольклор, у тому числі малі жанри дитячого фольклору – пісні, 
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примовки, заклики, прислів’я і приказки, скоромовки, лічилки, загадки та інші 

перлини народно-національної творчості; 

- рідна українська мова, бо у мові народ закодовує духовність, історію, 

багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї, самобутність, 

неповторність. Мова – душа народу, основа безпеки української нації та 

держави; 

- правдива історія України у тісному зв’язку з краєзнавством, які 

відкривають героїзм і трагізм долі українців, їхній неповторний спосіб життя, 

характер, побутовий колорит, оригінальний спосіб мислення, національну 

психологію, запобігаючи історичному безпам’ятству, яничарству, малоросійству, 

нігілізму та конформізму; 

- українська національна культура, література, мистецтво (пісні, музика, 

танці, кобзарство, рушникарство, вишивання, килимарство, різьбярство, 

писанкарство тощо), художнє слово, календарно-обрядова поезія; 

- пошана до національних героїв, державних та національних символів, 

відзначення важливих українських історичних дат, подій, свят; 

- повага до всіх націй (їхніх мов, культур, звичаїв, традицій), толерантне 

ставлення до національних меншин, які живуть в Україні, культура 

міжнаціонального спілкування і єднання – важлива складова загальнолюдських 

цінностей. 

Ефективність сприймання і розуміння юними глядачами базових основ 

української культури, правдивої історії свого краю (малої батьківщини) і 

Батьківщини – України значно залежить від дотримання працівниками 

регіонального телебачення принципів створення передач для дітей різної вікової 

категорії: 

- об’єктивне, достовірне, збалансоване відображення життя, компетентне, 

глибоке і доступне роз’яснення правдивої історії рідного краю в контексті 

українського історичного розвитку, героїчної боротьби за свободу і незалежність 

України, осмислення національних символів, свят, звичаїв, традицій; 
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- підпорядкування телевізійних передач психолого-педагогічній меті 

формування у дітей національно-патріотичних переконань; 

- гармонійне поєднання у програмах для дітей суспільно-політичних, 

науково-пізнавальних,літературних, мистецьких, розважальних, спортивних 

матеріалів; 

- специфічність телепередач для дітей, підготовка яких вимагає врахування 

вікових особливостей аудиторії, надання програмам драматургійності, 

переконливості, емоційності, захопливості, привабливих національних героїв і 

цікавих персонажів. 

Регіональне телебачення, виконуючи бінарну функцію, – репродукуючи і 

продукуючи, тобто відображаючи реальну дійсність і впливаючи на її творення, 

вносить свою вагому частку у процес формування ціннісних орієнтацій в 

інформаційному просторі України, дискурс якого не лише позитивно переконує, 

а й підбурює, не лише просвіщає, а й вводить в оману. Такому «тлотлінному» 

дискурсу треба протиставляти компетентно підготовлені, об’єктивні, правдиві, 

духовно і морально наснажені передачі не лише регіонального телебачення, а й 

всіх засобів масової комунікації. 

Якщо телепередачі для дітей, підлітків, юнацтва наснажені доброчинною 

енергією національного духу в зорових і слухових образах, створених 

драматургійними видовищами, які найлегше сприймаються глядачами, то за 

таких умов передачами регіональних телеканалів зацікавляться юні глядачі не 

лише з високим, середнім, низьким рівнем вихованості, а й «педагогічно 

вакуумні діти», тобто ті діти, у яких спотворена психіка під впливом жорстоких 

вакханалій, що заповзають по антені на телевізійний екран у кожний дім. 

Джерелом високої професійно-моральної діяльності працівників 

регіонального телебачення є національна свідомість, розуміння ними принципів, 

функцій, свободи ЗМІ та відповідальності за свою працю, усвідомлення 

психолого-педагогічних методів виховання підростаючого покоління, що 

підвищує позитивний вплив телепередач на виховання дітей, підлітків, юнацтва. 
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Регіональне телебачення може формувати інформаційний попит на абсолютні, 

національні, громадські (суспільні), сімейні, особисті цінності під час 

висвітлення трьох етапів розвитку дітей (раннього етнічного самоусвідомлення, 

національно-патріотичного самоусвідомлення, державно-патріотичного 

самоусвідомлення).  

Розроблені автором підручника «Концептуально-методичні поради щодо 

підготовки телевізійних передач для дітей, підлітків і юнацтва» працівникам 

регіональних телеорганізацій полягають в тому, що системно-комплексні 

програми мають бути цілеспрямовані на формування регіонального (локального) 

і загальноукраїнського патріотизму в органічній єдності. Утвердження 

національно-патріотичних переконань з активною участю регіонального 

телебачення забезпечується різнобічною взаємодією зовнішніх і внутрішніх 

факторів, які пов’язані з процесами сугестії (навіювання) і автосугестії 

(самонавіювання). Адже підсвідомі настанови мають вирішальний вплив на 

процеси формування національно-патріотичної свідомості, визначають 

морально-духовні ідеали, спонукають до саморозвитку, самовизначення, 

самотворчості дітей, підлітків, юнацтва. 

Кожна телевізійна програма для дітей, підлітків та юнацтва має виконувати 

як мінімум чотири концептуальних функції: 1) зацікавити юного глядача темою; 

2) поставити перед ним пізнавальну мету; 3) показати доступні засоби для 

самостійного досягнення мети; 4) дати юному глядачеві змогу порівняти 

результати свого інтелектуально-емоційного збагачення з результатами інших 

глядачів. 

Професійне поєднання змістовної тематики з комплексом виражальних 

засобів, які втілюються у різні жанри і форми передач, є визначальними 

психолого-педагогічними умовами ефективного впливу передач регіонального 

телебачення на формування у дітей, підлітків та юнацтва національно-

патріотичних переконань. Зіставлення морально-духовних цінностей, про які 

мовиться у передачах телевізійних каналів Дніпропетровська, Донецька, Львова, 
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Маріуполя, Рівного, Тернополя, Харкова, Хмельницького, з цінностями, які є 

базовими для національно-патріотичного виховання, стали науковим підґрунтям 

визначення трьох груп тематичних компонентів, від яких залежить ефективність 

впливу матеріалів регіонального телебачення на формування національно-

патріотичних переконань. Це – об’єднуючі, нейтральні та роз’єднуючі 

компоненти.  

Осмисливши методи дослідження проблеми «телебачення і діти» багатьох 

вчених, ми розробили «Методику вивчення впливу телебачення на формування 

національно-патріотичних переконань дітей» та «Методичні поради батькам і 

вчителям щодо усунення патогенного впливу телебачення на дітей», які є 

складовою взаємозв’язаних елементів медіаосвіти (медіаграмотності), що 

передбачає поліпшення якості телепередач на основі врахування психологічних і 

фізіологічних особливостей розвитку дітей, підлітків, юнацтва, здійснення 

педагогічного керівництва вчителями і батьками «спілкуванням» юних глядачів з 

телевізором, забезпечення певного рівня інтелектуальної та емоційної 

підготовки, психологічного настрою для сприймання телематеріалів, які 

формують імунітет проти кіч-культури, аморальності, антиукраїнських ідей, 

сприяють розвитку, захисту, повнокровному функціонуванню української мови, 

культури, духовності, національного інформаційного простору – основи безпеки 

української нації, Української держави. Вчителі в основному формують 

медіазнання (медіаграмотність, медіакультуру, медіаосвіту) і у батьків, і у 

школярів, а батьки створюють вдома необхідну психологічну ситуацію щодо 

ефективного «спілкування» дітей з телевізором і сприйняття ними регіональних, 

загальноукраїнських морально-духовних і національних цінностей. 

Методи нашого дослідження переконливо стверджують, що роль батьків на 

завершальному етапі комунікативного циклу (комунікатор – повідомлення – 

юний реципієнт – батьки і вчителі) надзвичайно важлива, бо саме від них дуже 

багато залежить чи сприйме їх син, дочка позитивно наснажений телевізійний 

матеріал, чи зуміє створити морально-психологічні перепони негативній енергії 
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телепередачі. Найзмістовнішим функціонування цього комунікаційного циклу 

може бути на сімейному телевізійному каналі (сімейному телебаченні), передачі 

якого мають задовольняти пізнавальні, освітні, інтелектуальні, виховні, 

естетичні, розважальні потреби всієї сім’ї. Вони повинні спонукати думати, 

формувати високі морально-духовні цінності, утверджувати у свідомості 

загальноукраїнські національні ідеали. 

Інтегруюча роль дитячих передач регіонального телебачення в контексті 

національно-патріотичного виховання може здійснюватись у двох основних 

напрямах: 1) Цікаво, всебічно розповідати про правдиву історію рідного краю, 

культуру, традиції, звичаї у загальноукраїнському національному контексті, 

формуючи й утверджуючи світоглядні засади консолідації усіх регіонів (Сходу, 

Заходу, Півночі, Півдня, Центру) України, адже ми не лише будуємо свою 

державу, а й відроджуємо себе як націю, яку впродовж віків зросійшували, 

полонізували, мадяризували, румунізували і навіть чехізували, закабалювали, 

фізично і духовно знищували. 2) Щоби поглиблювати розуміння України як 

соборної держави з регіональними особливостями, доцільно не тільки обласним 

держтелерадіокомпаніям, а й комерційним телерадіоорганізаціям більше 

обмінюватися телевізійними програмами для дітей. Обмінні передачі повинні 

базуватися на засадах об’єднуючого україноцентризму, сприяти розвиткові 

пізнавальних, почуттєвих і позитивних поведінкових мотивів високого рівня. 

Допомогти реалізувати цей дуже важливий для українського суспільства 

захід, в основі якого національно-духовне, морально-патріотичне виховання 

майбутніх громадян, повинні державні структури, передусім Держкомтелерадіо, 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, обласні 

державні телерадіокомпанії. Під час підготовки телепередач журналістам 

доцільно дотримуватися такої тріади: добрі думки – добрі слова – добрі справи. 

Отже, національно-патріотичне виховання – це організований, 

цілеспрямований, систематичний, регульований психолого-педагогічний процес 

використання передач регіонального телебачення в контексті утворення у 
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свідомості дітей неповторних етнічних, культурних, мовних, історичних, 

звичаєвих цінностей, на основі яких формується українська національна 

свідомість як система гуманітарних поглядів, ідей, переконань, ідеалів, 

доброчинності, міжнаціональної толерантності, морально-духовної єдності 

поколінь. 

Основні теми наукових досліджень 

1. Телебачення у системі засобів масової інформації. 

2. Телебачення і проблеми формування у дітей морально-духовних цінностей. 

3. Телебачення у контексті формування національно-патріотичного 

світогляду у дітей. 

4. Особливості функціонування регіонального телебачення. 

5. Тематика передач для дітей регіонального телебачення. 

6. Інформаційно-емоційна наповненість дитячих телепрограм. 

7. Телебачення – специфічний екранний засіб масової комунікації. 

8. Розвивальна модель дитячого телебачення. 

