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ВПЛИВ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  

 
У статті досліджується вплив сучасного українського телебачення на формування особистості; аналізується роль 

телебачення у житті молоді; досліджується проблема впливу телебачення на пізнавальну діяльність і поведінку підлітків; 
аналізується загальна картина негативних наслідків впливу телепередач на дітей. 
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В статье исследуется негативное влияние современного украинского телевидения на формирование личности; 

анализируется роль телевидения в жизни молодежи; исследуется проблема влияния телевидения на познавательную 
деятельность и поведение подростков; анализируется общая картина негативных последствий влияния телепередач на 
детей. 

Ключевые слова: телевидение, телевизионная передача, влияние телевидения на молодежь, нравственность, развитие 
молодежи, общество. 

 
The article explores negative effect of the modern Ukrainian television on the formation of personality; analyses a role of 

television in the life of young people; researches the problem of television influence on cognitive activities and behavior of teenagers and 
analyses the general situation of negative consequences of television influence on children. 
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Актуальність теми визначається зростанням ролі телебачення як чинника виховання й полягає в потребі 
дослідження впливу засобів масової інформації на підлітків та виробленні методів нейтралізації їх шкідливого 
впливу. 

Особистість формується безліччю елементів соціально-культурного середовища. Телебачення теж є одним з 
таких елементів. Воно не просто створює в наших побутових умовах постійно діюче інформаційно-естетичне 
середовище, а й формує ціннісні орієнтації. Важливу роль у цьому аспекті має вплив саме на підлітка як особу, що 
може легко піддатися впливові телебачення: в галузі мистецтва, культури, естетичної організації середовища, 
діяльності, відносин, екології.  

 Останнім часом все частіше ми зустрічаємося з проявами вульгарності, відсутності смаку, цинізму та 
жорстокості. Зникли пізнавальні передачі, ті, що вчать чомусь. Поведінка та манери в кадрі ведучих і учасників 
передач непрофесійна та неетична. Разом з тим, основою моральності людини є моральні якості, які виступають 
одним із внутрішніх механізмів, що лежать в основі морального вибору і саморегуляції поведінки, визначають 
рівень соціальної активності та зрілості людини, її моральну культуру.  

Підлітки активно проникають в соціальне життя суспільства й у цей віковий період відбувається 
надзвичайно інтенсивне засвоєння дитиною етичних правил, норм і принципів, формування пов’язаних з ними 
моральних звичок поведінки й моральних якостей особистості. Зміна соціальної ситуації розвитку дитини 
зумовлює необхідність виховання певної сукупності моральних якостей його особистості, які дозволили б йому 
швидко адаптуватися в нових соціальних умовах і служили б основою для подальшого морального виховання [1, 
с. 220].  

Саме тому, сьогодні як ніколи, актуально стоїть питання про вплив засобів масової інформації, і, в першу 
чергу − телебачення, на духовно-моральне виховання підлітків. 

Метою цієї роботи є − показати вплив телебачення на виховання молоді.  
Об’єктом дослідження виступає процес виховання підлітків.  
Предметом є виховання підлітків засобами телебачення. 
Завдання дослідження полягає в тому, щоб дослідити проблеми виховання підлітків сучасним українським 

телебаченням, дослідити і проаналізувати підходи вивчення впливу телебачення на виховання молоді та вплив 
засобів телебачення на пізнавальну діяльність і поведінку підлітків.  

За Є. Прохоровим, завдання журналістики у сфері підвищення обізнаності потребують розвитку свідомості 
мас та формування їх самосвідомості. Якщо свідомість – сукупність знань про навколишній світ, його закони, 
явища, процеси, тенденції соціального життя, то самосвідомість характеризується осягненням свого місця у світі, в 
системі соціальних стосунків, розумінням мети та смислу життя, своїх потреб та інтересів, шляхів їх досягнення… 
Свідомість виступає потужним двигуном поведінки людей, визначальним фактором їх соціальної активності [2, 
с. 165]. 

