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ОСНОВНІ ДАТИ  
ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ В. В. РІЗУНА

Народився	12	лютого	1957	р.	в	селі	Бахмачі	Чернігівської	області	
в	сім’ї	залізничника	Різуна	Володимира	Арсентійовича	та	Катерини	
Микитівни.	
1972	р.	—	закінчив	Бахмацьку	музичну	школу.
1974	р.	—	закінчив	із	золотою	медаллю	Бахмацьку	середню	школу	№	2.		

З	тринадцяти	років	активно	друкувався	в	районній	і	обласній	газетах.	
1974–1979	рр.	—	студент	українського	відділення	філологічного	

факультету	Київського	державного	університету	ім.	Т.	Г.	Шевченка.
Під	час	навчання	в	університеті	на	денній	формі	займався	науковою	

роботою,	відвідував	літературну	студію	імені	М.	Рильського,	друку-
вався	у	пресі,	а	також	працював	за	сумісництвом	старшим	лаборантом	
Інституту	мовознавства	АН	УРСР	під	керівництвом	акад.	О.	С.	Мель-
ничука,	згодом	—	учителем	середньої	школи	№	56	м.	Києва.	Спеціалі-
зувався	з	критики	художнього	перекладу	у	професора	В.	В.	Коптілова.	
1979–1982	рр.	—	викладач	кафедри	української	мови	Кіровоград-

ського	педінституту.
1982–1984	рр.	—	викладач	української	мови	в	Київському	міському	

педучилищі	№	1	 і	 за	сумісництвом	кафедри	стилістики	факультету	
журналістики	Київського	університету.	
Від	1984	р.	—	асистент,	доцент	кафедри	стилістики	(згодом	—	стиліс-

тики	і	редагування;	мови	та	стилістики),	професор,	завідувач	кафедри	
журналістської	майстерності	(згодом	—	журналістської	майстерності	та	
редакційно-видавничої	справи,	з	2000	—	видавничої	справи	та	редагу-
вання;	теорії	масової	комунікацій	(з	2002),	згодом	—	соціальних	кому-
нікацій);	директор	Інституту	журналістики	Київського	національного	
університету	імені	Тараса	Шевченка	з	6	січня	2000	року.
Працюючи	на	факультеті	журналістики,	керував	студентською	на-

уковою	роботою	та	роботою	молодих	учених,	був	організатором	і	став	
начальником	інформаційно-обчислювального	сектора	факультету.	Цю	
посаду	обіймав	за	сумісництвом	до	обрання	директором	Інституту	
журналістики.	
17	травня	1988	р.	—	рішенням	ради	при	Київському	державному	уні-

верситеті	ім.	Т.	Г.	Шевченка	присвоєно	науковий	ступінь	кандидата	філо-

логічних	наук	після	захисту	дисертації	«Визначення	теми	тексту:	проблема	
редакторського	аналізу»	(науковий	консультант	—	академік	АН	України,	
член-кореспондент	АН	СРСР	О.	С.	Мельничук).	
21	листопада	1991	р.	—	рішенням	Державного	комітету	СРСР	з	на-

родної	освіти	присвоєно	вчене	звання	доцента	кафедри	стилістики	і	
редагування.	
21	березня	1996	р.	—	рішенням	спеціалізованої	вченої	ради	Київ-

ського	університету	ім.	Тараса	Шевченка	присуджено	науковий	ступінь	
доктора	філологічних	наук	після	захисту	докторської	дисертації	«Моде-
лювання	і	технологія	редакторських	систем»	(науковий	консультант	—	
завідувач	кафедри	видавничої	справи	та	редагування	КПІ,	професор,	
доктор	філологічних	наук	Р.	Г.	Іванченко).	
3	січня	1997	року	—	обрано	й	призначено	ректором	на	посаду	завід-

увача	кафедри	журналістської	майстерності	та	редакційно-видавничої	
справи	Інституту	журналістики	Київського	університету	імені	Тараса	
Шевченка.
3	лютого	1997	р.	—	рішенням	вченої	ради	Київського	університету	

присвоєно	вчене	звання	професора	кафедри	журналістської	майстер-
ності	та	редакційно-видавничої	справи.	
1999	р.	—	започаткував	спеціальність	«Видавнича	справа	та	реда-

гування»	в	Інституті	журналістики.	
2000	р.	—	заснував	кафедру	видавничої	справи	та	редагування.	
2002	р.	—	заснував	кафедру	теорії	масової	комунікації	(нині	—	со-

ціальних	комунікацій).
2006	—	ініціював	створення	кафедри	реклами	та	зв’язків	з	громад-

ськістю.
2009	—	ініціював	створення	кафедри	електронних	видань	і	медіа-

дизайну	(нині	—	мультимедійних	технологій	та	медіадизайну).
2013	—	ініціював	відкриття	напряму	та	кафедри	з	кіно-,	телемис-

тецтва.
Нагороди

Травень	1997	р.	—	нагороджено	Почесною	грамотою	Міністерства	
освіти	України.	
Червень	2001	р.	—	нагороджено	медаллю	Української	православної	

церкви	Київського	патріархату	«2000-ліття	хрещення	України-Руси».	
2002	р.	—	Радою	представників	установ-засновників	газети	«Освіта»	

визнано	кращим	освітянином	року	і	присуджено	освітянську	відзнаку	
«Лиш	храм	збудуй».	

Університети Володимира Різуна
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Травень	2002	р.	—	колектив	Інституту	журналістики	нагороджено	
Почесною	грамотою	Кабінету	Міністрів	України	з	нагоди	55-річчя	
інституту.
9	квітня	2003	р.	—	Указом	Патріарха	київського	і	всієї	Руси-України	

Філарета	нагороджено	Орденом	Святого	Рівноапостольного	князя	
Володимира	Великого	III-го	ступеня.	
4	червня	2003	р.	—	Указом	Президента	України	присвоєно	почесне	

звання	«Заслужений	працівник	освіти	України».	
15	жовтня	2003	р.	—	Рішенням	президії	«Фонду	суспільного	ви-

знання»	нагороджено	почесною	орденською	відзнакою	«Суспільне	
визнання»	3	ступеня.	Цим	же	рішенням	колектив	Інституту	журналіс-
тики	удостоєно	Почесного	звання	«Золота	торгова	марка»	як	лауреат	
Міжнародного	конкурсу	«Золоті	торгові	марки	—	2003».	
10	вересня	2004	р.	—	Розпорядженням	Голови	Верховної	Ради	Укра-

їни	нагороджено	Почесною	грамотою	Верховної	Ради	України.	
22	листопада	2004	р.	—	нагороджено	почесною	орденською	відзна-

кою	«Суспільне	визнання»	2	ступеня	«Фонду	суспільного	визнання».
30	 червня	 2005	 р.	—	Указом	Патріарха	 київського	 і	 всієї	 Руси-

України	Філарета	нагороджено	Орденом	Святого	Рівноапостольного	
князя	Володимира	Великого	II-го	ступеня.	
7	листопада	2005	р.	—	нагороджено	відзнакою	третього	ступеня	

Державного	комітету	телебачення	і	радіомовлення	України	«За	заслуги	
в	розвитку	інформаційної	сфери».
15	листопада	2005	р.	—	нагороджено	Почесною	грамотою	Київ-

ського	міського	голови	з	нагоди	Дня	працівників	радіо,	телебачення	
та	зв’язку.	
23	травня	2006	р.	—	нагороджено	Почесною	грамотою	Державного	

комітету	телебачення	і	радіомовлення	України.	
23	травня	2006	р.	—	нагороджено	нагрудним	знаком	Національної	

ради	України	з	питань	телебачення	 і	радіомовлення	«За	розбудову	
телеінформаційного	простору	України».	
10	лютого	2007	р.	—	нагороджено	Подякою	Кабінету	Міністрів	України.	
12	лютого	2007	р.	—	нагороджено	почесним	знаком	НСЖУ.	
25	травня	2007	р.	—	нагороджено	«Нагрудним	знаком	Укрінформу».	
20	 червня	 2007	 р.	—	Указом	Патріарха	Київського	 і	 всієї	 Руси-

України	Філарета	нагороджено	Орденом	Святого	Юрія	Переможця.	
27	жовтня	2009	р.	—	Указом	Президента	України	нагороджено	ор-

деном	«За	заслуги»	3	ступеня.

Почесні звання
2	березня	2006	р.	—	Рішенням	Вченої	ради	Ужгородського	націо-

нального	університету	присвоєно	звання	Почесний	доктор	універси-
тету.
19	квітня	2006	р.	—	Рішенням	вченої	ради	Таврійського	національ-

ного	університету	ім.	В.	І.	Вернадського	присвоєно	звання	почесного	
професора	університету.	
22	лютого	2007	р.	—	Ухвалою	вченої	ради	Волинського	державного	

університету	імені	Лесі	Українки	обрано	почесним	професором	уні-
верситету.	
25	вересня	2007	р.	—	ухвалою	Вченої	Ради	Української	академії	

друкарства	присвоєно	ступінь	«Почесний	доктор»	академії.	
31	березня	2011	року	—	рішенням	Вченої	ради	Київського	міжна-

родного	університету	присвоєно	наукове	звання	почесного	професора.

Премії
5	листопада	2004	р.	—	Наказом	Державного	комітету	телебачення	і	

радіомовлення	удостоєно	звання	лауреата	премії	імені	Івана	Франка	
у	галузі	інформаційної	діяльності	у	номінації	«За	кращий	твір	у	раді-
омовній	сфері».	
6	лютого	2006	р.	—	Рішенням	Вченої	ради	КНУ	імені	Тараса	Шев-

ченка	нагороджено	премією	 імені	Тараса	Шевченка	за	монографію	
«Нарис	з	історії	українського	журналістикознавства»	(у	співавторстві	
з	Трачук	Т.	А.).	

У	різні	 роки	був	 головою	Науково-методичної	комісії	 з	журна-
лістики	та	 інформації	при	МОН	України	(нині	—	голова	підсекції	з	
журналістики	Науково-методичної	комісії	з	суспільних	наук	та	жур-
налістики),	членом	експертної	ради	ДАК	України,	головою	експерт-
ної	ради	ВАК	України	з	філології	та	соціальних	комунікацій,	голо-
ва	учених	спеціалізованих	рад	 із	захисту	дисертацій.	За	В.	В.	Різуна	
НМК	з	журналістики	та	 інформації	стала	постійним	членом	світо-
вої	професійно-громадської	організації	World	Journalism	Educational	
Council.	Він	був	доповідачем	від	України	на	The	third	World	Journalism	
Education	Congress	was	held	July	3–5,	2013	in	Mechelen,	Belgium,	де	ви-
ступив	з	доповіддю	«Journalism	Education	and	National	Qualifications	
Frameworks:	A	Look	into	the	Future».

Університети Володимира Різуна Університети Володимира Різуна
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Брав	активну	участь	у	відкритті	бакалаврського	напряму	та	магістер-
ських	програм	з	реклами	і	зв’язків	із	громадськістю,	медіакомунікацій	
та	наукової	галузі	з	соціальних	комунікацій	в	Україні.
Був	членом	 та	керівником	різних	робочих	 груп	 і	постійно	брав	

участь	у	розробці	навчально-методичної	документації	для	галузі	освіти	
«журналістика	та	інформація»	та	галузі	науки	«соціальні	комунікації».
У	2012	році	за	наказом	МОН	був	керівником	групи	з	імплементації	

Національної	рамки	кваліфікацій	та	проектів	професійних	стандартів	
з	журналістики	та	видавничої	справи	в	освітню	галузь.	
Автор	численних	наукових	публікацій,	монографій	та	посібників	

з	української	мови,	видавничої	справи	та	редагування,	соціальних	
комунікацій.	Головний	редактор,	член	редколегій	журналів	«Наукові	
записки	інституту	журналістики»,	«Українське	журналістикознавство»,	
«Актуальні	питання	масової	комунікації»,	«Образ»,	«Стиль	 і	текст»,	
«Журналістика»,	«Інформаційне	суспільство».
Автор	першого	в	Україні	підручника	з	літературного	редагування	

для	журналістів,	підручника	з	теорії	масової	комунікації.	Вагомий	вне-
сок	зробив	у	розвиток	українського	текстознавства	як	цілісної	науки	
про	текст,	теорії	масової	комунікації.	
Одним	 із	перших	в	українській	освіті	втілив	 ідею	використання	

комп’ютерних	технологій	у	процесі	вивчення	дисциплін	гуманітар-
ного	циклу.	Автор	першого	підручника	з	основ	комп’ютерного	набо-
ру	і	коректури.	Займався	також	питанням	автоматизації	редакційно-
видавничих	 процесів.	 Його	 докторська	 дисертація	 присвячена	
моделюванню	й	технології	редакторських	систем,	зокрема	автомати-
зації	редакторської	праці.
Співавтор	кількох	підручників	з	української	мови.	Перекладав	з	

в’єтнамської.	Його	переклади	поетичних	творів	надруковані	в	журна-
лах	«Всесвіт»,	поетичній	збірці	«Заграва».	Цю	справу	вважає	своїм	хобі.
Автор	 і	 ведучий	 телепередач	 «Живе	 слово»,	 «Говоримо	 україн-

ською»,	програми	«Право	на	слово»	на	радіо	«Промінь»	та	Першому	
національному	каналі	радіо,	ведучий	програми	«Вечірній	променад»,	
«З	піснею	по	життю»,	«Молода	музика»	на	радіо	«Промінь».	На	радіо	
працював	12	років.
Член	Національної	спілки	журналістів	України.	

І. СЛОВО  
ПРО ЮВІЛЯРА

Університети Володимира Різуна
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Леонід ГУБЕРСЬКИЙ

СЛОВО ПРО КОЛЕГУ

Для	мене	Володимир	Різун	—	приклад	людини,	яка	досягла	жит-
тєвих	та	професійних	вершин	і	продовжує	творити,	а	також	керів-
ника,	який	уміє	реалізовувати	позитивно	задумане.	
Впродовж	тривалого	часу	мені	довелося	працювати	з	нинішнім	

молодим	ювіляром,	так	би	мовити,	пліч-о-пліч	безпосередньо,	адже	
ми	обидва	були	директорами	навчальних	підрозділів	Шевченкового	
університету,	що	до	всього	і	донині	розміщуються	в	одній	будівлі.	Ми	
часто	спілкувалися	як	колеги,	обмінювалися	думками	з	тих	чи	інших	
питань,	узгоджували	позиції	щодо	спільних.	Як	очільник	Інституту	
журналістики,	Володимир	Різун	завжди	був	послідовним	і	наполе-
гливим	в	обстоюванні	потреб	насамперед	свого	колективу,	які,	втім,	
не	вивищував,	намагався	знайти	рішення,	котрі	б	не	суперечили	за-
гальним	інтересам.	Таке	уміння	шукати	і	знаходити	компроміс,	вести	
діалог,	відкритість	і	спрямованість	Володимира	Різуна	до	комунікації	
ціную	й	нині,	на	посаді	ректора	Шевченкового	університету	і	вже	як	
керівника	директора	Інституту	журналістики.	
Володимир	Різун	протягом	багатьох	років	очолює	один	із,	поза	

сумнівом,	найкращих	навчальних	підрозділів	університету,	до	якого	
підвищена	суспільна	увага.	Випускники	Інституту	—	виразники	і	
часто	модератори	громадської	думки,	від	професійності	яких	зна-
чною	мірою	залежить	інформаційне	«самопочуття»	суспільства,	в	
тім	числі	й	забезпечення	права	його	членів	на	отримання	повної	
й	достовірної	інформації,	свободу	слова.	Те,	що	в	Україні,	попри	
відомі	труднощі,	формується	демократичне	громадянське	суспіль-
ство,	утверджуються	національні	світоглядні	цінності,	заслуга	зна-

Губерський Леонід Васильович,	ректор	Київського	національного	універ-
ситету	 імені	Тараса	Шевченка,	 доктор	філософських	наук,	професор,	
академік	НАН	України,	НАПН	України.
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чною	мірою	саме	вітчизняної	журналістики,	яка	стала	впливовим	
чинником	розвитку	Української	держави,	виборює	своє	місце	в	
інформаційному	глобалізованому	світі.	
Фахівці,	підготовлені	в	Інституті	журналістики,	визначають	«візе-

рунок»	сучасних	українських	мас-медій,	є	взірцями	професійності	й	
громадянської	позиції.	У	складний	час	випробувань	для	нашої	країни	
випускники	Інституту	проявили	себе	справжніми	патріотами	України,	
вони	—	на	передніх	рубежах	захисту	Вітчизни	від	чужинської	агресії,	
разом	з	українськими	воїнами.	За	високий	професіоналізм,	мужність	і	
відвагу	під	час	виконання	професійних	обов’язків	багатьох	журналістів	
удостоєно	державних,	в	тім	числі	найвищих,	нагород	і	відзнак,	їхні	
імена	—	в	історії	української	журналістики	та	нашого	університету.
Інститут	журналістики	—	майстерня	практичних	знань	і	умінь,	

лабораторія	наукового	пошуку	й	осмислення	тенденцій	сучасних	
інформаційних	процесів.	Тримаючи	руку	на	пульсі	часу,	науковці	
Інституту	на	чолі	з	Володимиром	Різуном	пропонують	своє	автори-
тетне	бачення	вдосконалення	підготовки	фахівців	із	актуальними	
вміннями	та	компетенціями,	професіоналів,	здатних	змінюватися	
і	адекватно	реагувати	на	інформаційні	виклики.
Не	з	чужих	слів	знаю,	що	означає	керувати	великим	колективом,	

де	працюють	люди,	які	немало	досягли	на	професійному	рівні,	реалі-
зувалися	як	науковці	та	педагоги,	є	самодостатніми	й	у	позитивному	
значенні	слова	амбітними.	Мені	імпонує	у	Володимирі	Володими-
ровичі	Різуні	розсудливість	і	витримка	за	будь-яких	управлінських	
обставин.	Його	уміння	аналізувати	явища	і	визернювати	суть	про-
блем,	докопуватися	до	істини	неодноразово	допомагали	віднаходити	
правильні	рішення	в	неоднозначних,	а	подеколи,	бувало,	й	гострих	
ситуаціях,	які	виникають	у	житті,	гадаю,	кожного	колективу,	з	пи-
тань,	зокрема,	організації	навчально-педагогічної	та	наукової	роботи.	
Володимир	Володимирович	Різун,	напевно,	 реалізував	 свою	

юнацьку	мрію.	Він	став	журналістом,	науковцем-освітянином,	зна-
ним	у	професійному	колі,	шанованим	серед	колег	і	студентів.	Проте	
нагода,	з	приводу	якої	віншуємо	ювіляра,	значима,	але,	повірте,	
лише	етапна.	Попереду	у	Володимира	Різуна,	переконаний,	ще	
багато	звершень,	яких	йому	бажаю,	і	яких	він,	сподіваюсь,	прагне.