9. Просвітянсько-виховна функція програм для дітей регіонального 

телебачення. 

10. Інтегруюча функція регіонального телебачення. 

11. Візуально-вербальні компоненти телевізійної комунікації. 

12. Іван Франко про феномен національної свідомості для української 

національної самостійності. 

13. Національне виховання – найпотужніший засіб утвердження української 

соборної особистості. 

14. Розвивально-гуманістичні цінності у програмах регіонального 

телебачення. 

15. Оптимальні шляхи позитивного впливу регіонального телебачення на 

формування національно-патріотичних почуттів юних глядачів. 

16. Базові національно-духовні цінності у програмах регіонального 

телебачення. 
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17. Регіональні, всеукраїнські та загальнолюдські цінності у телепередачах для 

дітей. 

18. Принципи інформаційних відносин. 

19. Змістова наповненість світоглядних принципів телевізійних журналістів. 

20. Іван Франко про єдність слова і діла у журналістській діяльності. 

21. Принципи довіри до слова і зображення в ефірі. 

22. Принципи створення телевізійних програм для дітей різної вікової 

категорії. 

23. Методи дослідження функціонування регіонального телебачення. 

24. Концептуальна модель функціонування регіонального телебачення в 

контексті консолідації української нації. 

25. Етапи розвитку телебачення в Україні. 

26. Проблеми формування українського національного інформаційного 

простору. 

27. Етапи створення обласних телецентрів в Україні. 

28. Позитивні та негативні аспекти впливу на дітей інформаційних технологій. 

29. Види агресивного впливу телебачення на дітей. 

30. Психолого-педагогічні засади системно-комплексної підготовки 

телепередач для дітей. 

31. Абсолютні, національні, громадські та сімейні цінності у телепрограмах 

для дітей. 

32. Тематича структура гуманітарних потреб юних телеглядачів. 

33. Регіональне телебачення в контексті формування регіональної та 

національної ідентичності. 

34. Медіарозвивальне середовище для дітей, підлітків і юнацтва. 

35. Інтегруюча роль передач регіонального телебачення у процесі 

національно-патріотичного виховання дітей. 

36. Вербальна і візуальна мова на телебаченні. 

37. Психологічні особливості сприймання телепередач юними глядачами. 
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38. «Синдром залежності» дітей від телебачення та інших електронних ЗМІ. 

39. Структурні елементи якості форм подачі телевізійних матеріалів. 

40. Жанрова палітра телевізійних передач для дітей, підлітків та юнацтва. 

41. Об’єднуючі, нейтральні (локальні) та роз’єднуючі тематичні компоненти 

телепередач для дітей. 

42. Напрями медіаосвіти, визначені ЮНЕСКО. 

43. Українські вчені про медіаосвіту. 

44. Насильство на телеекрані: методи і способи нейтралізації впливу. 

45. Батьки і вчителі у процесі формування медіазнань юних глядачів. 

46. Мова телевізійних програм для дітей. 

47. Антиукраїнська інформаційна агресія в телеефірі. 

48. Мовний портрет сучасного українського телевізійного журналіста. 

49. Особистісний вплив телевізійного журналіста на сприймання телепередач. 

50. Сучасні проблеми розвитку дитячого телебачення в Україні. 
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Додатки 

Фрагмент письмових робіт учнів і студентів 

Катерина Буцька (14 років): «Полюбляю дивитися інтелектуальні та 

культурологічні передачі. Шкода, що сьогодні таких передач для нас дуже мало. 

Але коли, наприклад, показують спектакль, це дуже цікаво. Особливо, якщо 

люди з тих чи інших причин не можуть відвідати театр. Звичайно, було б краще, 

якби була телевізійна афіша. Цікаво було б дізнатися, що зараз десь 

розпочинається опера, концерт, балет або спектакль. Прикро, що дуже багато 

цікавих фільмів та передач йдуть пізно вночі. І взагалі, хотілося, щоб було 

більше розважальних та інформаційних передач. Я сама собі вибираю 

телепередачі. Інколи це трапляється стихійно: ввімкнула телевізор і дивлюся 

навіть будь-що». 

Дар’я Дмуховська: «Зараз батьки занадто заклопотані, їм не вистачає часу 

для власних дітей і тут на допомогу приходить «телик». Ну що ж, наслідки своєї 

праці дорослі будуть збирати потім, коли діти підростуть і піднесуть їм на 

тарілочці таке, від чого не знаєш де подітися. 

Знаю це з власного досвіду, коли молодша сестричка підійшла і видала 

просто бомбу. Вона переглянула телевізійну програму «Інфо-шок», де був сюжет 

про те, що в 2012 році буде кінець світу. Сестричка підійшла до мами і сказала, 

що не хоче ходити до школи, бо буде тільки в 4 класі, коли світ загине і все одно 

не встигне закінчити школу. Усе відразу почало контролюватися і телевізор для 

неї зараз закрита тема. Я вважаю, що це правильно і своїх малят буду виховувати 

так само!»  

Олекса Мельник: «Допоки у дитини не сформувався смак, вона повинна 

розвивати свою уяву яскравими образами, які несуть у собі виховання 

позитивних, суспільно-корисних якостей. Саме батьки зобов'язані взяти на себе 

роль фільтра, який відбиратиме для дітей такі передачі, які сприятимуть 

вихованню самостійного індивіда, здатного робити тверезу оцінку своїм вчинкам 

і відчувати відповідальність. 
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Передачі, які мені подобалися, я вибирав сам, оскільки їх показували 

одразу після занять у школі і до того, як з роботи поверталися батьки. Я 

безмежно вдячний режисерам тих телеканалів, на які я потратив стільки часу за 

те, що ці передачі, хоч і містили певний рівень жорстокості і насильства, 

виховували в мене тягу до справедливості. В тих мультиках і телесеріалах не 

було антигероїв. Було чітке розмежування на добрих і поганих. А у вихідні 

переважно проводив час на вулиці, де набував досвіду соціальних відносин. 

Радий, що в нас не було комп'ютерів, Інтернету, радий, що навіть у 15 років 

майстрував моделі літаків з паперу, а не винищував якусь цивілізацію у 

віртуальному просторі». 

Юрій Колісніченко (13 років): «Телевізор дивлюся щодня. Але якби був 

вибір – подивитися телевізор чи погуляти з друзями, то вибрав би прогулянку. 

Вважаю за краще дивитися історичні програми, оскільки я цікавлюся історією. 

Але мало передач про історію України. Також цікаво дивитися програми про 

різні напрями в музиці. Побільше б програм про історію і живопис. Адже про 

музику є вже багато передач, а про живопис – мало». 

Ганна Симоненко (15 років): «Дивлюся абсолютно різні передачі. Потім, 

після перегляду, люблю обговорювати почуті новини. Хотілося б дивитися по 

телевізору більше передач про мистецтво. Зокрема, про музику. Хоч у нас і є 

музичні передачі, але таких, де б звучали опера, балет, практично немає. 

Хотілося б, щоб на телебаченні було більше матеріалів, які б розповідали про 

різні виставки, художників. Звичайно, про відомих художників десь і згадують, а 

про дітей нашого віку, серед яких також є таланти, ні. У них є свої виставки, але 

про них ніхто нічого не знає. Якби була можливість зробити свою передачу, то 

це була б програма про живопис, його стилі. Щоб діти слухали і знали, що є 

певні явища в мистецтві, що є такі самі, схожі на них діти, які займаються цим 

мистецтвом. Адже багато дітей не знають, як малювати гравюри, як 

влаштовувати концерт. Такі передачі дуже потрібні для загальної освіти». 
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Ірина Джус (14 років): «Дивлюся, переважно, фільми. Але тільки цікаві, з 

яких можна щось для себе почерпнути. Люблю дуже програми про природу. 

Добре такі програми робить Бі-Бі-Сі. Для мене цікаві програми, які несуть в собі 

новизну. Люблю дивитися передачі і про щось несподіване. Наприклад, 

«Телевізійний центр моди» на ICTV. Багато цікавих, сюжетних фільмів ідуть 

пізно ввечері. Не можу зрозуміти, чому? Такі фільми могли б дати багато нового, 

цікавого дітям і студентам». 

Анастасія Фурса (12 років): «Дивлюся телевізор, коли є вільний час. 

Люблю розважальні передачі, але тільки ті, з яких я про щось дізнаюся. 

Наприклад, «Що? Де? Коли?» або «Брейн-ринг». Я б зробила передачу про життя 

тих українських акторів, які самі собою видатні, але ми їх не цінуємо. Про тих, 

на кого ми дивимося у багатьох виставах, у театрах, деяких фільмах. Там вони 

грають, і ми не знаємо, які вони в житті. Тому я б і сама хотіла дізнатися про 

життя цих акторів, і щоб інші також побільше довідалися про цих людей. Про 

тих людей, які працюють щодня, а не тих, які знялися в одному або двох фільмах 

і вважають себе знаменитостями. Мені здається, що працю справжніх акторів 

повинен побачити кожен. Думаю, що люди, які очолюють канали, знають, що 

необхідно молодому поколінню, але лише частково. Їх слід до цього 

підштовхувати». 

Оксана Трохимчук (15 років): «Телевізор дивлюся рідко. Мені 

подобаються науково-пізнавальні передачі. Я займаюся балетом, тому цікаво 

подивитися, які бувають конкурси у цьому жанрі. Цікаво подивитися і сам балет. 

Думаю, що наші телевізійники дуже мало знають, що потрібно молодій 

аудиторії, тому не завадило би прислухатися до юних глядачів». 

Дзвенислава Басараб: «Я повернулася зі школи додому, пообідала. Й 

перед тим, як сідати за уроки, вирішила подивитися «телик». Тим паче, в дома я 

була одна, тож могла дивитися, що хотіла. Я ввімкнула телевізор, і на «1+1» 

йшов серіал «Беверлі Хілз». Героїв фільму я ще тоді не знала, та все ж сіла 

дивитися. Просиділа перед екраном близько 10-15 хвилин, як задзвонив телефон. 
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То була моя однокласниця Марта. Ми довгенько розмовляли з нею і через деякий 

час я почула, що хтось відкриває двері ключем. Це був тато, який приїхав з 

роботи на обід. Я помахала йому рукою і продовжувала говорити з подругою. І 

тут чую: «Дзвінко! Бігом йди сюди!». Я швидко попрощалася з Мартою і побігла 

у вітальню, де був тато…і телевізор. Якщо ви подумали, що мій батько 

розізлився через те, що був увімкнутий телевізор, то ви помиляєтеся. Річ у тім, 

що на екрані Бренда і Ділан (герої «Беверлі Хілз») показували не дуже пристойну 

сцену. Ох, знали б ви, як мені тоді було соромно, хотілося крізь землю 

провалитися. Хто ж, окрім мене, знав, що я того не дивилася... Як наслідок, мені 

заборонили дивитися телевізор без батьків. Скажу відверто, я дуже спокійно це 

пережила. І зараз, на щастя, не маю жодної залежності від телебачення». 