Тому для того, щоб свідомість молодого покоління була сформована у корисному державі напрямі, щоб 
виховувалася молода генерація, необхідно забезпечити її постійне інформування. 

Формальна мова телебачення впливає на пам’ять телеглядача. Збільшення частоти ракурсів, в яких 
показується одна і та ж сцена, покращує запам’ятовування. Збільшення числа змонтованих кадрів, переходів від 
одного об’єкта до іншого, фокусує глядацьку увагу лише до певної межі: якщо зміна кадрів перевищує десять за 
дві хвилини, глядачі вже нічого не запам’ятовують. Цими законами і керуються творці музичних кліпів та 

                                                      
* © А.А. Камінська, 2013 



 123 
телевізійних реклам, де використовується швидка зміна кадрів для утримання уваги, хоча зміст побаченого часто 
не уловлюється. 

Щоб телевізійна передача була адекватно сприйнята, глядач також повинен інтелектуально й емоційно бути 
готовим до цього. Водночас словесно-зображальна інформація має сприяти молодому глядачеві в тому, щоб він міг 
збагатитися морально-духовними, соціальними, пізнавальними цінностями. Йдеться про психологічні аспекти 
задоволення від очікуваної інформації: 1) утилітарний (задоволення від інформації, яка потрібна у розв’язанні 
різних життєвих, соціальних, побутових проблем); 2) престижний (задоволення від інформації, що безпосередньо 
чи опосередковано підтримує мету і цінності соціальної групи, до якої належить чи зараховує себе реципієнт); 3) 
ефект посилення позиції (задоволення від інформації, яка підтримує думку в тому чи іншому дискусійному 
питанні); 4) емоційний ефект (задоволення від емоційної розрядки); 5) естетичний (радість естетичного 
збагачення) [3, с. 35].  

Треба зауважити, що молодь нині так само розшарована, як і інші верстви населення України, більшість її 
страждає від нестатків. У цих умовах небезпечною є недооцінка виховного впливу телебачення на молоде 
покоління, яке обирає свій шлях у житті. 

Під час дослідження були помічені такі ознаки розвитку молодіжних телепрограм: невідповідність більшості 
сучасних програм потребам молоді, що проявилось у їх тематиці; мовна недосконалість; малий час цих програм в 
ефірі, особливо на передових телеканалах; нереалізованість молодіжних проектів через хибність твердження про їх 
низьку прибутковість; невиконання законодавчих постанов, що стосуються молоді, вітчизняними ЗМІ у галузі 
телебачення.  

З усього масиву розважальних програм основних каналів телебачення України емпіричним шляхом виділені 
такі їх групи: програми, що мають в основному позитивний вплив на становлення моральності підлітків; програми, 
що здебільшого неоднозначно впливають на моральне становлення підростаючого покоління; програми, що 
негативно впливають на моральний розвиток підлітків, та подані характеристики кожної з них. 

За жанровими характеристиками розважальні програми поділені нами на естрадне шоу, кулінарію, моду, 
гумор, шоу-бізнес, знаменитості, проблеми особистого життя, телевізійні конкурси (спортивні, музичні, 
інтелектуальні, кулінарні, гумористичні), “реальне телебачення”. 

Проведене дослідження змісту розважальних програм телебачення дозволило з’ясувати, що вони 
пропагують значною мірою цінності негативні або суперечливі з точки зору морального становлення особистості. 
Це знижує позитивний вплив медійного переказу на підлітків. Тому виникає необхідність допомогти молодим 
людям стати такими, якими вони здатні бути завдяки природним здібностям і соціалізації; відмовитися від 
штучності та вдаваності, встановити в комунікативному процесі дух тісних взаємин, за яких молодь стає 
впевненою в собі, а в передачі − її повноправним учасником. Важливими умовами таких взаємин є щирість та 
переконливість, які повинні пронизувати всю телевізійну програму.  