Олександр АЛЕКСАНДРОВ, 
Надія ВЕРЕЩАГІНА

ЛЮДИНА, ЯКА ЗАВЖДИ З НАМИ

Володимир	Володимирович	Різун	—	людина-епоха.	Долею	йому	
судилося	 керувати	 Інститутом	журналістики	 і	 журналістською	
освітньою	галуззю	України	в	часи	швидких	кардинальних	змін	та	
драматичних	переломів.	Вибір	був,	вочевидь,	не	випадковим,	а	сві-
домий	тих	викликів,	які	чекали	нас	усіх	на	цьому	шляху.	Відданість	
справі,	послідовність	 і	наполегливість	в	поєднанні	з	людяністю	
та	якимось	природним	демократизмом	—	все	сприяло	тому,	щоб	
Володимир	Володимирович	був	справжнім	лідером,	користувався	
повагою	колег,	без	будь-яких	застережень	допомагав	нам	розбудо-
вувати	школи	журналістики	в	своїх	університетах.
З	рук	професора	Володимира	Різуна	отримав	ліцензії	на	пра-

во	 здійснювати	підготовку	 видавців-редакторів	 і	журналістів	 й	
Одеський	університет	Іллі	Мечникова.	Було	це	в	1999–2000	роки.	
Відсутність	необхідних	викладацьких	кадрів	серйозно	заважала	
здійсненню	наших	амбітних	планів,	але	коли	ухвалювали	рішення,	
то	Володимир	Володимирович	заявив,	що	мова	йде	про	класичний	
університет,	якому	під	силу	створити	професійну	школу	журналіс-
тики.	
Науково-методична	комісія,	яку	створив	Володимир	Володи-

мирович,–	свято,	яке	завжди	буде	з	нами.	Дар	Божий	об’єднувати	
навколо	себе	людей	сприяв	тому,	що	всі	ці	шістнадцять	років	ми	

Александров Олександр Васильович,	завідувач	кафедри	журналістики	Одесь-
кого	національного	університету	 імені	І.	 І.	Мечникова,	доктор	філоло-
гічних	наук,	професор.
Верещагіна Надія В’ячеславівна,	доцент	Одеського	національного	універ-
ситету	імені	І.	І.	Мечникова,	кандидат	історичних	наук.
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маємо	свій	професійний	«цех».	Регулярні	зустрічі,	засідання,	на-
ради,	до	того	ж	«без	краваток»,	сприяли	встановленню	професійних	
і	людських	контактів,	без	яких	ми	тепер	не	уявляємо	своєї	роботи.
Підтримка	голови	науково-методичної	комісії	і	розуміння	того,	

що	сучасна	журналістська	освіта	потрібна	сотням	молодих	людей	
допомагали	нам	в	Одесі	бути	сильними	духом.	Завдяки	цьому	в	
університеті	й	було	відкрито	факультет	журналістики,	реклами	 і	
видавничої	справи.	Відкрито	всупереч	обставинам,	фактично	без	
фінансової	та	матеріальної	підтримки	місцевого	керівництва.	Жи-
вучи	в	складні	часи,	віримо,	що	школа	журналістики	в	університеті	
створена	назавжди.	Спасибі	Вам!
Дорогий	Володимире	Володимировичу,	міцного	здоров’я,	дов-

голіття,	повноти	життя,	вірних	друзів	і	колег!!!	

Валерій БЕБИК

МЕДІА-ПЕДАГОГ «ВЕ.ВЕ.»

Я	давно	знаю	Володимира	Володимировича	Різуна.	У	мобіль-
ному	він	у	мене	записаний	як	«Різун»	плюс	«В.	В.»	Цю	систему	
кодування	я	використовую	для	тих	людей,	яких	добре	і	давно	знаю.	
Втім,	запам’ятати	абревіатуру	«Володимир	Володимирович»	на-

багато	легше,	ніж,	наприклад,	«Ромуальд	Сігізмундович».	Як	ро-
зумієте,	це	я	так,	для	приколу	J.	Бо	класична	традиція	написання	
книг	до	ювілею	передбачає	офіціозну	похвалу	винуватцеві	ювілею,	
особливо,	коли	ювілейна	цифра	докотилася	до	символічної	цифри	
«LX»	(не	плутати	з	«XL»!).
Мені	би	не	хотілося	офіціозу,	бо	сам	«Ве.Ве.»,	на	мою	думку,	

не	надто	цим	переймається.	Я	багато	разів	був	на	прямих	ефірах	
у	радіопрограмах	професора	Володимира	Різуна	на	Українському	
радіо	і	мені	запам’ятався	елегантний	і	невимушений	стиль	ведення	
ефіру,	тонкий	і	не	злий	гумор	керівника	програми.	
Ми	всі	чудово	розуміємо,	що	мати	свою	постійну	програму	на	

радіо	чи	телебаченні	—	то	постійний	клопіт	і	важка	праця,	які	не	
приносять	особливих	дивідендів.	Так	само,	усвідомлюємо,	що	служ-
бових	обов’язків	у	директора	Інституту	журналістики	КНУ	імені	
Тараса	Шевченка,	завідувача	кафедри	(коли	було	можна)	і	профе-
сора	—	дуже	багато.	
Попри	те	він	активно	займався	своїм	радіопроектом,	залучаючи	

студентів	провідного	в	Україні	Інституту	журналістики	до	прямих	

Бебик Валерій Михайлович,	 проректор,	 завідувач	 кафедри	 суспільно-
політичних	наук,	 глобалістики	 та	 соціальних	комунікацій	Університету	
«Україна»,	доктор	політичних,	кандидат	психологічних	наук,	професор,	ке-
рівник	авторського	проекту	«Цивілізація	Incognita»	телеканалу	«ТОНІС»,	
член	НСЖУ.
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ефірів	—	на	всіх	посадах	й	етапах	підготовки	радіопрограми.	Тут	
вам	і	ведучі,	і	автори	текстів,	і	звукорежисери.	
Зрозуміло,	що	набуття	такого	професійного	досвіду	майбутніми	

«акулами	пера»	—	у	прямому	ефірі	—	поруч	з	директором	Інституту	
та	його	викладачами	дорого	вартує	і	є	вагомим	елементом	фахової	
підготовки	з	медіакомунікацій.
Для	будь-кого	з	нас	враження	про	інших	людей	запам’ятовується	

такими	собі	яскравими	мазками,	прив’язаними	до	певних	подій	і	
фактів.	Мені,	наприклад,	запам’яталася	наша	спільна	робота	в	екс-
пертній	раді	із	соціальних	комунікацій	Вищої	атестаційної	комісії	
при	Кабінеті	Міністрів	України,	яку	знищив	Д.	Табачник.
Володимир	Володимирович	Різун	був	ініціатором	і	«торпедою»,	

яка	пробивала	бюрократичні	структури	при	створенні	наукового	
напряму	«Соціальні	комунікації».	Ми	всі	разом	писали	паспорти	
спеціальностей,	шліфували	фахові	вимоги,	формували	програми	
кандидатських	іспитів.	Але,	безумовно,	ефективним	координато-
ром	і	безпосереднім	автором	цієї	копіткої	інтелектуальної	роботи	
був	наш	шановний	ювіляр.
Прикро	про	це	говорити,	але	С.	Квіт,	який	працював	разом	з	

нами	в	експертній	раді	ВАК	України,	прийшовши	до	влади	в	Мі-
ністерство	освіти	і	науки	України,	за	порадою	своєї	малограмотної	
першої	заступниці,	знищив	цей	важливий	науковий	напрям.	
І	це	тоді,	коли	активно	твориться	глобальне	інформаційне	сус-

пільство,	 і	всі	країни	світу	прагнуть	долучитися	до	надзвичайно	
важливих	і	складних	процесів	у	глобальному	інформаційному	про-
сторі,	формуючи	і	захищаючи	свої	національні	інформаційні	про-
стори,	використовуючи	сучасні	технології	соціальних	комунікацій!	
Системна	і	продумана	ініціатива	В.	В.	Різуна	зі	створення	і	роз-

витку	наукового	напряму	«Соціальні	комунікації»	була	дуже	на	часі.	
Агресія	російського	православного	фашизму	проти	України	довела,	
наскільки	важлива	робота	з	підготовки	фахівців	у	галузі	соціальних	
комунікацій	для	захисту	національного	інформаційного	простору,	
соціокультурних	цінностей	та	суспільної	свідомості	української	на-
ції	від	інформаційних	військ	колишнього	«братнього	російського	
народу»,	який	буквально	на	очах	перетворився	на	головного	ворога.

Втім,	я	переконаний,	що	згадана	робота	не	була	даремною.	Її	
обов’язково	ще	витребують	Історія	 і	Суспільство.	 І	наш	шанов-
ний	ювіляр	Володимир	Володимирович	Різун	продовжить	свою	
діяльність	в	цьому	важливому	науковому	напрямі.	Для	цього	йому	
потрібне	—	лише	здоров’я	(все	інше	він	має).	Цього	я	йому	щиро	
і	бажаю!
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Світлана БЕЗЧОТНІКОВА

ВОЛОДИМИР РІЗУН —  
ЛІДЕР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФОРМАЦІЇ

Володимир	Володимирович	Різун	—	людина	талановита	та	ха-
ризматична.	Це	розумієш	з	першої	зустрічі.	Але	не	всі	грані	таланту	
розкриваються	відразу.	
На	життєвому	шляху,	як	на	довгій	ниві,	в	пошуках,	труднощах,	

проблемах	і	здобутках,	доля	часто	примушує	нас	складати	іспити,	
ставлячи	найважливіше	запитання	—	ЯКА	ТИ	ЛЮДИНА?	Саме	в	
складних	ситуаціях	та	випробуваннях	з’ясовується	здатність	людей	
на	високі	та	добрі	справи,	розкривається	лідер,	який	веде	колектив.	
Говорячи	про	Володимира	Володимировича	Різуна,	голову	науково-

методичної	комісії	з	журналістики	та	інформації,	якого	керівники	
кафедр	та	факультетів	журналістики	українських	університетів	вже	
багато	років	обирають	на	цю	посаду,	слово	Лідер	варто	написати	з	ве-
ликої	літери.	З	будь-якої	критичної	ситуації	він	виходить	достойно,	ви-
являючи	турботу	про	людей,	високу	відповідальність	та	працьовитість	
разом	з	демократичністю	та	надзвичайною	щирістю.	Розумієш,	що	це	
лідер	європейського	зразка,	який	вміє	створити	доброзичливу	атмос-
феру	в	колективі,	узгодити	інтереси,	заохотити	до	роботи,	підтримати	
високу	культуру	людських	взаємин.	Лідер,	який	подає	приклад	того,	
що	вихід	із	будь-якої	проблеми	—	це	можливість	стати	кращим.	
Секрет	ефективності	Володимира	Володимировича	як	успішного	

менеджера	в	його	людяності.	Він	ніколи	не	кидає	своїх	людей	у	біді.	
І	за	це	йому	велика	шана.	

Безчотнікова Світлана Володимирівна,	декан	факультету	філології	та	ма-
сових	комунікацій	Маріупольського	державного	університету,	доктор	фі-
лологічних	наук,	професор,	директор	ПРАТ	ТРК	«Євростудія».

Професор	Різун	належить	до	тих	керівників,	які	своїм	життям,	
своїми	вчинками	суттєво	впливають	на	долю	сучасників,	змінюють	
суспільну	свідомість,	пропонують	нові	ціннісні	орієнтири,	які	з	ча-
сом	стають	загальноприйнятими.	Вже	сьогодні	ми	всі	можемо	йому	
подякувати	за	те,	що	він	зробив	для	журналістської	наукової	спіль-
ноти.	За	те,	що	створив	і	зберіг	науково-методичну	комісію	з	журна-
лістики	та	інформації	як	колегіальний,	дорадчий,	експертний	орган,	
поєднавши	всю	Україну	найпотужнішими	узами	—	людськими,	фахо-
вими,	доброчинними.	Подякувати	як	вченому-реформаторові,	який	
разом	з	колегами	модернізував	у	нашій	країні	журналістську	освіту.	
Створення	 свого	 часу	 галузі	 знань	 «Соціальні	 комунікації»,	

осучаснення	фаху	відповідно	до	світових	вимог,	спрямованість	на	
практико-орієнтовану	модель	у	підготовці	журналістів	та	експе-
риментальну	науку,	як	і	всі	інші	інновації,	вимагали	багато	зусиль,	
енергії,	працьовитості	та	наполегливості.	Як	збагатилася	від	цього	
журналістська	освіта	—	відчули	ми	всі,	вона	стала	більш	сучасною	
та	вельми	затребуваною.	

Науково-методична комісія з журналістики та інформації.  
Засідання у Національному авіаційному університеті
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Щодня,	розв’язуючи	багато	важливих	питань,	Володимир	Во-
лодимирович	 залишається	простим,	 доступним,	щирим	 та	 від-
вертим.	При	його	величезному	авторитеті,	 здатності	делегувати	
повноваження	у	справах	розвитку	вищої	журналістської	освіти	він	
чітко	відокремлює	зерна	від	полови,	зосереджується	на	головному.	
І	ніколи	не	забуває,	що	в	геніальності,	як	слушно	зауважив	Томас	
Едісон,	1	%	таланту	та	99	%	праці.	Ми	пам’ятаємо	довгі	вечори	в	
Алушті,	достатньо	суперечливі	засідання	Робочої	групи	Міністер-
ства	освіти	та	науки	України	з	розробки	новітніх	освітніх	стандар-
тів	на	основі	Національної	рамки	кваліфікацій	зі	спеціальності.	
Як	зникав	ввечері	Володимир	Володимирович,	в	його	віконці	ще	
довго	горіло	світло,	а	на	ранок	ми	всі	обговорювали	опрацьовані	
підсумки	попереднього	дня.	Спираючись	на	мозковий	штурм,	екс-
пертну	оцінку	та	критичне	осмислення	проблеми,	він,	радячись	
з	колегами,	як	голова	Робочої	групи,	цілеспрямовано	вів	роботу	

Науково-методична комісія з журналістики та інформації.  
Під час екскурсії в НАУ

до	ефективного	результату.	Мабуть,	це	дивно,	але	найскладніші	в	
модернізації	журналістської	освіти	питання	Науково-методична	
комісія	вирішувала	не	стільки	на	офіційних	засіданнях	і	науково-
практичних	конференціях,	скільки	на	зустрічах	«без	краваток»	у	
різних	містах	України,	в	Єгипті,	Греції,	Дубаї,	Йорданії,	тобто	там,	
де	повсякденні	справи	не	заважали	зосередитись	на	головному.	
Це	формувало	корпоративний	дух,	професійну	етику	і	зближувало	
людей.	Сьогодні	НМК	—	це	потужна	команда,	громадська	органі-
зація,	що	зцементована	найміцнішими	вузами	людської	поваги,	
взаємодопомоги	та	підтримки,	численними	спільними	проектами.	
На	одну	з	найперших	закордонних	поїздок	НМК	Володимир	Во-

лодимирович	знайшов	спонсорів,	які	б	забезпечили	захід	та	перебу-
вання	членів	НМК	у	Греції.	Всі	були	вдячні	й	приємно	вражені	його	
вчинком,	але	вразило	не	це.	Коли	настав	останній	день	роботи,	колеги	
за	дружньою	вечерею	дякували	одне	одному	за	приємне	спілкування	
і	незабутні	враження,	голова	НМК	дістав	спонсорську	решту	і,	як	
біблейський	Мойсей,	поділив	невеличкі	гроші,	що	залишилися,	між	
усіма	членами	колективу.	Через	Біблію	згадується	і	відома	алюзія,	«не	
в	словах	сила	людини,	а	в	її	вчинках».	Готовність	поділитися	благами	
є	мірилом	щирості	та	величі	людини.	Це	і	є	краса	людської	душі.	
Ми	всі	вчимося	у	Володимира	Володимировича	його	працелюб-

ності,	демократичності,	легкості,	доброзичливості	та	гуманізму.	Він	
добре	розуміє,	що	таланти	квітнуть	тільки	в	атмосфері	свободи.	
В	цей	надзвичайний	на	життєвому	шляху	час	хочеться	побажати	

ювілярові	творчої	наснаги,	невичерпної	енергії,	нових	здобутків.	
Бережіть	в	собі	Іскру	Божу,	бо	вона	потрібна	нам,	Вашим	колегам,	
Вашим	учням	та	друзям.
Для	людини	з	талантом	і	любов’ю	до	праці	не	існує	перешкод.
Це	про	нього,	про	нашого	Володимира	Володимировича	Різуна.	
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Інна БЄЛІНСЬКА

КОЛИ РАДІОЖУРНАЛІСТ —  
НЕ ПРОФЕСІЯ, А СТАН ДУШІ

Я	не	вірю	у	збіги	обставин,	але	чи	то	був	таки	збіг	обставин,	чи	
усе-таки	у	цьому	є	якась	житейська	закономірність,	але	одного	
квітневого	дня	у	2007	році	після	наукової	конференції	в	Інституті	
соціальної	 та	політичної	психології	НАПН	України	Володимир	
Різун	мені	сказав:	«Ви	знаєте,	є	в	мене	одна	 ідея.	Я	шукаю	собі	
на	радіо	 «Промінь»	 співведучу.	Спробуєте?».	Дякую	Богові,	що	
тоді	не	сказала	«ні»	(до	цього	працювала	як	пресовий	журналіст),	
і	погодилася.	Адже	я	би	тоді	розминулася	зі	своїм	захопленням	і	
любов’ю	—	радіожурналістикою.	Вже	за	два	тижні	після	цієї	роз-
мови	були	моє	перше	знайомство	із	«Творчою	майстернею»	і	мій	
перший	живий	радіоефір,	я	прийшла	на	«Промінь»	спробувати	свої	
сили	і	залишилася	тут	донині.
Ведучі,	які	працюють	у	живих	ефірах	пліч-о-пліч,	знають,	на-

скільки	важливо	«відчувати»	одне	одного,	навіть	за	поглядом	зуміти	
здогадатися,	про	що	саме	зараз	піде	мова	та	встигнути	«підхопити»	
настрій,	продовжити	думку	свого	співведучого(ої).	Мені	пощастило,	
що	працювала	у	живому	ефірі	саме	із	таким	журналістом,	із	Володи-
миром	Різуном.	Скільки	тем	було	порушено	та	скільки	гостей	у	нас	
були	у	студії	«Вечірнього	Променаду»,	й	не	перелічити.	Політики	й	
громадські	діячі,	пересічні	громадяни	й	зіркові	гості,	одного	разу	у	
нас	навіть	був	ромський	ансамбль,	що	співав	у	живому	ефірі	майже	
годину.	До	слова,	позаочі	нас	(нашу	«Творчу	майстерню»	разом	із	
усіма	її	учасниками)	на	радіо	називали	«циганський	табір»,	бо	коли	

Інна Бєлінська, колега	по	 інституту	журналістики,	співведуча	ефірів	на	
«Промені».	