Юлія Фоміних: «Пам’ятаю, коли була ще зовсім маленькою, кожного 

вечора під час перегляду новин дідусь садив мене коло себе на дивані і говорив: 

«Дивись і вчись. Ти в мене станеш журналісткою, або телеведучою». Тоді я ще 

була зовсім маленькою і мені не подобались ці слова, тому я пручалася і кричала, 

що стану тільки вчителькою. Певно, дідусь, все-таки щось знав». 

Христина Костирко: «Ні мама, ні тато не спрямовували мене в виборі 

якоїсь із телепрограм. Можливо не навмисне, просто часто, переглядаючи якісь з 

них, як ото ТСН, батьки й впливали на мене, але насправді давали мені повну 

свободу вибору. Вони собі гляділи своє, а я своє. Після дитячого садочка я 

дивилася мультики та бігла гуляти, а мої батьки дивилися собі новини та інші 

телепередачі, які їх цікавили. Єдине, що з батьками я дивилася спільно, – це була 

«Територія-А», ТСН та якийсь музичний канал, який ми дивилися щосуботи. Не 

можу згадати назви того каналу, але я любила ці перегляди. Коли тато брав мене 

на руки, обнімав маму і ми дивилися нові кліпи Spice Girls». 

Наталя Назаркевич: «Пам’ятаю точно, що час, який я проводила з 

телевізором, чітко «регламентувався» мамою чи бабусею, вони не дозволяли 

мені багато часу просиджувати перед телевізором. Особливо прискіпливо до 

того, що я дивлюся, ставилася бабуся, вона завжди переглядала зі мною передачі 
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та інколи навіть забороняла деякі програми, бо казала, що я ще недоросла до 

таких фільмів. Під бабусине «вето» потрапили «Перші поцілунки», «Беверлі 

Хілз», «Район Мелроуз» та «Друзі». Тоді я ще не могла зрозуміти, чому мені не 

дають дивитися здавалося б такі цікаві телепрограми». 

Марта Ковальчук: «Велику роль в процесі «фільтрування» під час мого 

знайомства з телебаченням зіграв мій тато. Думаю, що саме завдяки йому моєю 

першою телепередачею стала «Jedynechka» («Одиничка»). Як зараз пам’ятаю, 

веселу одиничку, яка бігає по кольоровій студії, ховаючись від своїх друзів їжака 

і ведмедика, але їй це не вдається, її видають помаранчеві косички, що 

здіймаються вгору, як в Пепсі довгої панчохи, і майорять за кріслом. 

Ця передача була чимось дуже теплим і світлим для мене. Ще одним 

важливим моментом у перегляді дитячих передач є те, що діти повинні дивитись 

їх разом з батьками чи дорослими, адже не завжди дитячий мозок може 

«переварити» навіть, здавалося б, найпростіші речі. Тож дорослі, як наші 

охоронці і вчителі, і тут повинні докласти хисту». 

Ірина Чулівська: «Переважно я обирала телепередачі сама, батьків не 

дуже цікавило, що я дивлюся по телевізору. Тато тільки забороняв дивитись 

російськомовні кліпи, казав, що в нас достатньо гарної української музики». 

Наталія Коцюмбас: «У дитинстві мені тато завжди допомагав вибирати 

цікаві для мене телевізійні передачі. У народі кажуть, що все те, що відбувається 

вперше, найбільше запам’ятовується. А саме так і сталося зі мною. Цю 

телепередачу, яку я подивилася вперше, ніколи не забуду. Популярне на Сході 

теле-шоу свого часу одержало престижну нагороду «Золота троянда» на 

телевізійному фестивалі у Швейцарії. Згодом у програми з’явилися західні 

аналоги, а у 2003 році – і український. У 2003 році «Новий канал» запропонував 

глядачам сімейне розважальне шоу «Один за всіх» із ведучим Юрієм 

Горбуновим. 

Моїм батькам і братові ця передача теж подобалася, ми дивилися її разом. 

Атмосфера на телепередачі «Один за всіх» була дружня і неофіційна. Учасники 
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часто розповідали забавні історії і жартували. Іноді мені здавалося, що вони у 

мене в гостях, вони – наші близькі друзі і сидять з нами в нашій вітальні. Крім 

всього іншого, я любила цю передачу за те, що вона робила нашу родину ще 

дружнішою». 

Оксана Василик: «Незважаючи на велику любов до своїх батьків, 

дивитись мультфільми мені було приємніше у компанії однолітків. Я дуже 

любила такі заходи. Перевага їх у тому, що після сеансу, можна обговорити 

побачене, поділитися думками, що виникли внаслідок впливу 

мультфільму,ототожнювати себе з героями чи, взагалі, уявляти себе ними. 

Інколи внаслідок такого обговорення виникали і конфлікти (різні погляди, таке 

часто буває)». 

Анастасія Хрищук: «Я щиро вдячна своїй мамі, яка виховувала в мені 

справжні, людські якості, яка проводила багато часу разом зі мною і в певній мірі 

формувала мої думки, світогляд, погляди на ту чи іншу проблему тощо. Ще до 

сьогодні збереглася моя власна невеличка колекція, яка налічує більше 100 

дитячих мультиків на відеокасетах. І як сьогодні, пам’ятаю, що дивилась ці 

відеокасети разом із мамою, але найголовніше те, що всі ці мультфільми 

українські, мультфільми, які приховують в собі глибоку думку і зміст, 

мультфільми повчального характеру». 

Анна Панчук: «Обирати для перегляду телепередачі мені ніхто не 

допомагав. Що вмикали, те й дивилась. Переважно дивились музичні програми, 

фільми, серіали, мультики. Частково пам’ятаю ранкову програму з Лолітою. Її з 

молодшою сестричкою просто обожнювали. Маленька весело присідала під 

попсові пісеньки, а я, як досвідченіша, намагалася її навчити танцювати. Маю 

старі відеозаписи з тими танцюльками. Інколи передивляюсь, аби потішитись і 

подивитись, якою колись була чудною та безтурботною». 

Тетяна Руденька: «Мій перший перегляд телевізійних передач відбувся в 

тринадцять років. У нас в сім’ї крім мене ще четверо дітей. Враховуючи, що в 

домі багато малих дітей, мама не мала можливості ходити на роботу, а повністю 
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присвятила себе нашому вихованню. Із раннього дитинства батьки виховували 

нас з великою любов’ю і хотіли, щоб ми перш за все виросли мудрими дітьми. 

Незважаючи на те, що кожного дня потрібно було приготувати їсти, попрати, 

попрасувати, поприбирати, мама знаходила час і для того, щоби поспілкуватись 

із нами, почитати, зайнятися нашим розумовим розвитком. Більшість із нас, 

йдучи до школи, уже вміли читати, рахувати, знали частину таблички множення. 

А троє старших закінчили одинадцять класів із золотою медаллю (двоє 

молодших ще «гризуть граніт науки»). Не знаю, чи усе це було б, якби у нас на 

той час був телевізор». 

Тетяна Ухова: «Завжди вибирати передачі у дитинстві мені допомагала 

мама. Вона кликала мене до телевізора, коли починались мультфільми і 

програми для малят. Коли показували вечірню казочку, ніхто ніколи не 

перемикав телевізор, моя мама, певною мірою, зробила обов’язковим для мене 

перегляд вечірньої казочки. Саме вона вибирала для мене усі телепередачі. 

Пам’ятаю, на львівському телеканалі «Міст» були відеоуроки англійської мови 

для дітей (дуже хороші уроки, свої перші слова англійською я вивчила саме 

завдяки їм). Мама стежила, щоб я не пропустила ні одного». 

Євгенія Вавринець: «Деякі батьки настільки зайняті своїми справами, що 

для виховання дітей їм бракує часу. І щоб малеча їм не заважала, вмикають ще 

одного «вихователя» – телевізор, і дитина протягом усього дня дивиться все, що 

показує блакитний екран. На щастя, зі мною такого не було. Батьки завжди мали 

час для мого виховання, і всі разом із чашкою гарячого чаю під теплою ковдрою 

переглядали старі добрі мультфільми. 

Сьогодні ми все частіше спостерігаємо два типи поведінки дітей: перший – 

це скутість і недорозвинення мови, і другий – підвищена агресивність та 

демонстративність. І, звичайно, першопричиною таких наслідків є негативний 

вплив комп’ютерних ігор і телепередач. Сучасне західне мистецтво змінює, 

деформує дитячу психіку і, сильно впливаючи на її фантазію, мультфільми та 

комп’ютерні ігри дають нові настанови і моделі поведінки дитини». 
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Наталія Дроцик: «Я не можу сказати, що з телевізором я познайомилася 

сама. До цього причетні мої батьки, яким було спокійніше, коли я була вдома, і 

не потрібно було за мною наглядати. Пізніше вони про це пошкодували, коли 

вже з’явилася залежність від телебачення. З віком мінявся і смак, тому 

«прогресувала» я вже самостійно. Єдине, за що їм дуже вдячна, що забороняли 

дивитися фільми для дорослих...». 

Марта Семенчук: «Я підрахувала, що до вступу в університет проводила 

біля телевізора 16 годин на тиждень, зараз значно менше. Причому в кожній 

програмі бачила як мінімум три сцени насильства. За свідченням 

нейропсихологів, це справляє надмірний вплив на праву півкулю, пов’язану з 

однобічним візуальним сприйманням зовнішнього світу, куди і переміщується 

активність людини. В той же час виключається ліва півкуля, де розміщенні 

центри мислення і мови. Вже свого молодшого брата я вчу трішки по-іншому. 

Коли в нас є час, ми бавимось в гру, яка називається «Стань щасливим». Коли я 

йду в університет, то даю йому завдання дізнатись про ту чи іншу подію. 

Оскільки йому ще 4, він не дуже добре читає, то трішки мордує виховательку в 

садочку, трішки бабусю, трішки сусідів, але він дізнається, я прийду і ми граємо. 

Він приходить до мене, я беру в нього інтерв’ю на тему, яку раніше йому задала і 

він відповідає. І я помітила, що його куди більше цікавить передача про тварин, 

художні фільми, аніж фільми жахів і мене то тішить». 

Ігор Слотюк: «Перше знайомство із таким явищем як телебачення в моєму 

житті відбулося за участю прабабці та прадідуся. Телевізор дивився разом з 

ними, й тлумачення того, що показували, коментарі також отримував від них. 

Серед дитячих передач, які найбільше запам’ятались, – «Срібний апельсин» 

(ТРК «Україна»). Подобалось те, що передача пропагувала мораль людських 

відносин і стосунків. Вели її діти трохи старші за мене, тому їм довіряв і вірив, 

що все, що відбувається в ефірі, правда. З кожного випуску можна було взяти для 

себе якийсь конкретний урок: «красти – погано», «говорити неправду – погано», 

«ображати – погано» і тому подібне. Запам’ятався акцент донецьких дітей, які 
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вели програму, оскільки перше слово в своєму житті вони промовили 

російською, а тут, по телебаченню, розмовляли українською. 