Повноцінного впливу телевізійного матеріалу на формування духовності молоді можна досягти тоді, коли 
журналіст і глядач стають партнерами під час комунікації. Здійснення цього психологічного контакту залежить від 
якості передачі, яку потрібно побудувати за законами драматургії. При цьому варто подбати про те, щоб ідейна, 
тематична спрямованість передачі реалізувалася в усіх її компонентах: у тих, які інформують, орієнтують, 
навчають, формують уявлення, цінності, естетичні смаки, спонукають до пізнання, до морально-духовного 
самовдосконалення. На рівень сприйняття телепрограми глядачем впливають такі фактори, як актуальність 
інформації, її зв’язок з іншими повідомленнями, вербальна і візуальна єдність змісту і форми матеріалу, емоційна 
насиченість, популярність, образність і чіткість викладу. 

 Підлітковий період завершує підготовку до самостійного життя людини, формування цінностей, світогляду, 
вибір професійної діяльності та затвердження цивільної значущості особистості. В результаті і під впливом цих 
соціально-особистісних чинників перебудовується вся система відносин юнака з оточуючими його людьми і 
змінюється його ставлення до самого себе. З віком вплив соціального фактору на психологічний розвиток людини 
посилюється. Фізичне формування вже майже закінчилося, але при всьому цьому з’являється «найцінніше 
придбання − відкриття свого внутрішнього світу». Відбувається перехід від зовнішнього управління до 
самоврядування. Для управління необхідна інформація, яку юнак починає шукати, як у своєму внутрішньому, так і 
в зовнішньому, що оточують його, світі. Тому цілком природно, що в цьому віці нерідко виникає сильний потяг до 
мас-медіа [4, с. 37–39]. 

Довгий час телебачення вважалося безпечним, проте останнім часом багато говориться про те, що частий і 
безсистемний перегляд телепередач може спричинити за собою погані наслідки для психічного розвитку дитини. В 
час, коли підростає перше покоління «екранних» дітей, ці наслідки стають все більш очевидними. Відзначається 
різке зниження фантазії та творчої активності дітей. Вони втрачають здатність і бажання чимось зайняти себе. Не 
докладають зусиль для винаходу ігор, для створення власного уявного світу. Їм нудно малювати, конструювати. Їх 
нічого не цікавить і не захоплює. Відсутність внутрішнього світу відбивається і на стосунках між дітьми.  

 Тривожним симптомом, згідно з даними огляду наукових досліджень, є пряма залежність між значенням 
коефіцієнта інтелекту молоді та часом, що він проводить біля телевізора. У середньому, чим більше діти дивляться 
телепрограми, тим нижче значення їх коефіцієнту. Чим більше уваги підліток приділяє телебаченню, тим менше у 
нього залишається часу на читання літератури, приготування уроків, розвиток талантів та інтересів, які сприяли б 
навчанню. Таким чином, надмірне захоплення телепередачами найчастіше означає недостатньо високий показник 
інтелекту і низьку успішність у школі.  

Ще одна проблема, що виникає у дітей у зв'язку з телебаченням, − неправильне харчування, наслідки якого 
ускладнюють далекі від реальності уявлення про те, як впливають певні продукти на людський організм. Чим 
більше дитина дивиться телевізор, тим він менше рухається і більше «перекушує» замість того, щоб нормально 
харчуватися. Це, в свою чергу може призвести до ожиріння та інших неприємностей.  
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Нерідко телебачення формує у підлітків упевненість у тому, що сильніший завжди правий, свобода - це 

можливість робити все, що заманеться. Телебачення, по-перше, створює такі телепрограми і фільми, де 
показується нібито соціальний статус та успіх людини, її щастя та, взагалі, сенс буття залежать від тих 
матеріальних благ і предметів розкоші, якими вона володіє; по-друге, показує те, що є внутрішнім і соціальним 
табу людини (порнографія, насильство, смерть, страждання інших, злочинність), з метою розбудити всі низькі в 
ній інстинкти та привернути її увагу до телевізора. Потім у реальному житті людина вже не може обійтися без цих 
«цінностей», вона шукає всі можливі шляхи, щоб отримати необхідну суму грошей на їх придбання, що викликає 
зростання злочинності та падіння моралі у суспільстві.  