ми	усі	разом	заходили	до	апаратної,	там	неможливо	було	дотриму-
ватися	тиші,	а	кількість	кисню	у	приміщенні	стрімко	скорочувалася.	
У	передачах	ми	багато	мандрували,	нехай	і	віртуально,	—	літаком,	

потягом,	на	кораблі,	побували	у	різних	куточках	України	та	навіть	
у	Космосі.	Усі	деталі	ефіру	Володимир	Володимирович	продумував	
до	дрібниць	—	наші	діалоги,	звуковий	супровід,	який	створюватиме	
ілюзію	руху	певним	видом	транспорту.	Коли	імітація	мандрів	ви-
ходила	дуже	реалістично,	то	навіть	мали	дзвінок	від	слухача,	який	
обурювався,	що	15	хвилин	тому	бачив	пана	Різуна	на	Хрещатику,	
а	тут	ведучі	кажуть,	що	п’ють	чай	у	потязі	на	півдорозі	до	Львова.	
Було	й	таке.	Планування	ефіру	завжди	починалося	з	репліки	Воло-
димира	Володимировича	«Ви,	знаєте,	Інно,	в	мене	є	ідея…».	Ох,	ці	
ідеї…	Вони	фонтанували	(і	де	тільки	вони	бралися	у	нього	у	голо-
ві?),	були	революційними	або	відверто	авантюрними,	але	зрештою	
усі	досить-таки	плідно	реалізовувалися	у	високопрофесійні	ефіри.	
Ми	працювали	у	різних	форматах	і	на	різні	теми,	самостійно	готу-

вали	і	проводили	наживо	випуски	новин,	студенти	робили	телефонні	

Ведучі «Вечірнього променаду» вітають слухачів із Новим роком
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включення	та	готували	синхрони.	Йшов	час,	змінювались	формати	
і	концепції	передач.	Згадати	тільки,	як	ми	сумували,	коли	закрили	
наш	тригодинний	«Вечірній	променад»,	як	зворушливо	святкували	
десятиріччя	виходу	програми	«Право	на	слово»	у	2012	році.	Багато	
чого	змінилося,	це	правда,	але	незмінною	залишилася	авторська	
програма	Володимира	Різуна	«Право	на	слово».	Вона	існує	й	нині.	
Донині	існує	й	«Творча	майстерня»,	у	ній	з	легкої	руки	Володимира	
Володимировича	підготовано	й	випущено	понад	50	студентів,	100%	
з	них	працюють	журналістами,	більшість	із	них	—	роблять	це	висо-
ко	професійно.	Символічно,	що	цього	року	«Майстерня»,	як	і	наш	
ювіляр,	Володимир	Різун,	святкує	свій	перший	ювілей	—	10	років.
Володимире	Володимировичу,	від	імені	усіх	учасників	«Творчої	

майстерні	на	«Промені»	вітаю	вас	 із	ювілеєм!	Щиро	бажаю	Вам	
міцного	здоров’я,	творчих	успіхів	на	науково-педагогічній	та	про-
фесійній	нивах!	Колишніх	радіожурналістів	не	буває,	тож	чекаю	на	
Вас	із	новими,	цікавими	ідеями	й	радіопроектами!

Святковий торт до ювілею програми «Право на слово»

Юрій БІДЗІЛЯ

НАУКОВО-КОМУНІКАЦІЙНА ТА ПЕДАГОГІЧНА 
ЦАРИНА ПРОФЕСОРА В. В. РІЗУНА

В останні	двадцять	років	ім’я	Володимира	Різуна	добре	відоме	
в	українському	медійному	просторі	чи	не	кожному	працівнико-
ві	ЗМІ.	Незважаючи	на	хронічні	суперечки	помежи	так	званими	
журналістами-практиками	та	журналістами-теоретиками,	до	його	
думки	дослухаються	і	в	одному,	і	в	іншому	осередку.	Мабуть,	секрет	
такого	поважного	ставлення	до	В.	В.	Різуна	в	самій	сутності	його	
характеру,	бо	з	юного	віку	він	звик	підходити	до	будь-яких	справ,	що	
вирішує,	ґрунтовно	та	комплексно,	вникаючи	в	суть	кожної	дріб-
ниці,	не	залишаючи	поза	увагою	найменшої	деталі.	І	в	цьому	йому	
вже	не	можуть	дорікнути	ані	практики,	ані	теоретики	журналістики.
Журналістські	надії	Володимир	Різун	подавав	ще	змалку,	коли	з	

тринадцятирічного	віку	почав	друкуватися	в	районних	та	обласних	
газетах	Чернігівщини.	Згодом	його	матеріали	вміщують	загально-
українські	видання	«Літературна	Україна»,	«Молодь	України»	та	
інші.	Змалку	він	також	добре	знався	на	музиці.	Однак,	успішно	
закінчивши	навчання	в	Бахмацькій	музичній	школі,	а	згодом,	отри-
мавши	золоту	медаль	після	закінчення	Бахмацької	середньої	школи	
№	2,	В.	В.	Різун	ані	не	продовжує	музичної	кар’єри,	ані	не	вступає	
на	журналістику.	Зате	з	першої	спроби	стає	студентом	спеціальності	
«Українська	мова	і	література»	філологічного	факультету	Київсько-
го	державного	університету	імені	Тараса	Шевченка.	Зрозуміло,	що	
про	зарахування	до	університету	на	журналістику,	одну	з	найбільш	

Бідзіля Юрій Михайлович,	 завідувач	кафедри	журналістики	Державного	
вищого	навчального	закладу	«Ужгородський	національний	університет»,	
доктор	наук	із	соціальних	комунікацій.
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ідеологічних	спеціальностей	в	тогочасній	радянській	системі	осві-
ти,	випускникові	школи	не	доводилося	й	мріяти,	навіть	якщо	ти	
закінчив	її	 із	золотою	медаллю	за	особливі	успіхи	в	навчанні.	На	
цей	фах	набирали	ідеологічно	підкутих	людей,	що	мали	за	плеча-
ми	трудовий	стаж,	а	хлопців,	зазвичай,	ще	й	після	служби	в	армії.	
Робота	журналіста	в	радянський	час	прирівнювалася	до	служби	
партійного	функціонера	або	силовика.
Ставши	студентом-філологом,	В.	В.	Різун	активно	поєднує	за-

хоплення	журналістикою	з	науковою,	літературно-поетичною	та	
педагогічною	роботою:	 досліджує	 теорію	 і	практику	перекладу,	
відвідує	літературну	студію	імені	М.	Рильського,	працює	старшим	
лаборантом	Інституту	мовознавства	АН	УРСР	під	керівництвом	
академіка	О.	С.	Мельничука,	вчителем	середньої	школи	№	56	м.	
Києва.
Журналістика	потребує	віртуозного	володіння	словом,	вміння	

вправно	й	доречно	його	використовувати.	І	хто	б	що	не	говорив	
про	відкритість	нашого	фаху	для	фахівців	усіх	інших	галузей,	—	не-
можливо	стати	добрим	медійником,	не	відчуваючи	тонкощів	мови,	
специфіки	слововжитку,	бо	журналіст	—	це	передусім	професійний	
мовець.	Ретельний	підхід	до	слова,	його	значення,	дослідження	до-
цільності	слововжитку	виявилися	уже	в	перших	університетських	
працях	В.	В.	Різуна:	«Король	Лір»	у	перекладах	М.	Рильського,	
Б.	Пастернака,	Ю.	Гаврука»,	«До	питання	про	соціально-культурну	
адаптацію	художнього	твору»	та	 ін.	Наукові	захоплення	Володи-
мира	Різуна	в	галузі	перекладу	ще	більше	підсилили	його	відчуття	
філігранності	мови,	мовлення	та	сили	слова.	Не	дарма	ще	один	
видатний	уродженець	Чернігівщини	Опанас	Лобисевич	аргумен-
тував	свій	намір	перекладати	тим,	що	«запах	думок»,	висловлених	
рідною	мовою,	«єсть	найсолодший».	Однак,	за	словами	професора	
Юрія	Ярмиша,	Володимира	Володимировича	«кличе	педагогічна	
та	наукова	праця»,	тому	він	 іде	працювати	до	Кіровоградського	
педагогічного	 інституту,	потім	—	Київського	педагогічного	учи-
лища,	а	з	1984	року	стає	викладачем	кафедри	стилістики	тоді	ще	
факультету	журналістики	Київського	 університету	 імені	Тараса	
Шевченка.	Свідченням	того,	що	В.	В.	Різун	щораз	глибше	вникає	

у	специфіку	масовокомунікаційної	роботи,	вникає	у	складнощі	
творчої	майстерні	журналіста	є	його	наукові	праці:	«Залежність	
темовидільної	функції	 газетного	заголовка	від	його	структурно-
семантичних	особливостей»,	«Тематика	газети	в	лінгвістичному	ви-
світленні»,	«Газета	починається	із	заголовка»,	«Соціопсихологічні	
основи	формування	теми	висловлювання»,	«Журналістикознавство	
і	 теорія	мовної	діяльності»,	«Мовлення	в	структурі	професійної	
діяльності	журналістів»,	«Комунікативна	цілеустановка	автора	та	
ефективність	впливу	на	читача»,	«Психолінгвістичний	аспект	мо-
делювання	навчальної	діяльності	студентів-журналістів»,	«Редактор	
і	тема	(психолінгвістичний	аспект)».	Логічним	завершенням	цих	
наукових	пошуків	В.	В.	Різуна	став	успішний	захист	кандидатської	
дисертації	«Визначення	теми	тексту:	проблема	редакторського	ана-
лізу»	(1988).
Проте	Володимир	Володимирович	не	був	би	Різуном,	якби	не	

любив	експериментів,	якби	не	прагнув	щоразу	спробувати	щось	
нове.	Мабуть,	це	й	стало	причиною	того,	що	він	одним	з	перших	
не	лише	в	Київському	університеті,	а	й	у	системі	української	освіти	
загалом,	почав	ламати	стереотип,	що	журналістика	—	суто	гумані-
тарна	галузь.	Захопившись	новітніми	комп’ютерними	технологіями	
та	специфікою	їх	використання	у	процесі	вивчення	журналістикоз-
навчих	дисциплін,	він	став	автором	першого	підручника	«Основи	
комп’ютерного	набору	і	коректури»	(1993).	Системні	наукові	роз-
відки	в	цій	проблематиці	зрештою	вилилися	у	докторську	дисерта-
цію	«Моделювання	і	технологія	редакторських	систем».
Наукова	палітра	 захоплень	В.	В.	Різуна	вражає	 своєю	різно-

манітністю	та	різнорідністю.	Він	перекладає	з	в’єтнамської	і	дру-
кує	переклади	поетичних	творів	у	літературно-художніх	журналах	
«Всесвіт»,	«Заграва»,	досліджує	журналістські	матеріали	в	розрізі	
взаємозалежності	 ілюстрації	й	тексту	(«Фотографія	як	засіб	екс-
теріоризації	образної	 системи	тексту»),	розглядає	медії	 з	 точки	
зору	психолінгвістики	(«Психолінгвістичний	аспект	моделюван-
ня	навчальної	діяльності	студентів-журналістів»,	«Використання	
шкірно-гальмівного	рефлексу	як	методу	вивчення	компонентної	
будови	тексту»,	«Поняття	тексту	в	журналістиці»),	засобу	впливу	
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на	смаки	читача	(«Перцептивна	структура	твору	та	її	роль	у	фор-
муванні	національної	свідомості»,	«Основи	масового	спілкування	
як	духовного	єднання	і	порозуміння»),	розв’язує	нові	питання,	що	
з’явилися	в	підготовці	медійних	фахівців	(«Журналістська	педа-
гогіка»,	«Предмет	 і	завдання	лінгвістичної	діагностики	в	освіті»,	
«Навчально-методичні	проблеми	підготовки	журналістських	ка-
дрів»,	«Педагогічні	технології	в	журналістській	освіті»).
Нові	інформаційно-комунікаційні	умови,	що	почали	складатися	

в	Україні	після	відновлення	незалежності,	вимагали	й	нових	під-
ходів.	В.	В.	Різун	виявив	і	тут	кілька	цікавих	рис	свого	характеру:	
гнучкість	думки	та	вміння	ламати	стереотипи.	Добре	знаючись	на	
мовних	питаннях	тексту,	його	стилістиці,	розглядаючи	редакторську	
діяльність	як	важливу	масовокомунікаційну	діяльність,	Володи-
мир	Різун	одним	з	перших	в	українському	обширі	ламає	стереотип	
про	вузьке	призначення	редактора	(як	літературного	й	технічного	
працівника),	та	розглядає	його	як	фахівця,	який	здатний	не	тільки	
писати	та	редагувати	тексти,	але	й	того,	що	вміє	організовувати	
роботу	колективу,	добре	знається	на	видавничому	процесі,	розумі-
ється	на	інформаційному	ринку	та	вміє	«просувати»	виготовлений	
продукт.	А	1999	року	В.	В.	Різун	відкриває	в	Інституті	журналістики	
спеціальність	«Видавнича	справа	та	редагування»,	згодом	засновує	
однойменну	кафедру.	А	реалії	часу	вимагали	робити	нові	й	нові	
відчайдушні	кроки,	і	сміливий	журналістикознавець	гідно	приймає	
ці	виклики:	засновує	кафедру	теорії	масової	комунікації,	 ініціює	
відкриття	відділення	менеджменту	засобів	масової	комунікації,	
активно	досліджує	сам	та	закликає	інших	науковців	ретельно	ви-
вчати	новітні	медійні	тенденції.
Після	обрання	директором	Інституту	журналістики	Київського	

національного	університету	імені	Тараса	Шевченка	та,	очоливши	
науково-методичну	комісію	з	журналістики,	В.	В.	Різун	докорін-
но	змінює	підходи	у	виробленні	стандартів	медійної	освіти.	У	цей	
же	час	журналістський	фах	лавиноподібно,	 інколи	неконтрольо-
вано,	почали	відкривати	виші	по	всій	Україні.	У	деяких	регіонах	
фахові	журналісти	були	направду	конче	потрібні,	бо	випускни-
ки	столичного	університету	не	мали	бажання	їхати	працювати	на	

провінцію,	а	десь	ця	спеціальність	відкривалася	тому,	що	стала	
модною,	привабливою	серед	молоді	та	прибутковою	для	вищих	
навчальних	закладів.	Не	всі,	хто	намагався	отримати	ліцензію	на	
провадження	освітньої	діяльності	за	цим	фахом,	мали	достатньо	
добру	підготовку	та	й	бракувало	матеріально-технічної	бази.	 І	в	
цьому	випадку	В.	В.	Різун,	як	голова	НМК	із	журналістики	при	
Міністерстві	освіти	 і	науки	України,	міг	обрати	шлях	заборон	та	
відмов.	Однак,	мислячи	на	перспективу,	розуміючи	нові	 умови	
медійного	ринку,	його	специфіку	в	кожному	регіоні,	новий	голова	
НМК	обрав	інший	шлях.	По-перше,	він	почав	залучати	керівників	
новостворених	журналістських	підрозділів	до	роботи	комісії;	по-
друге,	ймовірно,	шо	жодна	з	фахових	НМК	в	Україні	не	працювала	
з	такою	ретельністю,	регулярністю	та	результативністю,	як	комісія	з	
журналістики	та	інформації;	по-третє,	професор	В.	В.	Різун	запро-
понував	регіональним	осередкам	з	підготовки	журналістів	фахову	
допомогу	через	науково-методичну	літературу,	яку	видавав	Інститут	
журналістики,	через	цільову	аспірантуру	та	докторантуру.
Окрема	новаторська	сторінка	роботи	НМК	із	журналістики	під	