«Хатка Левенятка» по 12-му Львівському каналі запам’яталась щирістю 

програми. Через низькі фінансові можливості каналу, декорації та дизайн студії 

були мінімальними, проте передачу я все-таки любив за головного героя – 

кумедного лева. Тим паче, моєю улюбленою цукеркою було «Львівське Левеня», 

якої зараз на прилавках не знайти. 

Розчарував мене «Срібний апельсин». Програма стала виключно 

російськомовною. Це негативно відбивається на дітях, оскільки 

українськомовного продукту для маленьких глядачів вкрай мало, через що 

батьки, не маючи вибору, вмикають цю передачу. Це негативно відбивається на 

патріотичному вихованні, ставленні до українського. Викривляється лексика, 

мовлення майбутніх громадян». 

Юлія Сабадишина: «Безмежно вдячна татові й мамі за те, що намагалися 

засівати в мою душу зерна корисного, доброго, вічного. На щастя, не довелося 

споглядати в дитинстві сцени насилля, жорстокості, агресії. Чи вплинуло це 

якимось чином на мій розвиток? «Так, вплинуло! І вплинуло однозначно 

позитивно». Звісно, подальше життя внесло свої корективи: школа, вулиця, 

Інтернет дозволили пізнати життя якнайширше. Та неймовірно тішуся, що 

батьки зробили усе можливе, щоб сьогодні я згадувала дитячі роки як приємний, 

позитивний та насичений яскравими моментами період життя. 

Маю знайомих, трирічна донечка яких звикла їсти, бавитися і навіть 

засинати біля «блакитного друга». Це маля запросто назве героїнь мильних опер, 

які переглядала з мамою, а також з легкістю пригадає, як звали «поганих 

дядьків» з бойовиків, які дивилася з татком. Сумно!.. І водночас страшно...». 

Оксана Покізяк: «Телевізор я розпочала «пізнавати» десь із трьох років. 

До того часу я боялася тієї «дивної штукенції». Звісно, цього не пам’ятаю, але зі 

слів мами: коли батьки вмикали телевізор, я починала плакати і зі мною хтось 

змушений був сидіти в іншій кімнаті. Згодом, коли стала старшою, мене навчив 
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дивитись телевізор мій старший брат. Телевізійні програми для мене також 

обирав він. Звичайно, батьки також брали у цьому безпосередню участь: «Те 

дивитись не можна, бо ви ще маленькі, те також... От цей чи інший мультик або 

казку дивіться залюбки!». 

Олег Чунис: «Літо 1997 року стало для мене особливим, бо саме тоді 

поїхав до дідуся і бабусі в село. Вони жили біля польського кордону, то 

більшість передач дивився польською мовою. Ключовим залишався той факт, що 

відпочивав там разом зі своїм старшим братом, який і наполіг на тому, щоб ми 

дивилися одну й ту ж саму телепрограму – мультсеріал «Могутні ренджери». 

Коли повернувся додому, то у будинку можна було почути такі слова, як робот, 

трансформер, кібертрон, ренджер... Одразу ж у батьків виникло запитання: 

звідки шестирічний син набрався таких слів? Зрозуміло, з телевізійного екрану. 

Схожі ситуації виникали й в майбутньому, бо й надалі підтримував братові ідеї». 

Оксана Романець: «Батьки мої стежили, щоби я довго не дивилася 

телепередачі, бо це погано впливає на здоров’я. Тепер діти цілими днями сидять 

перед телевізором, а їхні батьки їм не забороняють. Це прикро, бо ми маємо 

дбати, щоби українська нація була здоровою, тому треба приділяти більше уваги 

вихованню дітей». 

Оксана Прус: «Дитина повинна дивитись лише дитячі передачі і 

обов'язково у присутності дорослих. Після перегляду телепередач мама 

проводила зі мною бесіди, з’ясовуючи, що я засвоїла, чи все правильно 

зрозуміла. Казку, мультфільм чи кінофільм я розповідала іншим членам сім’ї – 

це сприяло розвитку зв’язної мови. Отже, телевізор виступає помічником батьків 

у вихованні дитини лише при правильному його використанні». 

Софія Качмар: «Я з молодшим братиком рідко дивилася телевізор, а 

комп’ютер взагалі отримали майже перед повноліттям. І це, вважаю, добре, бо 

саме тому я виросла творчою. Своїх дітей також так виховуватиму: поки не 

прочитають усі дитячі казочки Івана Франка, ніякого Гаррі Поттера не 

отримають. 
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Нам в дитинстві не забороняли дивитися телевізор, але мультики в неділю 

дивилися після відвідування церкви, де ми теж повинні були бути. Культуру 

спілкування з телевізором чи з книжкою в мені заклала мама». 

Наталія Федьків: «Моя мама вважала, що саме «На добраніч, діти» – 

найкраще виховує моральні, духовні та естетичні цінності у дитини. Навчає 

правильно сприймати оточуючий світ, ознайомлює з багатьма новими 

захоплюючими речами, розвиває дитячу пам'ять. Вважаю, що це був правильний 

вибір і вдячна за це мамі». 

Ольга Бахіна: «Щоб я випадково не пропустила мультик (оскільки я ще не 

вміла користуватися годинником), дідусь намалював для мене схемки 

циферблату зі стрілочками на відповідних місцях. Я звіряла їх з оригіналом і так 

розуміла, коли час вмикати телевізор. Також одними з моїх найулюбленіших 

мультиків закордонного виробництва були «Том і Джері».  

Чималий вплив на те, що я дивилася по телевізору, мала моя старша (на 4 

роки) сестра. Якщо бути зовсім точною, то це навіть не вплив, а відсутність 

альтернативи. Вона була дорослішою і вмикала те, що вважала за потрібне, тому 

я була змушена дивитися з нею різні програми та серіали». 

Іванна Подольська: «Як зараз пам’ятаю – друга година дня була «святим» 

часом для всієї сім’ї. Батьки разом зі мною сідали біля екрану, щось пояснювали, 

разом сміялись. Це був єдиний день, коли ми бували разом, адже в інші дні вони 

працювали. Тому неділя залишила такий приємний слід з дитинства. Мабуть, це і 

було щастя у п’ять чи сім років: щотижневе родинне свято». 

Олеся Бавдик: «У мене був жахливий настрій, сиділа на самоті. Враз 

почула із сусідньої кімнати бабусин голос, вона кликала мене. Неохоче пішла. І 

побачила радісне обличчя бабусі: «Дивися, яка гарна передача». Це було «Поле 

чудес». В цій передачі не було глянцевого видовища, все було в міру, так би 

мовити, по-домашньому затишно. А головне – з цієї передачі можна було взяти 

дуже багато корисної інформації, збагатити свій словниковий запас новими досі 

не чуваними словами, розвинути в собі характерні риси гравця. Згадую, з яким 
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запалом мені кортіло відгадати, сидячи біля екрану, букву. Тому, кажучи чесно, 

ця передача й донині залишається моєю улюбленою, адже хороших речей не слід 

забувати. Я не заперечую того факту,що вплив телевізійної передачі на мій 

характер безумовно залишив слід, але лише позитивний». 

Євгенія Поліщук: «Мої батьки були категорично проти іноземних 

медіапродуктів, різних «монстрів, чудовищ». Не скажу, що в дитинстві була 

якоюсь особливою дитиною і переглядала лише хороше. Траплялось на очі різне, 

але я завжди знала, що мама була б проти моїх переглядів «поганого й не 

дозволеного» і намагалась перебороти свою дитячу цікавість та допитливість. 

Сьогодні дуже вдячна, що мої батьки обмежували мій режим телепереглядів і 

стежили за тим, що я дивлюсь. І хоч в дитинстві на них ображалася, що вони 

суворі до мене, але насправді я знаю, що вони робили все для мого блага і моєї ж 

користі».  

Дмитро Бігас: «Телепередачі я вибирав самостійно. Моє ставлення до 

сучасного телебачення та дитячих телепередач є негативним, адже для своїх 

майбутніх дітей бажаю лише добра. Я вважаю, що телебачення має потребу в 

суттєвій селекції матеріалу та відповідній нормативно-правовій базі, яка б 

обмежувала та вводила санкції за невідповідний, аморальний телематеріал, що 

розповсюджується в інформаційному просторі». 

Христина Федькович: «У мене росте маленька донечка, тому до передач, 

які вона переглядатиме, я ставитимусь прискіпливо; не хочу, щоб на її вразливу 

психіку впливали сучасні страшні мультсеріали, від яких у мене самої мороз по 

тілу, вже не кажучи про дитину». 

Ольга Ланова: «У 90-х роках дитячі передачі вели ляльки-звірі, які мали 

реалістичний вигляд, а сюжети мали пізнавальний та виховний характер. Нині 

часто ведучими дитячих телепрограм є комп’ютерні герої, які мають досить 

специфічний вигляд, що, на мою думку, спотворює уяву дитини про реальний 

світ та його дійсних мешканців. Сьогодні батьки повинні приділяти більше уваги 
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вибору передач, які дивляться їхні діти, і обирати ті, які б сприяли розвитку 

дитини». 

Юлія Головчин: «У наших знайомих є чотирирічний вертлявий хлопчик. 

Аби Артусик сидів тихенько і його мама з бабусею могли займатись домашніми 

справами, – малому вмикали канал «Діскавері». Артур сидів наче приклеєний. З 

місця не рушав. Від телевізора його не можна було відтягнути. Та в один 

прекрасний день мама, забираючи його з садка, запримітила, що з сином коїться 

щось погане. Артусик казав, що він Спайдермен. У всьому намагався 

наслідувати мультяшного героя. Скочив у калюжу, викачався у ній як поросятко, 

і навіть розповів мамі, що, виявляється, якщо вистрибнути з вікна з парасолькою 

– можна залишитись цілим і неушкодженим. Пані Наталя, бабуся Артусика, 

наступного ж дня звернулась за допомогою до спеціалістів. Там сказали: добре, 

що запримітили вчасно. До клініки приводять уже запущених дітей, яких 

«витягувати» з цього стану дуже важко». 

Тетяна Грішина: «Телевізійним монополістом в прайм тайм у моїй сім’ї 

був і залишається батько. Він головний цензор і порадник перегляду після 

восьмої години вечора, а також у неділю. Ми складали графік перегляду передач, 

під яким я і тато ставили свої підписи. Документ зберігався в надійному місці і 

був обов'язковим до виконання». 

Галина Маринович: «Перед телевізором зі мною незмінно сиділа бабуся і 

відповідала на мої численні питання, бо їх у мене було дуже багато, повірте. 

Звичайно, їй не було цікаво дивитись цю програму зі мною, проте її завжди дуже 

смішила моя допитливість». 

Ольга Новосядла: «Не пригадую, щоби хтось із батьків забороняв мені 

дивитися ту чи іншу передачу. Проте мама, бачачи, що я переглядаю передачу не 

по віку, або ту, яка б могла в той час зашкодити моїй психіці, старалася мене 

відволікти якимось інакшим заняттям, попередньо пояснивши, чому ця передача 

не цікава, і чому її не варто переглядати. Заборони не було, була лише, так би 
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мовити, дружня материнська порада. Я завжди довіряла мамі і облишала 

перегляд пагубних передач».  