Культ жорстокості, насильства, порнографії, що нині пропагується в ЗМІ, особливо на телебаченні та в 
комп'ютерних мережах, призводить до неусвідомленого бажання молоді наслідувати його, сприяє закріпленню 
подібних стереотипів поведінки в її власних звичках і способі життя, знижує рівень граничних обмежень і 
правових заборон, сприяє появі негативних норм поведінки в суспільстві, що, в свою чергу, відкриває шлях до 
втрати морально-ціннісних установок, до правопорушень. 

Рівень моралі, культурні запити і потреби сучасної молоді є однією з найвагоміших соціокультурних 
характеристик українського суспільства, а специфіка соціалізації молодих людей визначатиме майбутнє України. 
Тому діяльність телебачення, що формує інтереси та потреби тієї чи іншої людини й українського суспільства 
загалом, повинна бути спрямована, зокрема, на формування високих моральних якостей, національної свідомості, 
громадянської гідності. 

 Отже, телебачення як ефективний засіб впливу на молоде покоління в нинішніх умовах глобалізації 
покликане сприяти насамперед зміцненню у молоді морально-духовного, національно-громадянського імунітету і 
нейтралізувати антиукраїнські руйнівні сили. Якісною можна вважати таку телевізійну передачу, в якій ідейна, 
тематична спрямованість охоплює всі її складові частини: ті, які інформують, орієнтують, навчають, формують 
уявлення, цінності, естетичні смаки, ті, що спонукають до самопробудження, самопізнання, морально-духовного 
самовдосконалення.  
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ 
 
У статті розглянуто соціальну рекламу як засіб маніпулювання масовою поведінкою. Проаналізовано маніпулятивні 

аспекти в процесі рекламного впливу на суспільну свідомість. Особливу увагу приділено специфіці та умовам сприйняття 
маніпулювання в соціальній рекламі в контексті психологічного стану та національних особливостей українського суспільства. 

Ключові слова: маніпулювання, психологічний вплив, соціальна реклама, масова поведінка, суспільна свідомість. 
 
В статье рассматривается социальная реклама как средство манипулирования массовым поведением. 

Проанализированы манипулятивные аспекты в процессе рекламного воздействия на общественное сознание. Особое внимание 
уделено специфике и условиям восприятия манипулирования в социальной рекламе в контексте психологического состояния и 
национальных особенностей украинского общества. 

Ключевые слова: манипулирование, психологическое воздействие, социальная реклама, массовое поведение, 
общественное сознание. 

 
The article considers social advertising as a tool to manipulate mass behavior. Analyzed manipulative aspects in the process of 

advertising influence on the public consciousness. Special attention is paid to the specifics and conditions of the perception of the 
manipulation of social advertising in the context of the psychological state and national peculiarities of the Ukrainian society. 

Key words: manipulation, psychological impacts, social advertising, mass behavior, the public consciousness. 
 
Актуальність дослідження  
Соціальна реклама володіє потужним потенціалом зміни громадських еталонів і моральних орієнтирів, тому 

її можна віднести до дуже невеликої групи інструментів соціального управління, що роблять вплив на суспільство 
в цілому. Як одна з форм психогенного впливу, соціальна реклама відіграє важливу роль у формуванні певних 
психологічних і поведінкових стереотипів. Якщо реклама взагалі здатна створювати нові потреби, то соціальна 
реклама може приймати участь у формуванні куди більш складних психічних утворень, таких як світогляд, 

                                                      
* © Т.В. Лобойко, 2013 