керівництвом	В.	В.	Різуна	—	це	виїзні	 засідання.	Приємно,	що	
перший	такий	науковий	форум	відбувся	13–14	жовтня	2000	року	на	
базі	кафедри	журналістики	Ужгородського	національного	універ-
ситету	під	час	міжнародної	наукової	конференції	«Засоби	масової	
інформації	та	становлення	державності	в	Україні».	Тоді	Ужгород	
чи	не	вперше	зібрав	таку	величезну	кількість	фахівців-медійників	
з	усіх	регіонів	України,	серед	яких	були	такі	авторитетні	вчені,	як	
В.	Й.	Здоровега,	Б.	І.	Черняков,	Ю.	Ф.	Ярмиш,	О.	Г.	Мукомела.	Не	
помилимось,	якщо	скажемо,	що	досвідчена	журналістська	когорта	
дивилася	на	молодого	керівника	не	лише	з	допитливістю,	але	й	з	
деякою	недовірою	та	скепсисом.	Однак	це	не	завадило	ще	зовсім	
молодому	директорові	Інституту	журналістики	сміливо	викласти	
свої	думки	в	пленарній	доповіді	«Про	нові	перспективи	журналіст-
ської	освіти	в	Україні».	На	цьому	ж	засіданні	В.	В.	Різун,	як	голова	
НМК,	запропонував	запровадити	регулярні	виїзні	засідання	комісії	
на	базі	новостворених	осередків	підготовки	журналістських	кадрів	
для	того,	щоб	вивчати	проблеми	на	місці	й	максимально	мобілізува-
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ти	зусилля,	щоб	допомогти	цим	підрозділам.	Наступне	виїзне	пред-
ставницьке	засідання	відбулося	у	Дніпропетровську,	а	згодом	—	у	
Львові,	Запоріжжі,	Сумах,	Рівному,	Полтаві,	Івано-Франківську	та	
інших	містах	України.	Чи	не	найпліднішими	були	засідання	НМК	
на	факультеті	журналістики	і	слов’янської	філології	у	Таврійському	
національному	університеті	ім.	В.	Вернадського.	
А	коли	злі	язики	почали	подейкувати,	що	в	нового	директора	Ін-

ституту	журналістики	замало	практичної	роботи	в	ЗМІ,	то	В.	В.	Рі-
зун	вчергове	всіх	здивував.	Після	кількох	телепрограм	«Живе	слово»	
й	«Говоримо	українською»	він	стає	автором	та	ведучим	регулярної	
радіопрограми	«Право	на	слово»	на	радіо	«Промінь»	та	Першому	
національному	радіоканалі.	Його	ретельність	в	підготовці	до	пря-
мого	ефіру	вражала	маститих	радійників	з	багаторічним	досвідом	
роботи.	Пригадується	випадок,	коли	Володимир	Володимирович,	
готуючи	програму	про	виноградарство,	зателефонував	до	Ужгорода,	
бо	шукав	добрих	фахівців	з	цієї	справи	на	кафедрі	плодоовочівни-
цтва	та	виноградарства	Ужгородського	університету.
Окремо	й	довго	можна	було	б	говорити	про	роль	В.	В.	Різуна	у	

міжнародній	грантовій	діяльності.	Такої	плідної	співпраці	 із	за-
кордонними	фахівцями	в	галузі	мас-медіа	Інститут	журналістики	
не	знав	до	того.	Однак,	як	прагматичний	керівник,	який	дбає	про	
розвиток	галузі	не	лише	в	Києві,	але	й	у	регіонах,	Володимир	Різун	
залучає	до	міжнародних	проектів	журналістські	школи	з	інших	міст	
України.	Одним	з	таких	масштабних	грантів	був	спільний	проект	
ЄС,	Бі-Бі-Сі	«ЖОРНА»,	в	якому,	крім	Інституту	журналістики,	
на	конкурсній	основі	було	відібрано	для	участі	й	кафедру	журна-
лістики	Ужгородського	університету.	 І	тут	варто	сказати,	що	під	
час	тренінгів	професор	В.	В.	Різун	перевтілювався	у	допитливого	
і	вдумливого	студента.	Згадується,	як	на	лондонських	майстер-
класах	Володимир	Володимирович	активно	цікавився	специфікою	
навчального	процесу,	всіма	деталями	підготовки	британських	ме-
дійників,	як	він	разом	та	нарівні	з	усіма	українськими	учасниками	
тренінгу	готував	радіопакет,	як	він	прислухався	до	порад	журна-
лістів	української	служби	Бі-Бі-Сі	перед	нашим	виходом	у	прямий	
ефір.	А	вже	після	закінчення	проекту,	коли	професора	В.	В.	Різуна	

запросили	як	експерта	до	Молдови,	де	подібний	грант	отримав	
факультет	журналістики	Кишинівського	університету,	молдовські	
колеги	захоплювалися	тим,	наскільки	він	ретельно	проаналізував,	
які	 із	закордонних	методів	навчання	спрацьовують	краще	на	по-
страдянському	просторі	та	в	нашій	вітчизняній	журналістиці,	а	які	
потребують	адаптації.
Сьогодні	Володимир	Володимирович	Різун	—	почесний	профе-

сор	кількох	українських	вишів,	нагороджений	багатьма	фаховими	
відзнаками,	преміями	та	урядовими	нагородами.	Його	наполегли-
вість,	прагнення	до	нового,	дбайливе	ставлення	до	минувшини,	
конструктивність	та	стремління	розібратися	самому	в	усьому	до	
дрібниць	дали	добрі	плоди	і	в	царині	практичної	журналістики,	і	на	
ниві	журналістської	педагогіки.	Однак,	сповідуючи	свою	філософію	
медіаосвіти	як	процесу	неперервного	навчання,	він	вчиться	сам	та	
вчить	інших.	Тож	зичимо	Ювілярові	доброго	здоров’я,	бажаємо	й	
надалі	дивувати	всю	журналістську	та	науково-педагогічну	спіль-
ноту	своїми	експериментами	й	невтомним	прагненням	працювати.	
З	роси	та	води	Вам,	Володимире	Володимировичу,	—	«на	многії	та	
благії	літа».
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Алла БОЙКО

У ПОШУКАХ ГАРМОНІЇ

А	от	прийшла	професорка	перевіряти,	чи	все	добре	у	нас	на	
іспиті,	чи	не	порушуємо	дисципліни	 і	законодавства!	—	говорив	
Володимир	Володимирович	Різун	перед	екзаменом	у	першокурсни-
ків.	Двадцять	п’ять	розгніваних	юних	облич	повернулись	до	мене.
–	У	нас	все	добре!	Не	треба	нам	ніяких	перевірок!	Самі	впорає-

мось!	—	виступила	найсміливіша	студентка.	
Усе,	думаю,	зараз	почнуть	кричати	щось	на	кшталт:	«Йдіть	геть!	

Самі	розберемось!»	Їх	не	зупинить	той	факт,	що	моє	прізвище	стоїть	
у	розкладі	сесії,	який	вже	понад	місяць	висить	на	дошці	оголошень,	
і	що	присутність	другого	викладача	на	іспиті	обов’язкова.
Після	цього	випадку	Володимир	Володимирович	зробив	висно-

вок:	«Жартувати	з	першокурсниками	не	можна,	особливо	під	час	
сесії!»	А	я	подумала:	«Мабуть,	люблять	і	поважають	свого	викладача,	
якщо	так	дружно	стали	на	його	захист!»
І	це	зрозуміло,	адже	В.	В.	Різун	завжди	переймається	проблемами	

студентів,	рівнем	їхніх	знань,	поведінкою,	комфортом	в	аудиторі-
ях	і	кімнатах	гуртожитку,	навіть	настроями	і	сподіваннями	наших	
«ІЖиків».	Колись	одна	студентка,	що	перевелась	до	нас	з	іншого	
вишу,	сказала	мені:	«Ніколи	не	думала,	що	студенти	можуть	вільно	
заходити	до	директора	Інституту	в	кабінет,	обговорювати	з	ним	
щось,	 сперечатись,	 відстоювати	свою	думку.	Там,	де	я	 вчилась,	
навіть	до	завідувача	кафедри	треба	було	записуватися	на	прийом	у	
лаборантки!	І	це	ще	не	гарантія,	що	тебе	зрозуміють	та	допоможуть».	

Бойко Алла Анатоліївна,	професор	кафедри	соціальних	комунікацій	Інсти-
туту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	Тараса	
Шевченка,	доктор	філологічних	наук,	професор.

Має	рацію	ця	дівчина,	адже	до	Володимира	Володимировича	
звертаються	всі:	студенти	(насамперед!),	аспіранти,	докторанти,	
викладачі,	колеги	з	 інших	вишів,	допоміжний	персонал	та	 інші	
охочі.	Не	уявляю,	скільки	треба	терпеливості,	доброзичливості,	сил	
і	здоров’я,	щоб	лише	вислухати	всіх.	Не	кажучи	вже	про	те,	щоб	
допомогти	розв’язати	якусь	проблему	або	просто	знайти	слушну	
відповідь	на	запитання.	
Мабуть,	саме	ці	риси	—	терпеливість,	доброзичливість,	 іноді	

й	поблажливість	—	допомагають	В.	В.	Різунові	 керувати	 таким	
складним	 і	непередбачуваним	колективом,	як	наш.	Більшість	 із	
нас	—	творчі	люди,	а	отже,	складні,	емоційні,	вразливі.	Атмосфера	
відносного	спокою	та	шанобливості,	яка	панує	в	Інституті	журна-
лістики,	також	і	його	заслуга.	Саме	тому	ми	й	ідемо	на	роботу,	як	
на	свято.	І	нема	у	нас	проблем	із	дисципліною	серед	викладачів,	
і	 з	якістю	викладання,	оскільки	майже	всі	відповідально	 і	чесно	
ставляться	до	своєї	праці.	Так	склалося,	бо	завжди	всі	орієнтуються	
на	невтомне	керівництво,	яке	поставило	«високу	планку».	
Лекції	В.	В.	Різуна	завжди	збирають	повні	аудиторії.	Студентам	

цікаво	слухати	його	роздуми,	в	яких	завжди	є	вагомі	висновки.	Під-
креслюю,	саме	його.	Оскільки	Володимир	Володимирович	не	читає	
за	чужими	підручниками,	не	складає	лекції,	а	також	підручники	і	
«монографії»	за	принципом	«той	сказав	те…,	цей	написав	те…».	
Його	статті,	навчальні	посібники,	виступи	на	конференціях	—	це	
результати	оригінальних	досліджень	справжнього	вченого,	нові	й	
самостійні.	І	ще	один	момент,	про	який	треба	вказати	в	цьому	кон-
тексті	—	В.	В.	Різун	завжди	читає	лекції	і	доповіді	всім	доступною	
і	зрозумілою	мовою,	а	не	«ховає»	думку	(або	відсутність	думки!)	за	
складними	 іншомовними	термінами,	як	це	полюбляють	псевдо-
науковці	та	імітатори	науки.	Де	В.	В.	Різун	бере	сили	і	наснагу	для	
наукової	праці	при	такій	адміністративній	і	викладацькій	заванта-
женості,	для	мене	теж	загадка.	Але	ж	десь	бере!	
Якось	познайомилась	 із	однокурсницею	Володимира	Володи-

мировича,	вона	мене	питає:	«Як	тобі	працюється	під	керівництвом	
Різуна?»	—	«Нормально,	—	відповідаю.	—	Спокійний,	урівнова-
жений,	уважний	до	проблем	 інших…»	—	«Це	все	Тоня!»	—	каже	
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вона.	—	«?!»	—	«Антоніна,	його	дружина!	Знаєш,	мабуть,	банально,	
але	за	кожним	чоловіком,	який	чогось	досяг	у	своєму	житті,	стоїть	
непересічна	жінка.	Так	ось,	Антоніна	саме	така!»	
Ось	у	чому	секрет	працездатності	й	доброзичливості	В.	В.	Різу-

на	—	в	його	родині!	Вміти	вибрати	одну	на	все	життя	жінку,	пройти	
з	нею	«вогонь,	воду	і	мідні	труби»	—	це	теж	талант,	і	неабиякий.	
Людське	життя	стає	щораз	тривалішим;	поріг,	за	яким	ми	стаємо	

вже	літніми	людьми,	відсувається,	отже,	є	цілком	реальні	можли-
вості	продовжити	молодість,	особливо,	якщо	працюєш	зі	студен-
тами.	
Щиро	зичу	молодості	та	здоров’я,	шановний	Володимире	Во-

лодимировичу!	А	з	ними	завжди	поруч	хай	будуть	творча	наснага,	
радість	життя,	успіхи,	удача!	Хай	Вам	щастить!	

Юрій БОНДАР

БАЧИТИ ДАЛІ МОЖЕ ЛИШЕ ТОЙ,  
ХТО ЗІЙШОВ НА ВЕРШИНУ

Ми	навчалися	в	одному	—	Жовтому	корпусі	Шевченкового	уні-
верситету,	ходили	одними	коридорами.	Ми	—	майбутні	журналісти.	
Володимир	Різун	—	філолог.	Мабуть,	бачилися.	Друкувалися	в	«Ки-
ївському	університеті».	Ми	—	освоюючи	професію,	він	—	найшвид-
ше	за	покликом,	внутрішньою	потребою.	(Нещодавно	знайшов	в	
архіві	стару	газету	з	добіркою	віршів	«студійців»	літературної	студії	
імені	Максима	Рильського,	серед	яких	і	твори	студента	Володими-
ра	Різуна.	Вони,	попри	десятиліття,	так	само	актуальні,	часом	не	
замулені).
Коли	ми	пішли	на	самостійні	журналістські	хліби,	Володимир	

Різун	повернувся	вже	на	«наш»	факультет	—	як	викладач.	Відтоді	
могли	перетинатися	на	якихось	журналістських	заходах,	конфе-
ренціях	чи	з’їздах.	Більше	чув	про	тоді	вже	директора	Інституту	
журналістики	від	колег	та	друзів	—	хтось	так	само	трудився	у	виші,	
хтось	співпрацював	із	Різуном	як	журналіст-практик.	
Ближче	познайомились,	коли	наспіла	пора	вступати	до	уні-

верситету	молодшого	 сина	—	він,	маючи	 за	приклад,	 сподіва-
юсь,	 батьків,	 також	 обрав	 журналістику.	 Наше	 спілкування	 з	
директором	було	консультаційне,	не	більше	того.	Однак	—	 і	це	
запам’яталося	—	доброзичливе,	як	могли	спілкуватися	лише	до-
брі	колеги.	Мій	син,	вступивши	до	університету,	мимоволі	став	
«інформаційним	джерелом»,	від	якого	я	час	од	часу	дізнавався,	що	

Бондар Юрій Володимирович,	 докторант	 Інституту	журналістики	Київ-
ського	національного	університету	імені	Тараса	Шевченка,	кандидат	по-
літичних	наук,	доцент.
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відбувається	в	Інституті,	чому	 і	як	навчають	нових	журналістів,	
а	тепер	ще	й	видавців	та	«піарників»,	підготовку	яких	ініціював	
директор.	Володимир,	так	звати	і	мого	сина,	закінчивши	з	відзна-
кою	Інститут,	став	успішним	фахівцем	і	зберіг	про	роки	навчання,	
каже,	найкращі	спогади.	
А	потім	настав	час	і	мого	«повернення»	в	стіни	вже	не	факуль-

тету	журналістики.	Запрошуючи	до	роботи,	Володимир	Різун	на-
голошував	на	необхідності	розвивати	практичну	спрямованість	на-
вчального	процесу,	залучати	до	викладання	фахівців,	які	відчувають	
безпосередній	ритм	 інформаційних	процесів,	розуміють	реальну	
потребу	тих	чи	інших	фахових	знань,	умінь	і	компетенцій.	Мені,	
людині	більше	«від	верстата»,	аніж	від	теоретичного	споглядання	
практики,	така	позиція	директора,	звісно,	імпонувала.	Згодом	за	
спонукання	Володимира	Різуна	зрозумів	також	актуальність	і	на-
укового	осмислення	практики…
Спілкування	з	Володимиром	Різуном	у	різних,	так	би	мовити,	

іпостасях	дає	можливість	скласти	свою	думку	про	ювіляра,	яка,	
з’ясувалось	(зізнаюся	—	скористався	правом	одного	з	упорядників	
ознайомитися	з	текстами	збірника	попередньо),	не	є,	втім,	над-
мірно	суб’єктивною,	понад	те	—	вона	багато	в	чому	супряжна	з	
думкою	колег.
Володимир	Різун	—	науковий	інтелектуал	і	водночас	талановитий,	

«системний»,	організатор	науки.	Саме	стратегічне	бачення	акту-
альних	інформаційних	та	освітніх	процесів	дає	йому	змогу	не	лише	
тонко	відчувати	тенденції	розвитку	мас-медіа	та	ширше	ринку	ін-
формаційних	послуг,	а	й	пропонувати	власні	відповіді	на	злободенні	
виклики,	корегуючи	у	певному	сенсі	й	самі	трансформації.	Володи-
мир	Різун,	опираючись	на	власний	досвід	і	ґрунтовні	теоретичні	зна-
ння,	творчу	спадщину	попередників,	насамперед	Дмитра	Прилюка	
та	Анатолія	Москаленка,	 започаткував	нові	напрями	підготовки	
фахівців	медійної	сфери,	фактично	ставши	засновником	наукової	
школи	сучасних	соціальних	комунікацій.	Цілком	логічним	було	й	
обрання	Володимира	Різуна	головою	Науково-методичної	комісії	з	
журналістики	та	інформації	при	Міністерстві	освіти	і	науки	України,	
що	засвідчило	його	високий	авторитет	серед	колег-науковців.