Ірина Серафин: «Ще досі тримається пам’яті той момент, коли стоїть моя 

молодша, на півтора року, сестрича в колясці і співає, хитається, сміється під 

пісню Раїси Кириченко «Я козачка твоя». Як тільки ця пісня закінчувалася, то 

зразу ж починався крик, плач, батьки її заспокоювали і обіцяли повторення. 

Якщо я колись буду мати дітей, то ретельно переглядатиму всі передачі, що 

хочуть дивитися мої діти. Тому, що потік інформації, який йде з екрана, у багато 

разів перевищує можливість дитини сприймати його і самостійно переробляти. 

Вона вихоплює то одне, то інше і не може встановити зв’язку між зображенням і 

почутим текстом, через що її мозок починає мислити уривками. Саме тому 

можна з упевненістю сказати, що раннє залучення маляти до перегляду 

телевізійних передач негативно впливає на розвиток дитини, значно знижує 

допитливість і робить її пасивною».  

Анна Саган: «Мені дуже пощастило тому, що мої батьки давали мені 

переглядати тільки добрі за змістом мультфільми. Завдяки цьому в мене немає 

проблем спілкування з оточуючими, поведінкою серед людей, в мене багато 

друзів, які впевнені у моїй підтримці, я творча людина, готова на експерименти. 

Бо мене цього навчили власне «добрі» телепередачі. І я вчитиму так своїх дітей, 

адже, як стверджують психологи, мультфільм для дитини є другим за 

значущістю після батьків авторитет, приклад для наслідування». 
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Концептуально-методичні поради щодо підготовки телевізійних 

передач для дітей, підлітків і юнацтва 

Телебачення нині є невід’ємною частиною життя дітей, підлітків та 

юнацтва. На жаль, вони потрапляють у полон телевізійного бізнесу, який годує 

глядачів низькопробними серіалами, заяложеною попсою, невибагливими 

реаліті-шоу, вульгарним чужомовним гумором, цинічними розвагами, 

гламурними конкурсами, що негативно вливає на виховання. 

У теперішньому глобалізаційному процесі доленосними для України є 

національно-патріотичне виховання дітей, підлітків та юнацтва, формування у 

них глибоких моральних і духовних цінностей. Головною передумовою 

ефективного впливу на дітей, підлітків, юнацтва передач регіонального 

телебачення є органічне поєднання у них регіональних, всеукраїнських і 

загальнолюдських цінностей: 

- любов до батьків, родини, взаємопошанування, взаємопіклування про 

здоров’я, морально-духовний, здоровий спосіб життя; 

- любов до рідної оселі, села, міста – малої батьківщини і Батьківщини – 

України; 

- рідна українська мова, бо у мові народ загодовує духовність, історію, 

багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї, самобутність, 

неповторність. Мова – душа народу, основа безпеки української нації та 

держави; 

- правдива історія України у тісному зв’язку з краєзнавством, які 

відкривають героїзм і трагізм долі українців, їхній неповторний спосіб життя, 

характер, побутовий колорит, оригінальний спосіб мислення, національну 

психологію, запобігаючи історичному безпам’ятству, яничарству, малоросійству, 

нігілізму та конформізму; 
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- народна міфологія (казки світотворення, легенди, перекази), звичаї, 

традиції, фольклор, у тому числі малі жанри дитячого фольклору – пісні, 

примовки, заклики, прислів’я і приказки, скоромовки, лічилки, загадки та інші 

перлини народно-національної творчості; 

- українська національна культура, література, мистецтво (пісні, музика, 

танці, кобзарство, рушникарство, вишивання, килимарство, різьб’ярство, 

писанкарство тощо), художнє слово, календарно-обрядова поезія; 

- пошана до національних героїв, ветеранів праці, державних та 

національних символів, відзначення важливих українських історичних дат, 

подій, свят; 

- повага до всіх націй (їхніх мов, культур, звичаїв, традицій), толерантне 

ставлення до національних меншин, які живуть в Україні, культура 

міжнаціонального спілкування і єднання – важлива складова загальнолюдських 

цінностей. 

Ці компоненти національно-патріотичного виховання входять до системи 

педагогічно-комунікаційних дій, які спрямовані на розвиток активної, творчої 

особистості, здатної до самореалізації своїх інтелектуальних можливостей. 

Ефективність пропагування національно-патріотичних цінностей у 

програмах регіонального телебачення значно залежить від дотримання 

принципів створення передач для дітей різної вікової категорії: 

- об’єктивне, достовірне, збалансоване відображення життя, компетентне, 

глибоке і доступне роз’яснення правдивої історії рідного краю в контексті 

українського історичного розвитку, героїчної боротьби за свободу і незалежність 

України, осмислення національних символів, свят, звичаїв, традицій; 
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- підпорядкування телевізійних передач психолого-педагогічній меті 

формування у дітей національно-патріотичних переконань − майбутніх активних 

громадян України; 

- гармонійне поєднання у програмах для дітей суспільно-політичних, 

науково-пізнавальних,літературних, мистецьких, розважальних, спортивних 

матеріалів; 

- специфічність телепередач для дітей, підготовка яких вимагає врахування 

вікових особливостей аудиторії, надання програмам драматургічності, 

переконливості, емоційності, захопливості, постійних персонажів і героїв. 

Конвенція ООН з прав дитини та Закон України «Про охорону дитинства» 

вважають дитиною особу до 18 років. Психолог Д. Б. Ельконін запропонував 

таку вікову періодизацію дітей: немовля – до 1 року, раннє дитинство – від 1 до 3 

років, молодший дошкільний вік – від 3 до 4 років, середній дошкільний вік – від 

4 до 5 років, старший дошкільний вік – від 5 до 7 років, молодший шкільний вік 

– від 7 до 11 років, підлітковий вік – від 11 до 14 років, рання юність – від 14 до 

18 років. Науковець І. Л. Пенчук схарактеризувала зміни в телевізійних 

орієнтаціях дітей, які приблизно збігаються з основними віковими кризами 

дитини. Тому під час створення телепередач журналісти повинні брати до уваги 

так звану «вікову кризову таблицю» відомого психолога А. Валлона. Згідно з 

результатами його наукового дослідження, певний вік супроводжується 

відповідною провідною діяльністю: ранньому дитинству (1-3 роки) відповідає 

наочно-маніпулятивна діяльність; дошкільному дитинству (3-7 років) – сюжетно-

рольова гра; молодшому шкільному віку (7-10 років) – навчання; підлітковому 

періоду (10-15 років) – інтимно-особистісне спілкування. 

Концептуальний підхід до функцій регіонального телебачення базується на 

принципах, які полягають у тому, щоби допомогти дітям, підліткам, юнацтву 

сформувати глибокі почуття любові до української мови, культури, національних 
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звичаїв, традицій, відчути себе духовно багатими, морально стійкими супроти 

зовнішньої інформаційної агресії. Тому потрібно постійно звертатися до 

історичної пам’яті. Адже «безпам’ятний» – значить ослаблений. Той, хто не знає, 

звідки він вийшов, позбавлений дуже важливого ресурсу психологічної 

підтримки – розуміння логіки і змісту власного життя і тих подій, які в ньому 

відбуваються», – наголошує письменниця Оксана Забужко. 

Під час підготовки телевізійних передач для дітей, підлітків та юнацтва 

важливо враховувати їхні гуманітарні, морально-психологічні потреби, на базі 

яких утверджуються національно-патріотичні цінності. 

Знати: правдиву історію України і свого краю, українську та інші мови, 

здобутки української культури, літератури, мистецтва; 

- Вірити: у Господа Бога, свої духовні сили, моральне одужання України, її 

щасливе майбутнє і заради цього сумлінно вчитися, добре працювати; 

- Шанувати: батьків, свій рід, борців за незалежність України усіх часів, 

національні символи, людей різних національностей, які люблять Україну; 

- Любити: сім’ю, рідну оселю, школу, край, Україну, народні звичаї, 

традиції; 

- Думати: аналізувати, осмислювати минуле, сучасне життя свого народу, 

краю, України, політичні, культурні події; 

- Впливати: на створення здорового морального клімату у школі, селі, 

місті, справедливості у суспільстві, розповсюдження правдивої інформації, 

тематику передач для школярів; 

- Утверджувати: культурні, національні, християнські цінності, дух 

злагоди, порозуміння, дружби між дітьми і дорослими усіх регіонів України, 

свободу і відповідальність за вчинене; 
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- Захищати: правду, справедливість, друзів, національну ідею, рідний край, 

соборну Українську державу, суспільні інтереси. 

Тому, готуючи телепередачі для дітей, підлітків та юнацтва, важливо 

правильно вичленовувати суспільно важливі факти, не ізолюючи їх від 

соціального середовища, яке визначається єдністю загального, особливого й 

одиничного, не порушувати історичної достовірності факту відбором тих чи 

інших (суттєвих чи не суттєвих) зв’язків й не забувати про «спадковість» фактів, 

відображених на телеекрані. Кожна телевізійна програма повинна виконувати 

мінімум чотири функції: 1) зацікавити юного глядача темою, 2) поставити перед 

ним мету, 3) показати доступні засоби для самостійного досягнення мети, 4) 

створити для юного глядача можливість порівняти свої результати «спілкування 

з телевізором» з результатами інших глядачів. Реалізація цих функцій 

ґрунтується на дотриманні специфіки підготовки телевізійних матеріалів 

(образність, інтелектуальність, емоційність, щирість, драматургічність, динамізм, 

логічність, цікава композиція). 

Тематична концепція дитячих передач регіонального телебачення має 

поєднувати регіональні і загальноукраїнські інтереси щодо сприяння 

національно-патріотичному вихованню школярів і обов’язково враховувати 

вікові психологічні особливості інформаційно-пізнавальних, інтелектуальних, 

розвивальних, розважальних потреб дітей. 
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Методика вивчення впливу телебачення на формування 

національно-патріотичних переконань дітей 

Розвиток, функціонування електронних засобів масової інформації постійно 

в полі зору журналістів, науковців, педагогів, психологів, державних інституцій, 

усієї громадськості. Це пов'язано з дедалі зростаючим впливом телебачення, 

радіо, інтернету на традиційні процеси освіти і виховання підростаючого 

покоління. У наукових дослідженнях осмислюються принципи і функції 

електронних ЗМІ в сучасних умовах суспільного розвитку. У працях 

швейцарського професора Роджера Блюма, німецьких науковців-публіцистів 

Ханса-Матіаса Кемплінгера і Франца Раннеберга, українських вчених 

Володимира Здоровеги, Василя Лизанчука, Івана Крупського, Анатолія 

Москаленка, Олександри Сербенської, Анатолія Чічановського, Юрія Шаповала, 

Володимира Шкляра та інших підкреслюється, що в демократичних державах 

світу ЗМІ пройняті національним духом держави, тобто вони державотворчі, 

патріотичні, об’єднують суспільство. І лише в цих рамках вони вільнодумні, 

забезпечують громадянам вільне висловлювання своїх поглядів, думок, 

ідеологічний та політичний плюралізм. Кожна держава на законодавчому рівні 

дбає про те, щоб енергія слова, інформації не спрямовувалась на руйнацію 

національних суспільних підвалин, моральних засад розвитку людини.  

