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ВИДИ РОЗВАЖАЛЬНИХ ПРОГРАМ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 
 
Існує чимало видів розважальних програм на телебаченні. Безліч 

дослідників виокремлюють ту чи іншу типологію або наводять власну. 
Розважальні телепрограми за А.В.Юсиповичем діляться на: 

ü Контактні програми (ток-шоу); 
ü Програми «інфотеймент»; 
ü Інтелектуально-розважальні 
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ü Реаліті-шоу; 
ü Розважальні шоу-видовища; 
ü Світські хроніки (програми про моду та модне життя); 
ü Музичні програми; 
ü Ігрові розважальні програми (інтерактивні ігри); 
ü Кулінарні шоу; 
ü Гумористичні програми; 
ü “Програми-перевтілення”; 
ü Талант-шоу; 
ü Програми про подорожі; 
ü Спортивні програми 
ü Дитячі програми [1]. 
Основним завданням жанру ток-шоу є активізація сприйняття 

змісту, укладеного в передачі за допомоги диспуту, каверзних запитань, 
висловлювань різних точок зору [2, c. 68]. 

Жанр ток-шоу скоріше розважальний, ніж інформаційний, і при 
відсутності моніторингу аудиторії загрожує нудьгою і втратою адрес-
ності [3,c.78] . 

Інтелектуально-розважальні програми – це програми, які базу-
ються здебільшого на «мозку» людини, але водночас елементом такої 
програми є гра. Такі проекти можна вважати досить популярними, адже 
призначені вони для будь-якої вікової категорії і до уваги не береться 
соціальний статус глядача. Приклад – “Хто зверху?”, “Найрозумніший”, 
“Дурнєв+1”, “Куб”. 

Програми “інфотеймент” мають такий принцип  – інформувати, 
розважаючи. Термін інфотейнмент виник в результаті абревіатурного 
об’єднання двох слів: information –інформація і entertainment – розвага, 
як синтез новин і розваг, представляє серйозну інформацію в 
розважальному ключі [4]. Приклад – “Все буде добре”, “Аферисти в 
сітях”, “Абзац”, “Суперінтуїція”. 

Реаліті-шоу – телевізійний жанр, один із видів розважальної 
телевізійної передачі та онлайн-трансляції. Сюжетом телевізійного 
жанру є послідовний показ дій групи (або груп) людей в обстановці, 
найбільш наближеній до життя. 

Окремо слід розглянути популярний раніше жанр розважальних 
шоу-видовищ. Прикладом таких програм були відомі нам “Танці з зірками” 
та “Зірковий дует”. У багатьох глядачів виникає момент ідентифікації себе 
з “зірками”. Глядач розмірковує приблизно таким чином: я теж можу так 
робити, якщо це роблять мої кумири. І тому для мене це цікаво. 
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Світські хроніки (програми про моду та модне життя) –це короткі 
інтерв'ю з зірками шоу-бізнесу, відомими політиками та іншими 
світськими персонами [5]. Найяскравішим прикладом світських хронік є 
“Світське життя з Катериною Осадчою”, а також різні модні покази на 
телеканалі М1, особливо під час українських тижнів моди. 

Особливо цікавими для глядацької аудиторії є музичні програми. 
Безперечним плюсом є те, що дивитися такі телешоу можуть люди 
різних вікових категорій. Існують, як сезонні музичні програми, так і 
конкурси, присвячені якійсь події 

Програми, де присутній момент змагання, гри та визнання “най-
кращого” – це ігрові розважальні програми. Чим більше учасників залу-
чається до участі, тим “гарячіша” гра. Дивлячись такі програми, глядач 
стає сам співучасником, активно вболіває разом з героями, розуміючи 
при цьому, що й він може опинитися на їх місці [1]. 

Кулінарні шоу – це змагання характерів, амбіцій і кулінарних 
шедеврів, початківців кухарів і професіоналів кулінарної майстерності 
за перемогу та головний приз. На шляху до мети учасники долають 
кулінарні перешкоди, щоб отримати можливість навчатися високої 
кухні у Європі. Приклад такого шоу – “МастерШеф”. 

Гумористичні програми завжди цікаві практично для всієї 
глядацької аудиторії. Гумор розслабляє, дає можливість посміятись над 
собою, над політиками, над своїм менталітетом. Основне завдання 
таких програм – створити атмосферу радості, сміху. 

“Програми-перевтілення”. Попелюшки обертаються на принцес. 
Звичайних сіреньких мишок перетворюють на наречених. “Я соромлюсь 
свого тіла”, “Поверніть мені красу” – програми, що змушують глядачів 
повірити у «диво», що може статися з будь-якою людиною 

“Талант-шоу” – телевізійна співочо-танцювальна програма, 
умова якої участь у шоу, що забезпечують насамперед творчі здібності 
та талант; зовнішність і вік учасників мають вторинне значення [5] . 
Прикладом можуть бути такі програми: “Україна має талант”, 
“Танцюють всі!”, “Ікс-Фактор”, “Голос країни”, “Голос країни. Діти” . 

Тревел-шоу або програми про подорожі – це програми, де ведучі 
їздять по різних куточках землі, знайомлячи глядачів з побутом, тради-
ціями, звичаями тих чи інших народів. Такі програми сприяють розши-
ренню кругозору, підвищенню інтелекту, розвитку естетичного смаку 
населення. Найяскравіший приклад подібних телешоу є “Орел і решка” та 
“Світ навиворіт”. 



 219 

Спортивні програми – розважальні програми, у яких учасники 
проекту мають показати в кінцевому результаті власні спортивні досяг-
нення [5]. Це такі програми, як “Зважені та щасливі”, “Великий футбол” . 

Дитячі програми – це програми, створені лише для дитячої та 
юнацької вікової категорії. На сьогодні існує чимала кількість дитячих 
розважальних програм. Це – аніме, мультфільми, дитячі передачі, дитячі 
телесеріали, фільми для дітей. Великою популярністю у дитячо-
юнацької аудиторії користуються розважально-пізнавальні телевізійні 
передачі, мультиплікаційні та художні фільми [6]. Прикладами дитячих 
розважальних телепередач є “Крок до зірок”, “Дитяче Євробачення”, 
“Смішарики”, “Уроки тітоньки Сови”. 
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