З	 ініціативи,	за	участю	та	завдяки	наполяганню	Володимира	
Різуна	в	Інституті	журналістики	з’явилися	«Видавнича	справа	та	
редагування»,	«Реклама	і	зв’язки	з	громадськістю»,	«Кіно	—	і	те-
лемистецтво»,	з’являться,	напевно,	й	 інші	спеціальності.	Поява	
кожної	з	них,	звичайно	ж,	передбачає	ретельну	науково-методичну	
працю	зі	створення	навчальних	програм,	підручників	та	посібників.	
Такий	доробок	науковців	Інституту	журналістики	вагомий	і	зміс-
тово	значимий,	у	чому	безперечна	заслуга	очільника	навчального	
закладу.	Авторитетні	також	і	численні	фахові	періодичні	видання,	
що	виходять	у	світ	під	редакторським	началом	Володимира	Різуна.
Володимир	Різун	відомий	і	як	журналіст-практик.	Його	новатор-

ські	авторські	програми	на	Українському	радіо	з	найактуальніших	
проблем	українського	суспільства	мали	величезні	слухацькі	ауди-
торії,	були,	за	оцінками	фахівців-аналітиків,	одними	з	найрейтин-
говіших	впродовж	багатьох	років,	стали	навчальною	лабораторією	
для	студентів	—	майбутніх	журналістів,	яких	педагог	залучав	до	
творення	передач.	
Програми	Володимира	Різуна,	зокрема	«Право	на	слово»,	виріз-

нялись	високою	публіцистичністю,	чіткою	патріотичною	і	грома-
дянською	позицією	їх	автора.	Показовою	для	мене	тут	є	оцінка	відо-
мого	правозахисника-політика,	Героя	України	Левка	Лук’яненка,	
якого	Володимир	Різун	запросив	до	розмови	в	одній	з	передач.	
Спілкуючись	опісля,	я	запитав	Левка	Григоровича	про	його	вражен-
ня	від	ефіру.	Коментуючи	розмову,	він	по-своєму	схарактеризував	і	
Володимира	Різуна:	«Це	—	український	чоловік!»	З	уст	Лук’яненка	
це	було,	повірте,	особливим	визнанням…
Володимир	Різун	—	умілий	управлінець	 і	 керівник	великого	

і	 дуже	непростого	 колективу	 науковців,	 педагогів,	 студентів,	 у	
кожного	з	яких	свої	інтереси,	потреби	й	амбіції	—	обґрунтовані	і,	
можливо,	не	завжди.	Приладнати	«коліщатка»	колективного	«ме-
ханізму»,	узгодити	 індивідуально-колективні	 інтереси	 і	претен-
зії,	мінімізувавши	очевидні	та	ймовірні	протиріччя,	що,	напевно,	
неминучі,	задля	кінцевого	результату	—	велике	мистецтво,	яким	
Володимир	Різун	володіє.	Він	знає,	як	спрямувати	спільні	зусилля	
у	потрібне	русло,	не	наступаючи	при	цьому	на	горло	«пісні»	со-
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лістів,	як	об’єднати	колектив	для	вирішення	актуальних	проблем	
та	завдань.	
Уміння	формулювати	думки	 і	доносити	 їх	до	співрозмовника	

чи	загалу,	аргументувати	 і	ненав’язливо,	коли	потрібно	—	з	по-
чуттям	гумору,	переконувати	—	складники	управлінського	хисту	
Володимира	Різуна.	Він	надзвичайно	демократичний	і	відкритий	
у	спілкуванні	з	усіма	—	незалежно	від	того,	з	ким	комунікує,	—	з	
колегами-підлеглими	чи	студентами.	
Директор	Інституту	сприймає	й	активно	підтримує	ініціативи,	

спрямовані	на	вдосконалення	навчального	процесу,	розвиток	і	згур-
тування	колективу.	Не	цурається	і	долучитися	до	таких	акцій.	При-
гадую,	коли	на	кафедрі	видавничої	справи	та	редагування	виникла	
ідея	унікального	книжкового	проекту,	присвяченого	200-річчю	від	

Володимир Різун з Героєм України Левком Лук’яненком та колегами  
після «прямого ефіру» на Українському радіо. 17 липня 2013 р.

дня	народження	Тараса	Шевченка,	—	створення	(від	написання	до	
поліграфічного	виготовлення)	впродовж	десяти	годин	збірника	
розповідей	про	місце	і	роль	Кобзаря	в	житті	сучасних	людей,	пер-
шим,	хто	усіляко	підтримав	починання,	був	саме	Володимир	Різун.	
А	в	день	проекту	і	сам,	разом	зі	студентами	та	викладачами,	став	
учасником	написання	книги.	Його	«Я	розгортаю	томик	Шевчен-
ка…»	—	на	сторінках	збірки.
Попри	демократизм	і	толерантність,	Володимир	Різун	непосту-

пливий	та	принциповий	в	обстоюванні	насамперед	спільних,	інсти-
тутських	чи	професійно-корпоративних,	інтересів.	Він	—	ініціатор	
надання	журналістиці	статусу	творчої	професії,	що,	поза	сумнівом,	
має	підвищити	якість	підготовки	фахівців	мас-медіа;	вироблення	
за	участю	практиків	та	науковців	сучасних	професійних	стандартів,	
яких	потребує	інформаційна	галузь;	створення	сучасних	механіз-
мів	дотримання	професійних	та	етичних	норм	у	царині	соціальних	
комунікацій.
Володимир	Різун,	безперечно,	різний.	Новатор-науковець,	педа-

гог,	журналіст,	менеджер	освіти,	авторитетний	керівник	колективу	
Інституту	журналістики.	Заслужений	і	нагороджений,	пошанований	
і	відзначений.	А	головне	—	він	такий,	яким	був,	коли	все	лише	по-
чиналося.	З	відкритим	поглядом	і	бажанням	творити	та	змінювати	
світ	на	краще.	Це,	безперечно,	наріжне	для	того,	хто,	зійшовши	на	
вершину,	бачить	перспективу	і	продовжує	йти	далі.
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Микита ВАСИЛЕНКО

РІЗУН І ЕПОХА

…Не сумніваюся, що у збірці на пошану В. В. Різуна цей матеріал 
прочитають першим. Мотивація ясна: так ще ніхто не славив ди-
ректора Інституту журналістики, професора, публіциста etc., etc. 
«Різун і епоха»! Це ж треба таке утнути!

А	тим	часом	для	автора	цього	есею	є,	сподіваюся,	всі	підстави	
писати	про	свого	старого	товариша	як	про	людину,	яка	справді	була	
свідком	подій	глобальних.	Що	й	відображено	в	його	творчості:	на-
уковій	і	поетичній.
…Усе	ж	краще	почати	з	поетичної.	Дуже	давно,	десь	в	серед-

ині	сімдесятих	минулого	століття,	коли	Київ	був	справді	зеленим	
містом,	а	дошлюбні	стосунки	лишалися	недосяжною	мрією	чоло-
вічої	статі,	групу	студентів-філологів,	учасників	літературної	сту-
дії,	повезли	на	комсомольську	будову.	Справа	звичайна.	Ми	мали	
поспілкуватися	з	робочим	класом,	перейнятися	його	нестримною	
енергією,	а	молоді	робітники	—	послухати	в	місцевому	клубі	ві-
рші	столичних	поетів.	І	платонічно,	стримуючи	сльози	радості,	у	
захваті	поаплодувати	поетесам,	серед	яких	переважали	дівчата	з	
фламандськими	формами.
Проте	не	так	сталося,	як	гадалося.	Не	хочу	пригадувати:	чи	то	

автобус	заблукав,	чи	то	наші	старші	колеги	із	Спілки	письменників	
в	«Енеї»	заблукали,	але	факт	лишається	фактом.	На	комсомольську	
будову	ми	прибули	вже	занадто	пізно.	Робітники	давно	повечеряли,	
а	клуб	був	зачинений.

Василенко Микита Кімович,	професор	кафедри	періодичної	преси	Інсти-
туту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	Тараса	
Шевченка,	доктор	філологічних,	кандидат	філософських	наук,	професор.

Однак	наш	гід,	комсомольський	функціонер,	не	розгубився.	
«Давайте	я	покажу	вам	місце,	де	скоро	буде	зведено	найбільший	
у	Європі	ядерний	реактор!»	У	повній	темряві,	по	якісній	грязюці	
студентів-поетів	 і	поетес,	одного	прозаїка	 і	одного	драматурга-
початківця	кудись	повели.	Хвилин	через	двадцять	вийшов	місяць.	
І	тут	ми	побачили…	
Ми	побачили	величезну	діру	в	землі.	Урвище	до	самого	гори-

зонту.	Дна	в	цій	прірві	точно	не	було,	вона	тягнулася	до	самого	
пекла.	«Тут	буде	зведено	третій	реактор	Чорнобильської	атомної,	
найбільший	і	найпотужніший	у	Європі».	Схвильовані	слова	комсо-
мольського	активіста	звучали	ще	бравурніше,	ніж	відома	присяга:	
«Вступая	в	ряды	Коммунистической	партии	Советского	Союза,	
торжественно	клянусь…»	Про	ступінь	нашого	екстазу	говорити	не	
буду.	Всю	дорогу	до	Києва	в	автобусі	панувала	мовчанка.	Прірва	до	
самого	пекла,	яку	вирили	комсомольці	з	усього	Радянського	Союзу,	
стала	яскравою	метафорою	тої	епохи.	 	
…Невдовзі	Володимир	Різун	читав	на	літературній	студії	свої	

вірші.	Чомусь	про	любов.

*	*	*

Продовжимо	про	науку.	Чесно	кажучи,	тут	я	люблю,	як	гарну	
белетристику,	одну	з	перших	праць	Володимира	Володимировича,	
що	має	назву	«Маси».	У	мене,	як	колеги,	як	людини,	яка	працює	
в	політиці,	цей	невеликий	навчальний	посібник	викликав	спер-
шу	подив,	потім	—	щире	й	непідробне	захоплення	і	заздрість.	Не	
вдаючись	в	суто	науковий	аналіз,	мушу	зазначити,	що	в	«Масах»	
закладено	масу	(даруйте	за	тавтологію.	—	М. В.) ідей,	що	їх	слід	
реалізувати	на	практиці.	«Маси»	—	книга	прагматична	і	цинічна.	
Вона	відверта	і	хуліганська.	Але	вона	—	правдива.	І	це	—	головне	
в	науці.	Нагадаю,	що	сама	книга	вийшла	друком	в	дуже	непевний	
час.	«Не	дай	вам,	Боже,	жити	в	епоху	перемін»,	як	казали	китайці.
Володимир	Різун	вже	на	початках	наукового	шляху	зробив	якісну	

спробу	усвідомлення	і	системного	аналізу	того,	що	відбувалося	з	
нами,	українцями,	на	зламі	цивілізаційних	епох.	 	 	 	 	
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…Про	 інші	роботи,	про	 інші	наукові	 здобутки	хай	розкажуть	
інші.	У	мене	настільна	книга	—	«Маси».

*	*	*

Тепер	—	про	особисте.	Володимир	Різун	зробив	для	мене	і	моєї	
родини	дуже	і	дуже	багато.	Відома	журналістка	Соня	Кошкіна,	яка	
нещодавно	стала	до	викладання	в	Інституті	журналістики,	спершу	
телефонує	з	Брюсселю	до	директора	Інституту	журналістики	Воло-
димира	Володимировича	Різуна.	А	вже	потім	—	до	батька.	
…А	я	й	не	переймаюся.	«Ми	ж	—	друзі!»,	як	каже	Володимир	

Різун.



Володимир ВЛАДИМИРОВ

…А ЗАРАЗ ТРОХИ ЧУДА!

Знали	ми	один	одного	з	середини	90-их.	
У	Східноукраїнському	університеті	мені	поталанило	створити	

першу	на	Лівобережній	Україні	спеціальність,	а	згодом	і	кафедру	
журналістики.	А	через	кілька	років,	1998-го,	прийшла	ідея	розши-
рити	справу,	додати	ще	одну	спеціальність.	
Тоді	на	напрямі	«Журналістика»	була	ще	літературна	творчість.	
Оцього	я	збагнути	не	міг:	ну	де	репортаж,	а	де	поезія!	Увесь	два-

дцятилітній	редакційний	досвід	мені	волав:	це	нонсенс,	це	речі	
несумісні.	А	на	напрямі	філологів	лишили	видавничу	справу	і	лі-
тературне	редагування	—	воно	їм	треба?	Друкарні,	верстки,	накла-
ди	—	ну	не	так	це	має	бути!	Треба	поміняти	їх	місцями!
І	так	цією	ідеєю	запалився,	що	аж	приїхав	до	директора	Інсти-

туту	журналістики.	Анатолій	Захарович	Москаленко	прийняв	мене	
лагідно,	вислухав,	щось	у	собі	в	душі	вирішив.	Набрав	телефон	
декана	філологічного	факультету	пана	Наєнка:	«Кузьмовичу,	по-
слухай,	тут	один	хлопець	правильні	речі	каже.	Давай	поміняємося	
спеціальностями!».	А	потім	до	мене:	«Їдь	до	філологів,	переконуй	
їх».	Поїхав,	виклав	свої	аргументи,	переконав.	Згодом	до	справи	
долучилися	колеги	з	Львівської	академії	друкарства,	у	них	теж	були	
виходи	на	уряд:	їхнього	декана	туди	перевели	на	високу	посаду.	Він	
і	допоміг	остаточно.	
За	кілька	місяців	читаю	копію	урядового	розпорядження:	«Пере-

нести	спеціальність	«Літературна	творчість...».	І	приписок:	«Більше	

Владимиров Володимир Михайлович,	професор	кафедри	реклами	та	зв’язків	
з	громадськістю	Інституту	журналістики	Київського	національного	універ-
ситету	імені	Тараса	Шевченка,	доктор	філологічних,	кандидат	історичних	
наук,	професор.
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перенесень	не	робити».	Отак	ми	встигли	на	останній	потяг	в	остан-
ній	вагон	ще	й	до	останнього	тамбура.
Зітхаю	полегшено.	Будемо	разом	з	журналістами	готувати	ре-

дакторів,	а	не	поетів.
Але	ж	тепер	треба	робити	всі	папки	документів.	Спочатку	на-

писав	щось	на	хлопський	розум,	намріяв,	як	би	воно	могло	бути.	
Привіз	директорові,	він	і	дивитися	не	став:	«Ні,	це	не	воно.	Їдьте	
до	Львова,	в	Академії	друкарства	є	готові	бакалаврські	плани,	від	
них	відштовхуйтеся».
Львів’яни,	щирі	колеги,	поділилися	напрацюваннями.	Щось	

додали	ми	й	свого	—	і	ось	новий	варіант	везу	знов	до	Анатолія	Заха-
ровича.	Він	тепер	вже	уважно	все	передивився,	і	сказав	роздумливо:	
«Але	ж	це	в	основі	план	академії,	а	не	класичного	університету.	

Не	знаю	навіть...	Нехай	Різун	подивиться,	що	він	скаже.	Якщо	він	
завізує	—	і	я	підпишу.	Знаєте	Різуна?».	
«Аякже,	—	кажу,	—	Знаю!	Завідувач	кафедри	видавничої	справи	

та	редагування».	
«От	якраз	вам	до	нього.	Він	нині	в	Червоному	корпусі,	поспі-

шайте!».
Мчуся	до	Червоного	корпусу,	а	де	ж	тут	шукати,	на	яких	повер-

хах?	А	до	потяга	мені	дуже	мало	часу	лишається,	години	чотири,	
не	більше.	Що	робити?	Не	вертатися	ж	з	порожніми	руками!	Що	я	
своєму	ректорові	скажу	—	не	вирішив	питання?	А	собі	що	я	скажу?
І	тут	починається	перша	містика.
Внутрішній	голос	мені	каже:	«Піди	пообідай!».	Я	погодився.	Пі-

шов	у	професорську	їдальню.	Стаю	в	чергу,	на	годинника	поглядаю,	
а	черга	ніби	прикипіла	до	роздачі,	не	рухається.	За	роздачею	—	двері	
до	студентської	зали,	зачинені.
І	раптом	—	ті	двері	прочиняються	 і	з	них	виходить	—	хто	це?	

Придивляюся:	та	це	ж	Різун!	Як,	чому,	звідки	—	я	вже	не	питав,	
волаю	до	нього:	«Володимире	Володимировичу!».
Виклав	коротко	справу,	сіли	тут-таки	за	стіл,	я	розсунув	чиїсь	та-

рілки,	Володимир	Володимирович	уважно	переглянув	усі	колонки-
рядки,	і	вирішив:	«Ну,	як	експеримент	нехай	буде».
І	поставив	свій	підпис.