У зв'язку з тим, що електронні ЗМІ, як і преса, займають помітне, досить 

важливе місце в системі освіти і виховання дітей, підлітків, юнацтва проблема 

функціонування, тематичної спрямованості телематеріалів, їх інформаційної 

насиченості носить не тільки соціально-політичний, а й психолого-педагогічний, 

просвітницький характер. 

"Майбутнє нашого суспільства великою мірою залежить від здатності 

управляти інформацією та засобами спілкування, від уміння читати ЗМІ, які 

домагаються нас аж до насичення і бувають якими завгодно, крім нейтральних", 

– підкреслює французький вчений Жак Гоне. Отже, навчання умінню 
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користуватися ЗМІ, тобто оволодіння методикою їх використання у навчально-

виховному процесі – цілком виправдане. Концепція вивчення мас-медіа впро-

довж усього життя передбачає усвідомлення кожним з нас, що ЗМІ – культурна 

цінність, яку треба захищати, розвивати, критикувати; вона спонукає приділяти 

максимальну увагу медіаосвіті, тобто розумінню не тільки переваг, а й загроз, 

які несуть електронні ЗМІ для людської психіки. Люди, які живуть в інфор-

маційному суспільстві, повинні знати як його вади, так і переваги, навчитися 

сприймати мас-медіа такими, якими вони є насправді, а не такими, як подають 

себе. 

Рекомендуємо використовувати таку методику для вивчення впливу 

телебачення на формування національно-патріотичних почуттів дітей.  

Під час інтерв'ювання школярів доцільно задавати  такі питання: 

1. Які риси характеру дорослих і дітей, про яких розповідається у 

телепередачах, тебе найбільше захоплюють і чому? 

2. На кого з героїв телеперадач  тобі хотілося б бути схожим і чому? 

3. Які риси характеру дорослих і дітей, про яких розповідається у 

телеперадачах, тобі найбільше подобаються і чому? 

4. З ким із героїв телеперадач тобі б хотілося зустрітися і чому? 

5. Які цікаві справи, підказані телепередачами, проведено у вашій 

школі або класі? 

6. Що нового про життя, навчання, громадську роботу школярів інших 

сіл, міст, країн ти довідався за допомогою телебачення за останні два 

тижні? 

7. Допомагають чи заважають тобі телепередачі у навчанні та 

самовихованні? 

8. Чи зробив(ла) ти що-небудь під впливом телепередачі і чому? 

9. Чи передбачений у твоєму розпорядку дня час для перегляду 

телеперадач? 
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 Вчителі під час інтрев'ювання відповідають на такі запитання: 

1. Пригадайте, будь ласка, про які телепередачі говорили з Вами 

учні? 

2. Які питання, задавали учні на уроках, позакласних заняттях у зв'язку 

з 

інформацією, почутою по телебаченню? 

3. Чи використовують учні на Ваших уроках і позакласних заняттях 

телевізійну інформацію і як саме? Як їх до цього заохочують? 

4. Назвіть героїв телепередач, яких наслідують і якими захоплюються 

учні Вашого класу? 

5. Чи робить що-небудь хтось із учнів під впливом телепередач? 

6. Допомагає чи шкодить телебачення у навчанні та вихованні 

учнів? 

7. Як Ви гадаєте, телебачення сприяє розвиткові у підлітків рис 

пасивного споглядача чи пробуджує в ньому бажання діяти? Свою 

точку зору поясність, будь ласка, детально на основі спостережень і 

врахування типів дітей. 

8. Чи передбачено у розпорядку дня учнів Вашого класу час для 

перегляду телепередач? 

Батьки під час інтерв'ю відповідають на такі запитання: 

1. Чим найбільше захоплюється у вільний від навчання час Ваш син 

(дочка)? 

2. Про які телепередачі говорив з Вами син (дочка)? 

3. Які риси характеру героїв телепередач подобаються Вашому 

синові (дочці), кого з цих героїв він (вона) намагається наслідувати? 

4. Чи допомагаєте синові (дочці) у виборі телепередач і як саме? 

5. Які телепередачі найчастіше слухає, дивиться Ваш син (дочка)? 

6. Як  Ви використовуєте телепередачі у вихованні сина (дочки)? 
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7. Допомагають чи заважають Вашому синові (дочці) телепередачі 

у навчанні та самовихованні? 

8. Чи робить що-небудь Ваш син (дочка) під впливом телепередач? 

9. Чи передбачено у розпорядку дня Вашого сина (дочки) час для  

перегляду телепередач? 

Під час бесіди з учнями доцільно з'ясовувати такі питання: 

1. Що найбільше сподобалося і запам'яталося школяреві з телепередач, 

які коли-небудь дивився? 

2. Які телепередачі дивилися колективно і чи 

оговорювали їх? 

3. Чи прочитав (ла) якісь книжки за порадою телебачення? 

4. Які пісні вивчили із телепередач і співаєте їх? 

5. У яких конкурсах, вікторинах, змаганнях, іграх, оголошених по 

телебаченню, брав (ла) участь? 

6. Хто допомагає вибирати телепередачі? 

7. Які телепередачі, дивився (ла) за останні два тижні з батьком, 

матір'ю, старшим братом чи сестрою і чи обговорювали їх? 

8. Чи буває ввімкнутим телевізор, коли готуєш  уроки? 

9. Чи бувають такі телепередачі, що не подобаються. 

Назвати їх і пояснити чому не подобаються? 

10. Назвіть відомі телеканали і як часто дивишся їх телепередачі? 

11. У які години і дні найзручніше дивитися телепередачі? 

 Таке коло питань доцільно  з’ясовувати під час бесіди з учителями: 

1. Які телепередачі для учнів Вам відомі. Чи дивитесь їх? Що у них 

цікавого і які недоліки? 

2. Які телепередачі за останні два тижні Ви рекомендували дивитись 

дітям? 

3. Назвіть телепередачі, які дивляться учні Вашого класу? 
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4. Якщо прищеплюєте дітям зацікавленість до перегляду потрібних їм 

телепередач, то як це робите? 

5. Чи організовуєте колективний перегляд телевізійних передач та їх 

обговорення'? Якщо так, то за яким планом? 

6. Хто з батьків звертався до Вас за консультацією, як слід 

спрямовувати дитину на перегляд телепередач? Що Ви їм радили? 

7. Як Ви гадаєте, скільки часу на тиждень можна школяреві дивитись 

телепередачі? 

8. Чи є у Вашому класі юні кореспонденти телебачення і в чому 

виявляється їх внутрішкільна діяльність? 

Під час бесіди з батьками можна з’ясовувати такі питання: 

1. Назвати телепередачі,  які дивиться син (дочка). 

2. Які телепередачі за останні два тижні рекомендували дивитися синові 

(дочці)? 

3. Чи радять вчителі, які треба дивитися телепередачі синові (дочці)? 

4. Чи дивиться телевізійні передачі син (дочка) разом з однокласниками? Чи 

втручаються батьки в їх розмову, яка стосується телепередач? 

5. Звідки син (дочка) довідується, які телепередачі слід дивитися? 

6. Чи знають батьки, які телепередачі не подобаються синові (дочці) і чому? 

7. Про що саме, на думку батьків, слід найчастіше показувати по телевізору 

дітям такого віку, як їх син (дочка)? 

8. Чи робить що-небудь син (дочка) в той час, коли дивиться телепередачу? 

9. Скільки часу на тиждень слід дивитися телепередачі синові (дочці)? 

10.  У які години і дні найзручніше дивитися телепередачі 

синові (дочці)? 

 Учні також виконують письмові роботи на тему: «Моя перша 

найцікавіша зустріч з телевізійною передачею» за таким планом: 1. В яких 

умовах дивився (дивилася) передачу? 2. Випадково дивився (дивилася) передачу, 
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сам (сама) вибирав (вибирала), чи хтось порадив? 3. Що запам’яталося з цієї 

передачі й чим це можна пояснити? 4. Як тепер відбувається спілкування з 

телевізором: чи сам (сама) вибираєш, що дивитися, чи батьки рекомендують, або 

забороняють дивитися телепередачі, скільки часу в добу дивишся телепередачі? 

5. Побажання працівникам телебачення з приводу передач, які адресовані 

школярам. 

  Після отримання результатів опитування і письмових робіт доцільно 

проводити бесіди зі школярами за таким планом: 1. Тема і основний зміст 

телепередачі. 2. Що найбільше запам’яталося з побаченого і чому? 3. Що 

сподобалося і чому? 4. Що не сподобалося і чому? Головні герої і їх 

характеристика? 6. Що нового довідався (довідалася) з телепередачі? 

  Розумне залучення дітей до телеперегляду телевізійних передач, 

культура телеперегляду, їхня виховна ефективність визначається не лише 

тематикою, формою подачі матеріалів, а й у значній мірі визначається сім’єю, 

яка виховує дітей усім стилем свого життя, впливає на всі сторони формування 

особистості. Адже сім’я зустрічає дитину на порозі життя, через сім’ю вона 

вперше прилучається до національно-духовних, морально-соціальних цінностей. 

Тому сформовані сім’єю психологічні установки в більшості визначають 

характер реагування людини на всі наступні виховні акції, на критерії її відбору і 

переваг.  

  Для того, щоби батьки і вчителі стали активними, вмілими 

провідниками школярів у телевізійному середовищі,  потрібно також проводити 

методичні конференції щодо педагогічного керівництва стосунками школярів з 

телевізором, а також поліпшення якості телепередач на основі врахування 

психологічних і фізіологічних особливостей розвитку дітей. 
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Методичні поради батькам і вчителям щодо усунення патогенного впливу 

телебачення на дітей 

Осмисливши матеріали представницьких конференцій ЮНЕСКО з проблем 

медіаосвіти і медіаграмотності (Париж, червень 2007) і Ради Європи (Грац, 

грудень 2007), міжнародного форуму «Альянс цивілізацій», що відбувся 15-16 

січня 2008 року в Мадриді, та взявши до уваги методологічні і концептуальні 

засади нашого дослідження, вважаємо, що важливими психолого-педагогічними 

умовами формування у юних глядачів культури спілкування з телебаченням, 

використання телевізійних передач для національно-патріотичного виховання 

дітей, підлітків та юнацтва є такі: 

- Не треба залишати дітей і підлітків самих під час «спілкування» з 

телевізором, комп’ютером. Батьки з допомогою вчителів, працівників 

телебачення повинні серйозно ставитися до формування здорових потреб та 

інтересів дитини, до перетворення їх у захоплення, які стають імпульсами до 

самостійно-пізнавальної діяльності, пошуків значущої телевізійної інформації. 

- Для того, щоби батьки і вчителі були активними, цілеспрямованими, 

педагогічно грамотними провідниками дітей у телевізійному інформаційному 

середовищі, вони самі повинні добре в ньому орієнтуватися, володіти навиками 

культури перегляду телевізійних передач. 

- У режимі дня для школярів має бути передбачено телеперегляд потрібних 

їм передач з такою умовою, щоби це не перешкоджало навчанню, заняттям в 

гуртках, допомозі батькам, відпочинкові на свіжому повітрі. 

- Батьки повинні знати, до якого психологічного типу належить їхній син 

чи дочка, активні чи пасивні вони за своєю натурою. На активних дітей 

телебачення діє благотворно. У них появляється бажання попробувати свої сили 

в тій чи іншій галузі діяльності. Зазвичай, активний темперамент не робить їх 

залежними від екрану або пасивними глядачами життя через скло. Пасивні діти 
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стають ще пасивнішими, якщо батьки не втручаються у їхнє «спілкування» з 

телевізором. Рекомендуючи передачі для перегляду та визначаючи кількість часу 

для «спілкування» з телевізором, доцільно враховувати темперамент дітей. 

- Суть медіаграмотності батьків полягає також в тому, щоби разом з дітьми 

дивитися передачі, обговорювати з ними. Чи сподобалась і чому? А що 

найбільше сподобалось? Хто з героїв передачі найкращий і чому? Чому той чи 

той герой вчинив так, а не інакше? Як би ти вчинив (ла) на його місці? Чому 

передача (мультфільм, фільм) так називається? Як ти думаєш, кому вона з твоїх 

друзів сподобалась, а кому ні? Чому? 

- Під час такої розмови можуть виникнути десятки інших запитань, різних 

відповідей, які відкривають для батьків світ дитини, створюють можливість 

впливати на формування національних ідеалів, морально-духовних принципів, 

здорових естетичних смаків. 

- Надмірний перегляд телепередач шкідливо впливає на нервову систему, 

на зір дітей. Дітям середнього шкільного віку рекомендується дивитись 

телевізійні передачі не частіше трьох-чотирьох разів на тиждень, не більше 1 

години – 1 години 30 хвилин. Треба стежити, щоби під час перегляду 

телепередач діти сиділи правильно, на відстані не ближче 1 і не далі 5,5 метра від 

екрана телевізора. Підсвічування екрана лампою, розташованого позаду сидячих 

дітей, зменшує напругу зору. 

- Спираючись на шкільну програму, вчителі і батьки повинні 

рекомендувати дітям дивитися ті передачі, які сприяють поглибленню знань з 

того чи іншого предмету, радити брати участь в телевікторинах, іграх, концертах 

тощо. 

- Батькам треба систематично і вдумливо разом з дітьми на початку 

кожного тижня окреслити у програмі ті передачі, які доцільно подивитися. 

Складання своєрідної сімейної програми є належним ґрунтом для розмови на 
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«високі теми», створює умови, щоби зважити на бажання і дітей, і дорослих, і в 

той же час тактовно впливати на вибір передачі сином чи донькою, тобто на 

формування їхніх потреб, інтересів, національно-патріотичних якостей. У такий 

спосіб батьки можуть сприяти розумінню дітьми концепції національного 

виховання: «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» (Т. Шевченко), 

«виховання патріотизму засобами рідної мови» (К. Ушинський), «виховання 

гуманної, національно свідомої людини прекрасними українськими піснями» (М. 

Драгоманов), «рідномовність, родинність, залучення християнських ідеалів» (І. 

Огієнко), «єдність думок, почуттів і прагнень людини» (Г. Сковорода), «народ, 

який не має своєї рідної школи, ніколи не виб’ється на самостійну дорогу 

існування» (М. Грушевський), «глибоко, народна, національна за формою і 

одночасно загальнолюдська гуманна школа» (І. Франко). 

- Якщо батьки не на словах, а насправді дбають про етичне, естетичне, 

патріотичне, моральне виховання дітей, то повинні обмежувати свої бажання 

щодо перегляду телепередач, а не в будь-яку вільну хвилину вмикати телевізор і 

дивитися все підряд. Діти вчаться у батьків. Такий бездумний підхід до 

«спілкування» з телевізором небезпечний тим, що юний глядач уже не бачить 

цікавого, нездатний осмислити побачене, бо перевтомлений. Обмежуючи 

перегляд телепередач до оптимальних норм, батьки повинні дбати, щоби діти 

більше читали, займалися спортом, брали участь у різних гуртках. 

- Дітей віком 12-13-14 років рекомендується один-два рази на тиждень 

залучати до перегляду передач для дорослих. Адже ефективним національно-

патріотичне виховання буде тоді, коли кожна дитина матиме можливість 

засвоювати знання, досвід, норми поведінки дорослих і передавати свій досвід 

молодшим. Телепередачі доцільно вибирати з урахуванням морально-

психологічних властивостей дитини. Після перегляду обговорити передачу, 

щоби для юного глядача все було зрозумілим. 
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Результати нашого дослідження підтверджуються експериментами 

психологів, соціологів, педагогів, які показують, що діти, особливо дошкільного і 

молодшого шкільного віку, дивляться передачі «очима дорослих» – батьків, 

вчителів. У наступні роки позиція дорослих часто стає позицією підлітків, 

юнаків і дівчат, своєрідною точкою опори в оцінці телевізійних матеріалів, 

оточуючої дійсності. 

Якщо батьки і вчителі зуміють сформувати в дитини культуру спілкування 

з електронними засобами масової комунікації, то телевізор стане її «другом», 

який відкриє вікно у світ прекрасного. Або може статися навпаки – 

вседозволеність, байдужість, зайнятість батьків призводить до того, що дитина 

потрапляє у полон телевізора чи Інтернету і без критичної оцінки сприймає будь-

яке видовище. Безрозбірне спілкування з телевізором, деструктивна енергія 

якого не зменшується, а навпаки, збільшується, негативно впливає на моральне 

становлення, національно-патріотичне виховання, поведінку і вчинки дітей, 

підлітків, юнацтва. Тому основне завдання медіаосвіти: підготувати нове 

покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття 

різноманітної інформації, навчити людину розуміти її, усвідомлювати наслідки її 

впливу на психіку, оволодівати способами спілкування на основі невербальних 

форм комунікації за допомогою технічних засобі. 
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Приклади програм для дітей регіональних телеканалів України (коротка 

характеристика) 

 

Назва Тематика Логотип 

Стендап  

(Дніпровська обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

 

Молодіжна 

інформаційна програма 

про шкільні та 

студентські новини 

Дніпропетровська. 

Автори та ведучі 

програми – учні школи 

журналістики 

«Сенсація» та водночас 

старшокласники різних 

навчальних закладів 

міста. 

 

 

Мандри кота Фініка 

(Дніпровська обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

 

Яскрава, повчальна 

телевізійна лялькова 

вистава, головний 

герой якої кіт Фінік. 

Програма розрахована 

на дітей дошкільного 

та молодшого 

шкільного віку. 

 

 

Тихіше, миші! 

(Дніпровська обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

 

Програма для дітей 

дошкільного, 

молодшого та 

середнього шкільного 

віку. Передача 

побудована на 

динамічних діалогах 

між головним героєм та 

героями-гостями. Всі 

діалоги проходять в 

ігровій формі для 

легшого сприймання 

інформації і для того, 

аби дитина запам'ятала 
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історичні чи наукові 

факти, корисні для 

всебічного розвитку 

сучасної дитини. 

IQ 

 (34 канал, 

м.Дніпропетровськ 

 

Інформаційно-

розважальна дитяча 

програма. Новини 

шкільного життя та 

дозвілля, культура, 

спорт, цікаві зустрічі, 

питання і відповіді. 

 

 

Міркувалки 

(ТРК "Рудана", 

м.Кривий Ріг) 

 

Розважальна програма 

для дорослих і дітей. 

Це своєрідний 

дайджест дитячих 

думок, калейдоскоп 

"перлів" юних 

респондентів. 

 

 

Зірки та зіроньки 

(27 канал, м.Донецьк) 

 

Телеефір 

Міжрегіонального 

фестивалю «Зірки та 

зіроньки». У конкурсній 

програмі - діти віком 

від 4 до 17 років 

 
 

Територія дитинства  

(27 канал, м.Донецьк) 

 

 

Щотижнева програма 

«Територія дитинства» 

розповість своєму 

глядачу віком від 5 до 

16 років про новини в 

світі дитячого та 

підліткого життя. 
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До речі, про речі 

(27 канал, м.Донецьк) 

 

 

Пізнавальна програма 

для допитливих дітей 

 

 

Топтижчин 

кінопалац 

(27 канал, м.Донецьк) 

 

Розважальна 

телепрограма. Діти не 

лише дивитимуться 

мультиКИ, а й зможуть 

бувати тут у гостях зі 

своїми розповідями про 

заняття у дитячих 

садочках та 

різноманітних гуртках 

при школах, клубах та 

Палацах дитячої та 

юнацької творчості. 

Мета передачі не 

тільки розважати 

хлопчиків та дівчаток, 

але й виховувати їх і 

просвіщати. 

 

 

Мудрий сундучок 

(27 канал, м.Донецьк) 

 

Звідки з'являється 

вітер? Чому квіти 

пахнуть? Що таке 

райдуга? Чому дні 

тижня називаються 

саме так, а не інакше? 

Ці та інші відповіді у 

дитячій передачі 

“Мудрий сундучок”. 
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Вісті з Палацу 

(27 канал, м.Донецьк) 

 

Чим захоплюються 

сучасні діти? 

Комп'ютером? А що 

вони знають крім ігор i 

чатів? Танцями? А чи 

вміють дійсно красиво i 

правильно рухатися у 

танцювальних ритмах? 

Музикою? А чи грають i 

співають самі? 

Слідкують за 

модою?Цьому i багато 

чому іншому навчають 

у Донецькому 

обласному Палаці 

дитячої та юнацької 

творчості. 

 

 

Хатка Левенятка 

(12 канал, м.Львів) 

 

Найцікавіші 

оповідання, казки, 

приказки для 

наймолодших глядачів 

читають гості 

програми. А ще 

мультики, забавки, 

концертні нормери у 

дитячій програмі 

"Хатка Левенятка". 

 

 

Кадрики 

(12 канал,м.Львів) 

 

Дитячо-юнацьке 

розважальне шоу 

«Кадрики» створене 

для Вас та Ваших дітей. 

Основним завданням 

програми є допомога у 

виборі професії. 
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Небесна колискова 

(Сфера ТВ, м.Рівне) 

 

Дитяча телевізійна 

програма “Небесна 

колискова” чи не єдина 

програма в Україні, яка 

надає можливість 

наблизити дітей до 

світу телебачення, дає 

унікальний шанс дітям 

відчути себе акторами, 

ведучими, героями 

улюблених історій та 

казок, танцюристами 

та співаками. 