І	зник.	Чи	це,	певно,	я	зник	—	вже	летів	на	Мельникова,	а	там	
Анатолій	Захарович	якраз	був	у	кабінеті	(чудо	—	то	вже	чудо!),	взяв	
план,	передивився	ще	раз,	промовив:	
«Ну,	якщо	Різун	не	проти,	то	й	я	підпишу!».
І	поставив	свого	чарівного	автографа,	який	власне	і	відкривав	

нам	право	набирати	студентів	на	нову	спеціальність.	Усе	інше	то	
вже	були	деталі.
А	другий	випадок	був	не	в	Києві.	Ми	з	дружиною	щороку	їзди-

ли	на	«Нафтусю».	Спочатку	до	Трускавця,	потім	до	Східниці,	вже	
в	гори.	Я	тоді	працював	директором	інституту	журналістики	та	
телемистецтва	одного	з	приватних	вишів	Києва.	Був	його	першим	
очільником.	Рік	був	дуже	важкий.	А	влітку	—	знову	до	водички.
Східниця	тоді	ще	була	райським	містечком	з	картин	про	стару	

Галичину.	Тепер	це	Швейцарія,	вже	не	те,	замість	сільських	садиб	
із	мальвами	тепер	тут	вілли	та	суперові	санаторії.
Там	є	таке	пречудове	місце,	називається	«Джерело	2-с».	Там	з	

рурки	досить	сильно	струмчить	содова	вода.	Черга	—	на	дві	години,	
але	люди	стоять.	Рурка	над	потічком,	до	нього	від	дороги	спускатися	
металевими	сходами,	у	три	прольоти	з	поворотами,	досить	низько.
Так	от	—	ідемо	ми	з	дружиною	вздовж	потічка	асфальтовою	до-

рогою.	Сонце	сяє,	ми	щойно	були	в	чарівному	лісі	біля	«Зеленого	
бору»,	веселі	люди	навколо	нас,	курорт	і	відпустка.
І	раптом...
По	сходах	знизу,	від	содової	№	2,	піднімається	і	ніс	до	носа	зі	

мною	стикається...	Володимир	Володимирович	Різун!	
Оце	тобі	на!	
Коло	нього	син,	він	тоді	був	десь	класі	у	десятому.
Стали	й	стоїмо	—	не	можемо	повірити,	що	таке	буває.
Я	ще	й	сказав	після	щирих	привітань:
–	Володимире	Володимировичу,	мабуть,	це	вже	забагато	—	два	

директори	інститутів	журналістики	на	таке	невеличке	село,	як	Схід-
ниця!
Посміялися	—	і	поїхали	разом	у	Нагуєвичі,	до	Івана	Франка,	там	

якраз	відкрили	нові	експозиції	у	великому	музейному	корпусі	коло	
старої	садиби	та	оспіваної	класиком	кузні.
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А	ще	трохи	по	тому	до	Східниці,	з	ініціативи	директора	інституту,	
стали	один	за	одним	їздити	наші	викладачі.	У	пансіонат	«Сідус»,	
що	якраз	стояв	при	лісі	на	чудовій	полонині.
Можна	було	б	багато	чого	згадати	за	ті	років	двадцять,	що	доля	

тримала	нас	поряд,	то	трохи	далі,	то	ближче.	
Однак	цікаво,	що	за	весь	цей	час	я	не	можу	згадати	жодного	

випадку	якогось	неподобства,	неприємності,	навіть	нечемності	з	
його	боку.
І	це	теж	чудо,	погодьтеся...	
Думаю,	хоч	трохи	віддячив	і	я	йому	маленьким,	але	важливим,	

бо	своєчасним	чудом.	У	червні	2015-го	загострилося	питання	про	
скорочення	штату	викладачів	інституту.	Стали	всі	думати,	як	спра-
ві	допомогти.	Хтось	із	жінок	нагодився	із	декретною	відпусткою,	
хтось	вступив	в	докторантуру,	на	їхні	місця	призначали	тих,	кого	
слід	було	б	звільняти.	
А	тут	мене	запросили	на	рік	попрацювати	до	Китаю.	Переговори	

точилися	довгенько,	але	ось	вже	стало	відомо,	що	точно	їду.
Заходжу	з	цим	до	кабінету	директора,	починаю	здалека:
Володимире	Володимировичу,	ми,	стара	гвардія,	дуже	цінуємо	

ваше	доброзичливе	ставлення	до	нас	і	просто	мусимо	підставити	
вам	плече	в	таку	скрутну	годину.
Дивлюся	—	не	розуміє,	про	що	це	я	і	до	чого.
–	Мабуть,	я	знов	поїду	за	кордон,	ще	на	рік,	тож	на	мою	ставку	

теж	можете	розраховувати.	Чиюсь	душу	врятуємо.
Зрадів,	видно	було.
Так	потім	і	вийшло.
Тепер	у	далекому	Даляні	(пробачте	за	каламбур)	з	величезною	

приємністю	згадую,	які	то	були	роки	і	як	все	це	було	чудово.
Отака	магія,	отака	містика...

Світлана ВОДОЛАЗЬКА

ТРИ ЗНАЙОМСТВА З ВЧЕНИМ,  
КЕРІВНИКОМ І ВЧИТЕЛЕМ

Пам’ять	людини	—	це	звивистий	шлях	з	хитросплетінням	барв	і	
дивним	переплетінням	лози	примхливих	водограїв-митей	та	мірі-
адами	зринаючих	спогадів	про	приємні	та	знакові	миті.	Крокуючи	
життєвим	шляхом,	людина	намагається	віднайти,	долучитись,	на-
вчитись	й	осягнути.	Проте	пам’ять,	як	примхлива	пані,	залишає	
найцінніші	спогади	і	переживання,	викликаючи	їх	знову	й	знову,	
щоб	побачити	 і	згадати	найпотаємніше.	Людська	глибина	пізна-
ється	довго	й	осягнути	її	сповна	неможливо,	бо	вона	завжди	дивує	
новими	та	незвіданими	гранями,	які	відкриваються	тому,	хто	прагне	
поступу	і	здійснення	мрій	і	сподівань.	Але	спробувати	побачити	й	
відчути	—	це	право,	що	здобуває	людина,	яка	поруч.
Моє	перше	знайомство	з	Володимиром	Володимировичем	роз-

почалося	заочно	через	його	праці,	креативні	ідеї,	які	захопили	сту-
дентку	філологічного	факультету	Донецького	університету,	змушу-
ючи	по-новому	відчувати	та	сприймати	дійсність.	Увага	до	нових	
технологій,	їх	адаптування	під	потреби	вдосконалення	виробничих	
процесів	видавались	унікальними,	креативними,	а	дослідник,	який	
зумів	розгледіти	їх	значущість,	опанувати	специфіку	і	вивищитись	у	
морі	ще	мало	кому	зрозумілих	інновацій,	взірцем	для	наслідування,	
мотиватором	до	наполегливого	навчання.	І	ми	вчились,	студіюва-
ли	його	праці	в	бібліотечних	залах,	дискутували,	погоджувались	і	
сперечались,	шукаючи	своєї	правди	життя.

Водолазька Світлана Анатоліївна,	доцент	кафедри	видавничої	справи	та	ре-
дагування	Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	
імені	Тараса	Шевченка,	доктор	наук	із	соціальних	комунікацій,	доцент.
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Потім	було	радіо,	так	ця	фраза	викликає	меланхолійну	усмішку,	
а	пам’ять	переносить	у	часи,	коли	його	радіоефіри	захоплювали,	
заворожували	своїми	цікавими	матеріалами,	вмінням	оперативно	
реагувати,	дотепно,	але	вдумливо	відповідати.	Так	мені	відкрилась	
нова	грань	Володимира	Володимировича	—	радіоведучого.	І	мені	
важко	було	збагнути,	як	можна	віднайти	на	все	час?	Бути	бадьорим	
і	розважливим	у	будь-якій	ситуації?
Через	багато	років	доля	дозволила	мені	особисто	познайомитися	

з	Володимиром	Володимировичем,	але	вже	Директором	Інститу-
ту,	—	і	такий	далекий	Вчений-практик,	Вчений-вчитель	став	на-
ставником	у	роботі	та	науці.
Володимир	Володимирович	вразив	вмінням	розставляти	необ-

хідні	емоційно	виважені	маркери-пріоритети	і	зорієнтовуватись	у	
складних	ситуаціях	робочих	буднів.	Докторантура	подарувала	мені	
ще	одну	сторінку	знайомства	з	новими	гранями	його	особистості.	
Науковець-керівник,	який	уважно	стежить	за	творчими	шуканнями	
своїх	учнів,	научає,	заохочуючи	до	власних	пошуків	через	повагу	до	
попередників.	Надихає	творити,	вчить	ретельності,	наполегливості	
та	справжності	в	науці	через	терни	до	зірок.	У	складній	ситуації	
творчих	шукань	 і	суперечок	найбільше	вразила	здатність	давати	
другий	шанс,	право	виправити	помилки	—	це	велика	цінність	Лю-
дини,	Вченого,	Керівника.	

Долаючи життєвий шлях, звертайся до вчителя,
Пам’ятай отримані поради і продовжуй накреслену дорогу,
бо саме його дороговказ дав тобі можливості огранитись і зміцніти.
Вчитель продовжує свої ідеї в учнях,
які поважають його силу, мудрість і глибину.

Олександр ГЛУШКО

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА  
ВОЛОДИМИРА РІЗУНА

Штрих перший — особистість

Та	пам’ятна	бесіда	відбулася	п’ятнадцять	років	тому.	Як	головний	
редактор	республіканського	письменницького	журналу	«Вітчиз-
на»	брав	інтерв’ю	в	нещодавно	призначеного	на	посаду	директора	
Інституту	журналістики	Національного	університету	імені	Тараса	
Шевченка	Володимира	Володимировича	Різуна.	Був	пізній	вечір.	
В	інститутських	коридорах	вже	стих	звичний	гомін	студентських	
голосів	і	ніщо	вже	не	відволікало	мого	співрозмовника	спокійно,	
не	кваплячись,	відповідати	на	запитання.	А	мене,	як	журналіста,	
зізнаюсь,	цікавили	не	стільки	перші	кроки	молодого	директора	на	
відповідальній	посаді,	як	його	суто	людські,	особистісні	якості,	те,	
що	ми	зазвичай	називаємо	 індивідуальністю.	А	вона,	як	відомо,	
формується	не	один	рік,	починаючи	з	ранньої	юності.	Ось	туди	й	
хотілося	мені	зазирнути	бодай	краєчком	ока,	щоб	краще	збагнути	
сформований	уже	стан	душі,	інтелекту,	мотивацію	дій	нового	керів-
ника	не	чужого	мені	інституту	(тоді	ще	факультету),	який	закінчив	
у	далекі	шістдесяті	роки.
Щоб	читач	теж	мав	змогу	простежити	етапи	формування	харак-

теру	мого	героя,	становлення	його	як	особистості,	наведу	авторську	
преамбулу	до	згаданого	вже	інтерв’ю,	яке	побачило	світ	у	травнево-
червневому	випуску	«Вітчизни»	за	2001	рік:

Глушко Олександр Кіндратович,	доцент	кафедри	періодичної	преси	Інсти-
туту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	Тараса	
Шевченка,	кандидат	філологічних	наук,	доцент.
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«Як	складається	доля	людини?	Чи	є	в	цьому	загадковому	про-
цесі	якісь	закономірності,	чи	все	вирішує	збіг	обставин,	а	то	й	
один-єдиний	випадок,	який,	попри	всі	наші	попередні	мрії	і	по-
ривання,	може	докорінно	змінити	життя?	Один	мій	знайомий	у	
дитинстві	прагнув	стати	військовим	льотчиком.	Він	марив	небом,	
бачив	себе	не	інакше,	як	за	штурвалом	надзвукового	винищува-
ча.	Та	якось	на	день	народження	йому	подарували	простенький	
любительський	фотоапарат.	І	він	так	захопився	тією	«цяцькою»,	
що	став	високопрофесійним	фотомайстром,	переможцем	 і	 ві-
тчизняних,	і	зарубіжних	фотоконкурсів	з	художньої	фотографії.	
Тепер	про	своє	перше	захоплення	згадує	хіба	що	з	поблажливою	
усмішкою.
Та	як	не	буває	однакових	доль,	 так	не	буває,	мабуть,	 і	 двох	

схожих	ситуацій,	 за	яких	визначається	майбутнє	людини.	Мій	
сьогоднішній	співрозмовник	змалку	прагнув	стати	журналістом.	
Можливо,	поштовхом	до	цього	став	вірш	«Моя	Батьківщина»,	
якого	він	написав	ще	у	третьому	класі	і	який	сподобався	шкільній	
учительці.	Вона	пришпилила	аркушик	з	тим	віршем	до	стіни,	аби	
всі	 учні	 теж	прочитали	й	 гідно	оцінили	поетичний	хист	 свого	
однокласника.	Хто	б	лишився	байдужий	до	 такого	публічного	
визнання	твого	 таланту?	А	коли	тобі	ще	й	десяти	не	виповни-
лося…	Неважко	 здогадатися,	 які	почуття	переповнювали	 тоді	
хлопчачі	груди.
Хоча	в	глибині	душі	юний	автор	критично	ставився	до	своїх	по-

етичних	вправ,	що,	будьмо	відверті,	в	такому	віці	трапляється	не	
часто.	Коли	в	п’ятому	класі	вчителька	з	мови	й	літератури	попро-
сила	учнів	написати	про	свою	майбутню	професію,	він	підніс	руку	
й	запитав:	«А	куди	треба	вступити,	де	вчать	писати	вірші?»	Несподі-
ване	запитання	змусило	замислитися	і	саму	вчительку.	«Мабуть,	—	
відповіла	після	короткої	паузи,	—	на	факультет	журналістики».	І	
цього	було	досить,	щоб	смутні	здогадки	про	майбутню	професію	
набули	чіткіших	і	виразніших	обрисів.
По	закінченні	Бахмацької,	що	на	Чернігівщині,	середньої	школи	

він	і	приїхав	до	Києва,	щоб	вступити	саме	на	факультет	журналіс-
тики	столичного	університету.	Крім	золотої	медалі	та	нових	віршів,	

мав	також	досить	об’ємний	доробок	суто	журналістських	публіка-
цій,	що	з’явилися	за	останні	роки	в	районній	та	обласній	газетах.	
А	ще	мав	рекомендацію	до	вступу	на	журналістський	факультет	
від	редакції	районної	газети	«Радянське	село».	Сам	Бог,	здавалося,	
вистеляв	перед	ним	доріжку	до	здобуття	визначеної	ще	з	п’ятого	
класу	професії.
Та	доля,	як	це	нерідко	буває,	викинула	несподіване	колінце.	

Перспективного	 абітурієнта	 перехопили	 спритніші,	 хоч	 як	 це	
й	парадоксально,	філологи.	Та	він	особливо	й	не	опирався,	бо	
прагнув	передовсім	навчитися	мистецтва	повелівати	словом.	А	
на	філологічному	факультеті	цього	теж	навчали.	Спеціалізувався	
з	критики	художнього	перекладу	у	відомого	професора	Віктора	
Коптілова,	відвідував	літературну	студію	імені	Максима	Рильсько-
го,	публікувався	у	«Всесвіті»,	«Малятку»,	«Барвінку»,	зокрема	й	з	
перекладами	віршів	в’єтнамських	поетів	(навіть	самого	президента	
ДРВ	Хо	Ші	Міна),	бо	самотужки	вивчив	мову	тієї	південноазій-
ської	країни.
Відтоді	філологія	й	журналістика	йдуть	 у	його	житті	пліч-о-

пліч.	Після	роботи	за	розподілом	у	Кіровоградському	педагогіч-
ному	 інституті,	а	згодом	у	Київському	міському	педучилищі,	він	
повертаєтьcя	до	своєї	alma mater.	Доля	приводить	тепер	уже	моло-
дого	вченого	й	на	факультет	журналістики.	Реалізується	нарешті	
давня	мрія.	Він	очолює	кафедру	видавничої	справи	та	редагування.	
А	на	початку	2000	року	доктора	філологічних	наук,	професора	Во-
лодимира	Володимировича	Різуна	на	конкурсній	основі	обирають	
директором	 Інституту	журналістики	Київського	національного	
університету	імені	Тараса	Шевченка».
Отже,	переді	мною	вже	в	тому	давньому	інтерв’ю	постала	неор-

динарна	особистість,	юнацька	мрія	якої	пов’язати	своє	майбутнє	
з	журналістикою	аж	ніяк	не	була	спонтанною	чи	випадковою.	А	
що,	можливо,	книга	нашого	життя	й	справді	пишеться	не	тільки	
на	землі.	Варто	лише	уважно	прислухатися	до	глибинних	прагнень	
власної	душі.