 

 

Веселі уроки 

(Рівне 1, м.Рівне) 

 

Веселі уроки – дитяча 

програма.Творчі 

завдання, кулінарія, 

Фітнес і танці. 

 

 

Чарівний ключик 

(TV4, м. Тернопіль) 

 

Щотижнева дитяча 

програма.У програмі -  

пізнавальні і 

розважальні рубрики, 

конкурси, мультфільми. 
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Без п’яти хвилин 

Всезнайко 

(Харківська обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

 

Щотижневий 

пізнавально-

розважальний 

тележурнал для 

наймолодшої аудиторії 

каналу ОТБ. Дитячі 

новини з усього світу, 

різноманітна 

пізнавальна інформація 

та зустріч з героями 

мультфільмів. 

 

 

Вечірня казка 

(Харківська обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

Цикл передач для дітей 

молодшого віку. 

Щовечора юні 

телеведучі 

розповідають малюкам 

багато нового, цікавого 

та пізнавального. 

А також захоплюючий 

мультфільм перед 

сном. 

 

 

 

Діалоги про школу 

(Харківська обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

 

Перше і єдине ток-шоу 

для школярів старших 

класів , їхніх батьків та 

освітян. Програма 

«Діалоги про школу» – 

номінант творчого 

конкурсу «Часопис». 

 

 

Мульткраїна 

(7 канал, м.Харків) 

 

Щоденна пізнавальна 

програма для дітей. 

Ведучий – Професор 

мультиплікаційних 

наук. 
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Малявочки 

(Хмельницька обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

 

Пізнавальна програма 

для дітей дошкільного 

та раннього шкільного 

віку. Формує у дітей 

цікаве ставлення до 

навколишнього світу. 

Сприяє розвитку 

природних здібностей. 

Допомагає  вивчати  

нові слова та 

предмети. Знайомить із 

народними казками і 

збагачує дитячу уяву. 

 

Твій світ 

(Хмельницька обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

Пізнавальний журнал 

для дітей середнього 

шкільного віку. 

Розвиває природні 

таланти, формує 

позитивні звички, 

доброзичливі стосунки. 

Сприяє психологічній 

адаптації дитини у 

родині, товаристві та 

учнівському колективі. 

Розширює межі 

світогляду та мовний 

запас. Формує звички 

здорового способу 

життя та позитивного 

мислення. 

 

 

Маленькі зірочки 

(33 канал, 

м.Хмельницький) 

 

 

Проект створений для 

юних співочих 

талантів. Щодня в цій 

передачі можна 

побачити відео кліпи 

дітей які в майбутньому 

можуть стати відомими 

зірками та 

прославлятимуть 

Поділля. 
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Буковинчики-

Веселинчики 

(Чернівецька обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

Пізнавальна передача 

для допитливих 

хлопчиків та дівчаток. 

 

 

Красен світ 

(Чернівецька обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

 

Музична програма для 

дітей, яка готується за 

матеріалами пісенних 

та хореографічних, 

літературних конкурсів 

та фестивалів, що 

відбуваються на 

теренах області та за її 

межами. 

 

Країна Талантів 

(Чернівецька обласна 

державна 

телерадіокомпанія) 

 

 

 

Телевізійний 

фестиваль дитячої 

творчості, в якому 

беруть участь 

вихованці вокальних, 

хореографічних, 

циркових студій, 

музичних шкіл 

  

Країнка-Цікавинка 

(Вікка, м.Черкаси) 

 

 

Пізнавальна програма 

для дітей 
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Дитяча трибуна: 

домашні улюбленці 

(Вікка, м.Черкаси) 

 

 

Діти про домашніх 

улюбленців 

 

 

Веселий ананас 

(Вікка, м.Черкаси) 

 

 

Короткі смішні історії з 

життя дітей 

 

 

Добрик 

(ТРК Крим) 

 

Сімейна дитяча 

телепередача під 

назвою «Добрик» - 

одна з небагатьох 

передач в Криму, яка 

призначена спеціально 

для найменших 

глядачів. «Добрик» - 

це телевізійний 

казковий персонаж, 

який допомагає дітям 

вирішувати їх 

найважливіші дитячі 

питання. 
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Республіка Ді 

(ТРК Крим) 

 

Програма, зроблена 

дітьми для дітей. 

Справжнє телебачення, 

де в ролі журналістів 

виступають школярі. 

Репортажі з місця 

подій, інтерв'ю з 

цікавими людьми, 

обговорення 

хвилюючих тем і все 

те, що викликає 

інтерес у 

підростаючого 

покоління. 

 

Дитячий майданчик 

(ТРК Крим) 

 

Програма «Дитячий 

майданчик» розповість 

про тих музикантів, чий 

творчий шлях ще 

тільки почався. У 

рамках програми ви 

побачите сюжети, що 

висвітлюють життя 

талановитих дітей в 

Криму. 

 

 

Устами дитини 

(НТА, м.Львів) 

 

Дитяча передача - світ 

устами дітей 
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МУЛЬТЛЯНДІЯ 

 (ТРК "Київ") 

 

На малюків чекають 

цікаві історії про світ 

тварин та рослин, 

пригоди та мандри 

разом з героями 

улюблених 

мультфільмів. 

 
 

 

 

 

«Разом з Пізнайком» 

(Івано-Франківське 

обласне телебачення) 

 

 

Автори програми 

мають на меті 

прищеплювати дітям 

добрі людські якості, 

давати елементарну 

інформацію, відповідно 

до віку та розважати 

до міри. Періодично до 

телепрограми 

включаються уроки 

англійської мови та 

мультфільми озвучені, 

виключно, українською 

мовою. 

 

 

На добру ніч 

малятам 

(Івано-Франківське 

обласне телебачення) 

 

Дивовижні 

перетворення, пригоди 

звірят, які разом з 

маленькими глядачами 

будуть вчитися читати, 

писати, рахувати, 

знаходити вихід із 

різних непростих 

ситуацій, що 

трапляються в житті 

дітвори. Доповнюють 

передачу українські 

мультфільми та 

українські народні 

казки. 
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Я – зірка! 

(НТК, м.Коломия) 

 

Хіт-парад дитячої 

творчості, переможців 

визначає журі та 

аудиторія 

 

 

Чарівниця  

(Алекс м.Запоріжжя), 

телеканал "АТВ" 

 

«Чарівниця» є 

інноваційним 

розважальним і 

загальноосвітнім 

програмним продуктом 

ТРК «Алекс» для дітей 

дошкільного віку та 

учнів початкових 

класів. Цьому проекту 

немає аналогів на 

регіональному 

телебаченні. При 

розробці програми 

автори спиралися на 

кращі традиції 

вітчизняної дошкільної 

освіти: 

- стимулювання 

пізнавальних процесів; 

- розвитку 

комунікативних 

навичок; 

- створення 

соціокультурного 

середовища 

спілкування; 

- розвитку творчих 

здібностей особистості; 

- підтриманню 

 



257 

 

прагнення до 

самостійної діяльності; 

- творчому 

використанню 

життєвого досвіду 

дітей. 

У програмі «Чарівниця» 

комплексно 

представлені всі 

основні змістовні лінії 

виховання, навчання і 

розвитку дитини від 4-

річного до 10-річного 

віку. 

 

 

Казка Домовуші 

(ТВ-5, м. Запоріжжя) 

 

 

Діти дізнаються про 

незвичайні факти і 

загадки природи, 

винаходи та відкриття, 

слухаючи і дивлячись 

улюблені казки 

  

Еврика 

(ОДТРК, м.Запоріжжя) 

 

 

Дитяча інформаційно-

пізнавальна програма, 

покликана розповісти 

про те, як з’явилися у 

нашому побуті та 

повсякденності, 

здавалося, вже звичні 

речі. Кулькова ручка, 

мікрохвильова пічка, 

шампунь, газована 

вода, хот-дог, 

лампочка – ці 

винаходи, свого часу, 

змінили життя 

людства. 
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Чудесний канал 

(ОДТРК, м.Запоріжжя) 

 

Ведучі програми 

пропонують юним 

глядачам різноманітні 

теми з домашнього 

майстрування, 

моделювання, 

вивчають вірші, 

розповідають про 

безпеку на дорозі, про 

предмети та природні 

явища, літературних 

героїв та авторів 

книжок, історичних 

особистостей, тварин 

та країни – словом про 

все на світі для того, 

щоб розширити 

кругозір молодшого 

покоління. 

 

 

Життя у квадраті 

(ОДТРК, м.Запоріжжя) 

 

Тележурнал для дітей 

старшого шкільного 

віку та підлітків. 

Розповідає про 

молодіжне життя 

Запоріжжя та області, 

діяльність гуртків за 

інтересами, робітничі 

професії, цікаві явища 

та історичні події. 

Містить такі рубрики: 

"Спробуй сам" (коротка 

історія професії, а 

потім ведуча пробує 

виконати нескладну 

роботу за нею), "З 

місця подій" (репортажі 

з культурних дитячих 

та мистецьких заходів, 

соціальних акцій, 

художніх виставок та 

театральних вистав), 

"Є така думка" 
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(опитування людей на 

вулиці з приводу 

нагальних чи 

дискусійних питань), 

"Цікава історія" (історія 

речей, походження 

предметів, процес 

виробництва харчових 

продуктів тощо), 

"Культогляд" 

(культура, традиції, 

звичаї, обряди та свята 

народів світу), 

"Феномен" (природні 

явища, цікаві факти зі 

створення Землі або її 

будови, незвичайні 

властивості речей), "На 

дозвіллі" (про 

особливий світ сучасної 

молоді, її захоплення 

та вподобання, а 

також, чим можна 

зайнятися у вільний від 

навчання чи праці час). 

 

 

 

Книгочей  

(ОДТРК, м.Запоріжжя) 

 

 

 

Пізнавальна 

телевізійна вікторина 

для дітей, аби 

привчити маленьких 

глядачів читати твори 

української та світової 

класики. Програма 

побудована на 

інтерактивному 

спілкуванні ведучої у 

студії з маленькими 

читачами, котрі за 

телефоном у прямому 

ефірі відповідають на 

запитання за казкою, 
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оповіданням, новелою, 

повістю тощо. 

Чарівна майстерня 

(ТРК "Аверс", м.Луцьк) 

 

Навчально - 

розважальна дитяча 

телепрограма, в якій 

розповідається і 

демонструється 

послідовність 

створення мистецького 

образу. 

 

 

Всім малятам-

трулялятам  

(ТРК "Аверс", м.Луцьк) 

 

Розважальна програма 

для найменших 

телеглядачів з 

цікавими 

мультфільмами. 

 

Англійські КЛАСи 

(ТРК "Аверс", м.Луцьк) 

 

Телепередача для 

дітей дошкільного та 

шкільного віку, які 

бажають вивчити 

англійську мову чи 

вивчають її. 

 

 

Говоримо польською 

(ТРК "Аверс", м.Луцьк) 

 

„Mówimy po polsku”-  

телепередача для 

школярів, студентів та 

усіх, хто бажає вивчати 

польську мову. 
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