Університети Володимира Різуна

52

I. Слово про юбіляра

53

Штрих другий — лідер

Моє	покоління	виховувалося	в	атмосфері	колективістської	сві-
домості.	Особистості,	її	місцю	і	ролі	в	прискоренні	суспільних	про-
цесів	за	тодішнього	політичного	режиму	не	надавали	особливого	
значення.	Більше	того,	індивідуальні	людські	якості	ревні	побор-
ники	панівної	комуністичної	ідеології	намагалися	будь-що	зніве-
лювати,	нав’язуючи	нам	виплоджену	в	чиїхось	убого-примітивних	
мізках	фальшиву	сентенцію,	що	«незамінних	людей	немає».	У	се-
редовищі	 сірої	 чиновницької	раті	 особливо	наголошувалося	на	
колективній	праці	й	колективній	відповідальності.	З	першого	по-
гляду,	ніби	так	воно	й	має	бути.	Хіба	ж	не	про	це	й	відомий	народ-
ний	вислів:	«Гуртом	і	батька	легше	бити».	Однак	не	зважали	на	те,	
що	будь-якій	колективній	справі,	за	реалізацію	й	результати	якої,	
звичайно	ж,	має	хтось	персонально	відповідати,	передує	ідея,	що	
визріває	в	чиїйсь	світлій	голові.	А	потім	цю	ідею	треба	чітко	сфор-
мулювати,	донести	до	 інших,	переконати	людей	у	 її	доцільності,	
життєздатності,	перспективності,	а	також	згуртувати	навколо	неї	
працездатний	колектив	однодумців-професіоналів,	 спрямувати	
його	творчу	енергію	і	зусилля	на	успішне	виконання	народженого	
задуму,	впровадження	його	в	життя.
Уже	у	згаданому	інтерв’ю	Володимир	Володимирович	наголо-

сив,	що	очоливши	 інститут,	вважав,	що	насамперед	треба	озна-
йомитися	зі	спадщиною,	яку	лишили	його	попередники,	зокрема,	
Дмитро	Прилюк	і	Анатолій	Москаленко.	«…Я прагнув не тільки не 
втратити досягнутого колективом, а, навпаки, піти далі, зробити 
крок уперед, крок, який би свідчив	про розвиток даної системи, сти-
мулював появу нового».
У	реалізації	своєї	амбітної,	у	найкращому	значенні	цього	слова,	

мети	і	виявилися	високі	лідерські	якості	Володимира	Різуна.	Зазви-
чай	з	ними	пов’язують	сильну	волю,	рішучість	дій,	а	то	й	командний	
тон	з	металом	у	голосі,	що	виключає	будь-які	заперечення	з	боку	
підлеглих,	обов’язок	яких	неухильно	виконувати	завдання…
Написав	ці	рядки	й	рука	моя	зупинилася.	Навіть	найбурхливі-

ша	фантазія	не	здатна	була	змалювати	мого	героя	в	такому	образі.	

Методи,	стиль	роботи,	стосунки	з	викладацьким	колективом,	сту-
дентами	у	Володимира	Різуна	зовсім	 інші.	Він	створює	навколо	
себе	своєрідне	біомагнітне	поле,	що	притягує,	надихає	людей,	за-
хоплює	в	свою	орбіту	всіх	небайдужих.	Свідомий	того,	що	керувати	
професорсько-викладацьким	колективом	 інституту	—	справа	не	
проста.	Крім	адміністративних	 засобів,	 вимогливості,	 вона	по-
требує	особливого	такту,	педагогічного,	психологічного	й	навіть	
дипломатичного	хисту.	Власні	спостереження	дають	мені	підстави	
дійти	висновку,	що	Володимирові	Володимировичу	вдалося	знайти	
ті	важелі,	за	допомогою	яких	він	ось	уже	понад	п’ятнадцять	років	
успішно	веде	інститутський	корабель	нерідко	розбурханим	штор-
мовими	вітрами	житейським	морем.	І	в	цьому,	на	моє	переконання,	
не	останню	роль	відіграють	його	 інтелігентність,	розважливість,	
вміння	за	будь-яких	обставин	обрати	правильний	курс,	а	також	
відповідний	тон	у	спілкуванні	з	людьми,	повага	до	них.

Штрих третій — вчений

«Ця книга, яку я не рекомендував би читати, якби не зобов’язаний 
був говорити правду про суть і природу цього явища майбутнім фа-
хівцям —	професійним журналістам, щоб не були вони сліпими коше-
нятами і їх не ошукали інші — наївно і просто…» 
Ці	слова	написав	не	прискіпливий	критик,	що,	прочитавши	на-

укову	працю,	яку	рецензував,	виносить	свій	суворий	вердикт,	а	сам	
автор	—	Володимир	Різун,	презентуючи	в	такий	незвичний	спосіб	
свою	книгу	«Маси».	Ось	так,	прямо	й	відверто.	І	як	після	цього	не	
взятися	за	читання,	адже	заборонений	плід,	як	відомо,	—	предмет	
досить	привабливий.	Та	спочатку	завершу	перервану	вище	цитату:	
«Замовчувати правду (якою б вона не була) про свою професію — це 
великий педагогічний злочин, це ошукувати майбутніх фахівців і роби-
ти з них «профматеріал» для тих, кому потрібні «сліпі» спеціалісти».
У	наукових	колах	 іноді	виникає	полеміка,	яким	повинен	бути	

стиль	фахових	праць,	чи	припустиме	в	них	емоційне	забарвлення	
сентенцій	і	висновків.	Пуритани	від	науки	твердо	стоять	на	пози-
ціях	логічно	вмотивованого	стилю,	що	базується	тільки	на	фактах,	
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результатах	наукових	досліджень	чи	проведених	експериментів.	
Емоції,	фантазія,	домисли	—	сфера,	на	їхню	думку,	белетристики,	а	
не	серйозної	науки.	Звичайно	ж,	вони	мають	рацію.	Та	ось	я	читаю	
в	Ейнштейна:	«Сила уяви,	фантазія — важливіші від знання»,	 а	в	
листі	до	свого	приятеля	Олександра	Мошковського	великий	фізик	
зізнається:	«Достоєвський дає мені більше, ніж будь-який вчений». 
Хай	цей	невеликий	ліричний	відступ	не	сприймається,	як	праг-

нення	автора	щось	довести,	чи	спростувати.	Його	мета	набагато	
скромніша	—	звернути	увагу	своїх	можливих	опонентів	на	те,	що	
будь-яка	наука	—	це	не	застигла	субстанція,	а	живе	явище,	здатне	
використовувати	різні	методи	й	прийоми	в	пізнанні	істини.	І	чима-
лий	науковий	доробок	професора	Володимира	Різуна	тому	реальне	
підтвердження.	Деякі	його	праці	мені	довелося	рецензувати,	і	їх-
ній	зміст,	стиль	викладу,	іноді	незвичний,	парадоксальний,	давали	
більше	поживи	для	роздумів,	ніж	деякі	науково	обґрунтовані,	пра-
вильні,	але	сухі	й	безбарвні	тексти.
До	наукових	праць,	які	не	тільки	привернули	мою	увагу,	а	й	до-

помогли	з	несподіваного	ракурсу	поглянути	на	свою	професію,	якій	
присвятив	багато	років	життя,	став	і	підручник	Володимира	Різуна	
«Теорія	масової	комунікації».	Це	серйозне	дослідження,	яке	вима-
гає	вдумливого	читання	задля	глибокого	осмислення	і	спеціальної	
термінології,	і	авторських	умовиводів,	і	теоретичних	узагальнень.	
Та	головне,	що	мене	привабило	в	цій	неординарній	розвідці	як	
практика,	—	це	об’єктивне	розкриття	не	лише	світлих,	а	й,	прямо	
скажемо,	малопривабливих	граней	предмета	дослідження.	Воно	
нагадує	дії	хірурга,	що	вдається	до	розтину	живих	тканин	організму,	
який	він	оперує,	щоб	виявити	приховані	причини	реальної	недуги.	
Вважаючи,	що	поза	масовою	комунікацією	маса	існувати	не	може,	
бо	не	 є	 автономним	організмом,	 вчений	порівнює	 її	 з	 раковою	
пухлиною,	яка	живиться	соками	 здорових	клітин.	Для	розмно-
ження	такої	пухлини	потрібне	відповідне	середовище	і	виведена	з	
ладу	імунна	система.	І	таким	середовищем,	на	думку	автора,	саме	
і	є	масова	комунікація.	ЗМК	у	такій	ситуації	 і	виконують,	з	його	
погляду,	роль	зламаної	від	неправильного	життя	імунної	системи,	
що	й	сприяє	переродженню	нормальних	клітин	у	пухлину.	Та	щоб	

глибше	збагнути	його	метафорично	переданий	зміст,	зацитую	са-
мого	автора:	«Я спеціально вдався до такого жахливого образу, аби 
звернути увагу на той негативізм, яким огорнуті наша професійна 
сфера і наша професія. Будьмо реалістами і зважимо	на те, що ні 
масова комунікація, ні ЗМК не є Божою справою, це цивілізаційний 
людський витвір, який виник, може, з благородних цілей, але за всю 
історію людства так і не огорнувся ореолом святості і праведності. 
Розуміння цього факту дає або зневірення у	своїй професії, або запал 
і бажання її облагородити».
Прочитавши	навіть	цей	короткий	уривок,	неважко	збагнути,	що	

згадана	праця	Володимира	Різуна,	як,	зрештою,	й	усі	інші	його	нау-
кові	розвідки	—	не	виплід	кабінетного	вченого.	Вони	тісно	пов’язані	
з	живою	практикою	масовокомунікаційних	процесів,	що,	звичайно	
ж,	не	може	не	зацікавити	і	практиків,	і	теоретиків	журналістики.
Не	скажу,	що	наукові	праці	професора	Різуна,	адресатом	яких	

є	насамперед	студенти,	читати	легко.	Для	цього	потрібна	відпо-
відна	підготовка,	здатність	концептуально	мислити,	іноді	вміння	
абстрагуватися	від	конкретних	понять	і	термінів.	Але	навіть	якщо,	
заглибившись	у	непростий	текст,	вони	й	загрузнуть	на	якійсь	N-й	
сторінці,	напружуючи	свої	мозкові	клітини	і	звивини,	—	не	біда.	
Хай	це	буде	для	них	своєрідним	викликом	до	поєдинку	в	подоланні	
ще	одного	бар’єра	на	амбіційному	шляху	самовдосконалення.	А	для	
перемоги	існує	тільки	один	спосіб	—	системна	й	наполеглива	праця	
над	поповненням	і	поглибленням	власних	знань.	І	праці	вченого	на	
цьому	шляху	можуть	стати	надійною	опорою	всім,	хто	за	покликом	
душі	обрав	для	себе	журналістську	професію.
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Ральф ГОЛЬФЕЛЬД

ЛЮДИНА СПРАВИ. ЗУСТРІЧІ З КОЛЕГОЮ 
ВОЛОДИМИРОМ РІЗУНОМ

Уперше	я	зустрів	колегу	Володимира	Різуна	в	листопаді	2012	
року	в	румунському	місті	Германштадт.	Його	роль	на	першій	кон-
ференції	IV	Темпус-проекту	«Крос-медіа	і	якісна	журналістика»	
була	для	мене	не	повністю	зрозумілою.	З	багатьма	колегами,	про-
фесорами	з	українських	університетів-партнерів	нашого	консор-
ціуму,	я	 зміг	на	початку	познайомитись	дещо	краще;	для	мене	
важливо	було	зорієнтуватися	щодо	їхньої	позиції:	відкриті	вони	
до	Європи	чи	радше	стримані?	Наскільки	відверто	можна	спіл-
куватися	з	ними?
У	цьому	проекті	Європейського	Союзу,	спрямованому	на	мо-

дернізацію	вищої	освіти	журналістів	в	Україні	та	Молдові,	роль	
пана	Володимира	Різуна	здавалася	мені	спочатку	туманною.	Він	
потрапив	у	проект	як	член	комісії	з	питань	схвалення	навчальних	
програм,	 і	в	цій	ролі	сумлінно	стежив	за	тим,	щоб	розроблені	в	
межах	проекту	інновації	і	заходи	з	модернізації	освіти	гармонійно	
інтегрувалися	в	політику	вищої	освіти	і	освіти	загалом.	Водночас	
як	експерт	він	мав	дбати	про	те,	щоб	навчальна	програма	освіти	
магістрів,	модернізована	завдяки	проектові,	була	готова	до	акреди-
тації.	Отже,	завдяки	своїм	функціям,	він	був	ключем	до	можливого	
успіху	проекту	«Крос-медіа	і	якісна	журналістика».	Успіхові,	який	
полягав	у	тому,	щоб	розроблені	в	науковому	напрямі	результати	
проекту,	також	були	реалізовані	в	політичному.

Ральф Гольфельд,	завідувач	кафедри	науки	про	комунікацію	університету	
Пассау	(Німеччина)

У	цій	ролі	професор	Різун,	який	безсумнівно	користувався	дуже	
високою	повагою	серед	українських	представників,	був	на	початку	
проекту	дуже	стриманим.	Він	слухав,	спостерігав,	поступався	пер-
шочерговим	правом	виступу	щодо	змістовних	питань	модернізації	
вищої	освіти	на	користь	делегатів	з	шести	університетів-партнерів	
міста	Одеси,	Дніпропетровська,	Сум,	Тернополя,	Чернівців	і	Сім-
ферополя.	На	подальших	конференціях	у	Сібіу	2013	року	його	ви-
ступ	був	скромним	і	малопомітним.	Про	його	чин	і	його	авторитет	
можна	було	судити	зі	ставлення	українських	колег.
Тільки	коли	проект	потрапив	у	складне	становище	через	події	

Євромайдану,	анексію	Криму	Путіним,	і	університет	міста	Сімфе-
рополь	став	зрадником,	який	перебіг	на	бік	Росії	 із	розгорнутим	
прапором,	сутність	Володимира	Різуна	стала	очевидною.	У	проекті	
були	зроблені	помилки;	через	затримки	транспортування	цінного	
крос-медійного	обладнання	у	політично	бурхливу	Україну	в	кон-
сорціумі	почалися	хвилювання.	Коли	розколи	всередині	проекту	
стали	очевидними	і	велика	політика	почала	керувати	в	проекті,	саме	
пан	Різун	стримував	гарячі	голови.	З	повною	ясністю	він	ставив	
правильні	запитання,	заспокоював	партнерів,	діяв	як	противага	
у	проекті	п’яти	країн,	що	характеризувався	значними	культурни-
ми	розбіжностями.	У	лютому	2014	року	на	конференції	в	Пассау	
Володимир	Різун	повністю	розкрився.	Я	охоче	згадую	наш	обмін	
науковою	літературою	з	крос-медійної	тематики	в	мене	в	кабінеті	
та	його	активний	виступ	на	міжнародній	медійній	конференції	у	
жовтні	2014	року,	коли	ми	вели	наукову	дискусію	щодо	небезпек	
свободи	медій	у	Східній	Європі,	сперечалися	щодо	повноважень	
патріотичної	журналістики	в	Україні.
Проте	важливішим	було	те,	що	Володимир	Різун	взяв	на	себе	від-

повідальність.	Він	довго	не	зволікав,	коли	в	Пассау	ми	запропону-
вали	йому,	окрім	ролі	представника	адміністративної	ланки,	стати	
активним	учасником,	партнером	проекту	і	взяти	на	себе	обов’язки	
заблокованого	університету	міста	Сімферополь.
У	проекті	відразу	відчулось	нове	піднесення,	пришвидшився	

темп,	Київський	національний	університет	імені	Тараса	Шевчен-
ка	став	лідером	української	команди.	З	висококваліфікованими	
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співробітниками	університету	кооперація	стала	справді	світлою	і	
радісною.	Вкрай	успішною	стала	«Літня	школа	крос-медійної	жур-
налістики»	в	Києві	2015	року;	жоден	інший	партнер	не	був	у	змозі	
так	швидко	 імплементувати	техніку	 і	раціонально	 інтегрувати	до	
навчальної	програми	навчальну	редакцію.	Більше	ніде	в	Україні,	
хіба	що	в	Чернівцях,	я	не	зустрічав	дидактично	правильно	і	добре	
освічених	людей,	а	також	такі	професійні	робочі	структури.	Сер-
дечність	 і	тепло,	з	яким	мене	зустрічав	пан	Різун	 і	його	команда	
Інституту	журналістики,	стали	причиною	того,	чому	я	трошки	за-
кохався	у	місто	Київ.
А	наука?	Неодноразово	в	особі	професора	Різуна	виявлялося	

прагнення	до	прогресу,	що	часто	є	чіткою	відмінністю	між	столицею	
і	провінцією.	Навіть	сьогодні,	більш	ніж	через	рік	після	закінчення	
проекту,	я	дуже	вдячний	за	співпрацю,	за	кооперацію	на	рівних,	і	я	
сподіваюся,	що	вона	залишиться	у	майбутньому	на	рівні	наукового	
партнерства.	Многая	літа!

Юрґен ҐРІММ

ВІД СОБАК ПАВЛОВА ДО КОГНІТИВНО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ КОМУНІКАЦІЇ

Дослідницька співпраця між Віднем і Києвом  
з патріотичним відголоском

Коли	я	разом	з	Андреасом	Енцмінгером	12	жовтня	2013	року	у	
Стамбулі	робив	доповідь	на	тему	медій	та	 інтеграції	мігрантів,	я	
навіть	не	здогадувався,	що	станеться	під	час	розмови	за	вечерею	з	
моїм	сусідом	по	столу.
Я	та	Андреас	насолоджувалися	позитивним	резонансом	від	на-

шої	доповіді	 з	боку	міжнародної	аудиторії	 з	 Іспанії,	Туреччини,	
України,	Казахстану	 і	Росії,	чули	дружні	звертання	«австрійські	
хлопці»,	коли	Богдана	Носова,	мабуть,	за	дорученням	професора	
Володимира	Різуна,	запитала,	чи	не	зацікавить	мене	запрошення	
бути	гостьовим	професором	у	Києві.	Я	був	дуже	здивований	і	хотів	
подумати	над	цією	пропозицією.	Під	час	перших	нерішучих	спроб	
поспілкуватися	з	професором	Різуном	я	розпитував	в	нього	про	його	
біографію	у	колишньому	Радянському	Союзі.	Між	іншим,	він	ви-
вчав	психологію і	тільки	пізніше	змінив	цю	галузь	на	журналістику.	
Звичайно,	з	відомими	представниками	радянської	психології	він	
був	добре	знайомий:	Леонтьєв,	Павлов,	Соколов.	«Шановний	пане	
колего»,	запитав	я,	у	пошуках	якогось	зв’язку	між	нами,	«чи	знаєте	
Ви,	що	трапилось	із	собаками	Павлова,	коли	в	Ленінграді	1925	року	
сталася	повінь?»	Спочатку	невпевнено,	у	відповідь	на	мій	жарт,	
його	обличчя	просвітліло:	«Так,	звичайно,	собаки	під	час	повені	
втратили	усі	набуті	рефлекси».	«Точно»,	відповів	я,	«на	дзвінок	не	
вироблялася	слина,	все	необхідно	було	починати	наново».	

Ґрімм Юрґен,	доктор	наук,	професор	кафедри	комунікацій	Віденського	
університету	(Австрія).
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Павлов	був	одним	з	небагатьох	вчених,	який	під	час	розколу	між	
Заходом	 і	Сходом	здобув	визнання	в	обох	частинах	світу.	Проте	
на	Заході	традиція	фізіологічного	підґрунтя	психології	обірвалася	
майже	повністю	 (найпізніше	за	часів	Гітлерівського	фашизму).	
Більшість	західних	психологів	звернулися	до	теорії	навчання,	зго-
дом	до	когнітивної	психології	і	не	хотіли	нічого	знати	про	генетичні	
та	 інші	психологічні	детермінанти	людської	поведінки,	на	яких	
наголошували	німецькі	націонал-соціалісти	і	проголошували	їхній	
вплив,	говорячи	про	расизм	і	антисемітизм.
Володимир	Різун	поводився	по-іншому:	не	зважаючи	на	всі	пере-

лами	посткомуністичних	змін	для	нього	фізичний	бік	комунікації,	
який	тісно	пов’язаний	з	нашими	емоціями,	посів	центральне	місце	і	
у	зв’язку	з	науковою	теорією	комунікації,	і	в	контексті	якісної	журна-
лістики.	Саме	цей	аспект	я	старанно	розробляв	для	європейської	теорії	
комунікації	у	90-х	роках,	посилаючись	на	Павлова	і	Соколова.	Назва	
моєї	докторської	роботи	звучить	так:	«Обґрунтування	і	застосування	
когнітивно-фізіологічного	підходу	дослідження	перцепції	медій»*.
Різун	і	я	швидко	перейшли	з	Павлова	до	центральних	проблем	

застосування	фізіологічних	методів,	таких	як	вимірювання	провід-
ності	шкіри	(англ.	skin	conductance	level),	частоти	серцебиття	(англ.	
heart	rate),	і	ЕЕГ	(електроенцефалографії).	Особливо	щодо	інфор-
мації,	яка	повідомляє	про	силові	методи,	неабияке	значення	має	
те,	як	мозок	і	тіло	переробляють	емпатичний	стрес	при	перцепції	
зображень	жертв.	Спектр	реакцій	сягає	від	повного	заперечення	ко-
мунікації	до	спроб	побороти	силою	«винних»	у	насильстві.	Така	по-
становка	питання	релевантна	для	медійних	досліджень	щодо	роботи	
пам’яті,	і	такий	підхід	німці	й	австрійці	практикують	у	розробках	
теми	Голокосту	(масове	вбивство	євреїв	у	Другій	світовій	війні).	Мо-
лодь	цих	країн	конфронтує	з	презентуванням	жахів	цього	процесу	
в	медіях,	тобто	з	«німецькими	й	австрійськими	співвітчизниками»	
часів	нацизму.	Це	функціонує	так	само,	як	щеплення	бактеріями	
хвороби,	коли	маленькі	дози	небезпечної	речовини	поступово	вво-
*	  Grimm, Jürgen (1999). Fernsehgewalt. Zuwendungsattraktivität – Erregungsverläufe 

– sozialer Effekt. Zur Begründung und praktischen Anwendung eines kognitiv-
physiologischen Ansatzes der Medienrezeptionsforschung am Beispiel von 
Gewaltdarstellungen. Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

дяться	для	досягнення	реакції	опору	організму.	Передумовою	для	
успіху	такої	навчальної	комунікаційної	програми	є	те,	що	реакції	
тіла	допускають	глибинну	обробку	інформації	і	не	провокують	за-
вчасного	обриву	комунікації	або	іншу	поверхневу	аверсивну	реак-
цію.	Собаки	Павлова	1925	року	перебували	у	стані	такого	сильного	
стресу	від	повені,	що	повністю	забули	все,	що	вивчили.	Найпізніше	
на	цьому	етапі,	коли	навчання	стає	неможливим,	закінчується	ви-
важена	і	ясна	комунікація	на	теми	насильства	і	травм.
У	зв’язку	з	темою	Голокосту	Різун	нагадав	мені	одразу	про	пандан	

української	історії:	мільйонні	смерті	українців	під	час	великого	голо-
ду,	у	1930-ті	роки,	який	називають	Голодомором.	Отже,	і	тут	постає	
питання	національної	форми	обробки	інформації	за	допомогою	ме-
дій,	яке	ані	не	заперечує	травми	минулого,	ані	не	веде	до	умовиводів,	
що	призводять	до	агресивного	типу	поведінки	і	ескалації	конфлікту. 
Голокост,	як	і	Голодомор,	потребують	однаковою	мірою	когнітивно-
психологічного	дослідження	відповідно	до	форми	адаптування	іс-
торії,	яка	сприяє	гуманізму.	У	цьому	напрямі	рухалися	наші	спільні	
дослідницькі	зусилля	щодо	регенерації	тіла	під	час	повідомлення	
історичних	подій	і	новин,	які	на	біологічному	і	суспільному	рівнях	
слугують	гуманістичній	меті.	Це	були	підвалини	для	навчальної	 і	
дослідницької	кооперації,	про	яку	ми	з	Різуном	домовились	тоді	у	
Стамбулі.	Задіяними	у	цій	співпраці	були	також	Богдана	Носова,	
Юрій	Гаврилець,	Сергій	Тукаєв	і	Ганна	Сарміна	з	української	сто-
рони,	і	Андреас	Енцмінґер	з	австрійської.	Така	змішана	українсько-
австрійська	команда	підтримує	навчальний	і	дослідницький	процес	
у	Києві	 і	Відні	різноманітним	чином:	Богдана	з	 її	незрівнянною	
сумішшю	організаторського	таланту	і	науково-інноваційної	роботи;	
Юрій	ще	шукає	і	плекає	(і	щораз	успішніше)	складні	точки	перетину	
між	журналістикою	і	психологією.	Ганна	вагомо	допомагала	нам	у	
перекладах	анкет	і	виявляє	свої	здібності	в	галузі	аналізу	тексту	в	до-
слідженнях	воєнної	і	кризової	комунікації.	Нарешті	без	компетенції	
Сергія	у	біологічних	дослідженнях,	особливо	в	галузі	ЕЕГ,	 і	його	
вкрай	продуктивної	співпраці	з	Андреасом	з	маленького	паростка	
собак	Павлова	ніколи	би	не	розвинулась	квітуча	дослідницька	коо-
перація,	яка	позначилася	у	формі	як	мінімум	трьох	експериментів	і	
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багатьох	виступів	на	конференціях.	І	всі	вони	пов’язані	з	професором	
Різуном	і	тримаються	разом	завдяки	командному	духові.	
Після	подій	на	Майдані	у	квітні	2014	року	я	прийняв	запрошення	

бути	гостьовим	професором	в	університеті	імені	Тараса	Шевченка	
(два	подальших	візити	у	ролі	гостьового	професора	відбулися	2015	
і	2016	р.).	Так	я	отримав	нагоду	краще	познайомитися	з	країною	і	
людьми.	Я	був	вражений	політичним	завзяттям	студентів	у	подіях	
на	Майдані,	а	також	патріотизмом	Різуна	 і	його	співробітників.	
«Що	роблять,	коли	комусь	сусід	прикладає	пістолета	до	скроні?»	У	
довгих	розмовах	ми	гаряче	дискутували	про	це.	«Звичайно,	захища-
ються».	Сподівання	на	Європейський	Союз	були	такими	великими,	
як	 і	заперечення	російського	втручання	у	будь-якій	формі.	Тіль-
ки:	наскільки	швидко	відбудеться	зміна	курсу	зі	Сходу	до	Заходу?	
Скільки	коштів	знадобиться	на	панорамування?	Чи	виправдає	ЄС	
сподівання,	покладені	на	нього?	Чи	розділить	це	країну?	Ми	не	за-
вжди	були	спільної	думки	у	своїх	політичних	поглядах,	але	повагу	до	
думки	інших	мали	і	я,	і	Різун	щомиті.	І	ми	навчалися	один	в	одного.	
Одним	з	найяскравіших	досвідів	мого	перебування	у	Києві	стали	
вшанування	жертв	Майдану,	героїв	революції.	Відсторонення	уряду	
Януковича	можна	розглядати	як	порушення	норм	демократії	(все	
ж	таки	уряд	було	обрано),	або	як	революційний	акт,	який	у	винят-
кових	ситуаціях	має	морально-політичне	виправдання,	особливо	
коли	влада	корумпована	і	стріляє	у	своїх	громадян.	Вочевидь	цей	
переворот	мобілізував	українську	молодь.	Кожен	студент,	кожна	
студентка,	яких	я	питав,	хотіли	зробити	щось	для	своєї	країни.	І	
я	побачив	тоді	в	Києві	позитивну	сторону	патріотизму,	і	зробив	з	
цього	наукові	висновки.	В	той	самий	час	я	працював	над	книгою	
«Динаміка	національної	ідентичності»,	в	якій	я	застосовував	тест	
на	вимірювання	національної	ідентичності,	який	враховував	патрі-
отичний,	націоналістичний	і	космополітичний	виміри.	Під	вражен-
ням	від	Майдану	і	патріотизму	команди	Різуна,	я	розширив	концепт	
виміру	«героїчного	патріотизму»,	який	пов’язаний	з	належністю	та	
емоційним	зв’язком	з	країною	і	людьми	і	який	описує	готовність	
кожного	щось	зробити	для	своєї	країни	й	навіть	принести	жертву.	
Такий	тип	патріотизму	вже	майже	повністю	зник	у	центральній	і	

західній	Європі,	але	його	потребують	як	ніколи	в	часи	щораз	ви-
щої	індивідуалізації	і	водночас	у	період	ескалаційного	конфлікту.
Під	час	подорожі	до	Львова,	яку	організував	Різун,	я	по-новому	

подивився	на	національну	 ідентичність	України.	З	одного	боку,	
очевидною	для	мене	була	чітка	орієнтація	колишньої	частини	ав-
стрійської	імперії	Габсбургів	у	бік	Заходу.	Іноді	здавалося,	що	Львів	
і	західна	частина	України	в	цілому	хочуть	доєднатися	до	західних	
держав	(що	в	моїх	очах	збільшує	вірогідність	розколу	країни).	З	
другого	боку,	високопатріотичний	концерт,	проведений	з	великим	
ентузіазмом	і	великою	енергією,	того	вечора	показав,	що	україн-
ський	патріотизм	в	жодному	разі	не	є	нав’язаним	і	не	несе	в	собі	
ризику	розколу.	Фронтмен	гурту,	який	грав	у	стилі	між	класикою	
і	рок-н-ролом,	не	втратив	нагоди	наприкінці	концерту	надіслати	
спеціальні	вітання	«нашим	російським	друзям	у	залі».	Це	було	три	
тижні	після	закінчення	демонстрацій	на	Майдані	й	ні	в	якому	разі	
не	прозвучало	іронічно.	Шквал	оплесків	супроводжував	ці	вітання.
Так	само	окреслились	перші	результати	наших	спільних	студій	про	

Голокост	і	Голодомор,	які	передбачали	дослідження	роботи	пам’яті	і	
які	сприяли	сприйняттю	гуманістичних	цінностей	і	підтримці	геро-
їчного	патріотизму,	а	також	підтримують	космополітичну	рефлексію	
національної	 ідентичності.	Агресивної	 і	націоналістично	орієнто-
ваної	реакції	не	виникло.	Це,	в	принципі,	не	є	логічним,	оскільки	
той	самий	документальний	фільм	про	Голокост,	який	був	продемон-
стрований	у	Києві,	збудив	у	Москві	космополітичні	асоціації	і	в	той	
самий	час	посилив	націоналістичні	реакції	 і	прагнення	захищати	
батьківщину	насильницькими	методами.	Цей	ефект,	який	ми	по-
бачили	в	Києві,	демонструє	ґрунтовні	розбіжності	в	менталітеті	та	
політичній	психології	між	обома	країнами.	Емпірично	доведеною	
є	сто-	відсоткова	перемога	гуманізму,	який	викликає	перцепція	Го-
локосту	 і	Голодомору	в	Україні.	Когнітивні	 і	психологічні	заходи	
показують,	що	рівень	сприйняття	 інформації	високий,	стрес	був	
помірний,	обробка	інформації	відбувалась	продуктивно.

На	відміну	від	собак	Павлова,	стрес,	спричинений	сприйняттям	
інформації,	не	призвів	в	українських	реципієнтів	до	знищення	ре-
зультатів	вивченого,	проте	збудив	глибинне	розуміння	минулого	і	
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теперішнього.	Орієнтація	на	компроміс	у	конфліктних	ситуаціях	
посилилась	і	відбулося	послаблення	упереджень	щодо	чужинців.	До	
того	ж	підвищилась	активність	до	питань	про	загальні	права	людини.	
З	такою	диспозицією	ще	не	можна	досягти	стабільного	миру,	якого	
очікують	також	і	від	противника	конфлікту,	проте	збільшується	ві-
рогідність	обговорення	актуальних	конфліктів	і	розв’язання	їх.
Подальші	перспективи	когнітивно-психологічного	дослідження	в	

галузі	комунікації	ми	бачимо	наразі	в	царині	передавання	інформації	
і	передусім	у	висвітленні	теми	тероризму,	яка	не	має	поширювати	ані	
страшних	жахів,	ані	агресивно-розпалювальних	настроїв	у	суспіль-
стві.	Це	дослідження,	яке	комбінує	ЕЕГ,	периферійно-фізіологічні	
вимірювання	і	класичні	методи	опитування,	має	допомогти	розви-
нути	біологічно	і	суспільно	адекватну	комунікацію	в	разі	настання	
страшних	подій,	таких	як	терористичні	напади.	До	цієї	галузі	нале-
жать	емоції	і	регулювання	емоцій,	а	також	когнітивні	погляди	на	про-
блематичні	стосунки.	Розуміння	саме	природничого	базису	людської	
комунікації,	доведеного	Павловим,	дає	нам	змогу	повністю	вичерпати	
ступінь	свободи	гуманізму	неідеологічно,	фактично	і	з	розв’язанням	
проблем.	Тому	з	боку	когнітивно-фізіологічної	основи	комунікації	
треба	очікувати	подальших	доповідей	щодо	розквіту	«делібератив-
ної	демократії»	(Юрґен	Габермас,	1998,	1999)*.	Деліберація	означає:	
раціональна	й	етична	організація	дискурсу,	наприклад,	шляхом	об-
ґрунтування,	шляхом	орієнтування	на	розв’язання	проблеми	і	шля-
хом	заборони	образ.	Так	зростає	ефективність	дискурсу	і	постають	
найкращі	шляхи	для	усунення	суспільних	непорозумінь,	до	того	ж	
є	можливість	уникнути	проблем,	які	зумовлюють	комунікативний	
стиль	учасників	дискурсу.	Підвищення	деліберативного	залучення	і	
політичної	участі	буде	революційним	переломом	як	за	часів	Майдану.
У	цьому	смислі	я	сприймаю	Володимира	як	«брата	по	духу»,	з	

яким	я	ще	багато	років	хотів	би	посперечатися	щодо	методологічно-
го базису	в	наукових	дослідженнях	комунікації	і	щодо	практичного	
розкриття	суспільного	потенціалу	журналістики.	
* Habermas, Jürgen (1998). Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des 

Rechts und des demokratischen Rechtsstaats.
 Habermas, Jürgen (1999). Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen 

Theorie.- Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Демір ГЬОКХАН

СЯЙВО ЖУРНАЛІСТИКИ

Володимир	Різун	—	знаний	як	один	з	провідних	науковців	ца-
рини	соціальних	комунікацій,	організатор	журналістської	освіти	
в	Україні.	
Мені	довелося	познайомитися	з	ним	під	час	наукових	захо-

дів	у	Туреччині,	де	Володимир	Різун	—	директор	Інституту	жур-
налістики	Київського	національного	університету	 імені	Тараса	
Шевченка	—	виступав	з	повідомленням	про	стан	та	перспективи	
української	освіти	в	контексті	міжнародного	досвіду.	Та	доповідь	
засвідчила	не	лише	глибоке	розуміння	промовцем	освітніх	про-
блем,	а	й	його	творче	бачення	шляхів	розвитку	і	вдосконалення	
системи	освіти,	в	тім	числі	у	напрямі	розвитку	співпраці	між	осві-
тянами	різних	країн,	використання	сучасних	 інформаційних	та	
освітніх	технологій.
Продовжилося	наше	 спілкування	 і	надалі,	 в	 рамках,	 зокре-

ма,	діяльності	міжнародної	Платформи	«Діалог	Євразії»,	а	також	
Українсько-турецького	культурного	центру	«Сяйво»,	завданням	і	
метою	яких	є	в	тім	числі	налагодження	зв’язків	та	співробітництво	
журналістів	та	літераторів	різних	країн	світу.	Володимир	Різун,	а	
також	інші	науковці	вишу,	неодноразово	брали	участь	і	були	спі-
ворганізаторами	наукових	конференцій,	круглих	столів	та	інших	
заходів,	присвячених	українсько-турецькому	співробітництву	 і	
гуманітарній	сфері,	проблемам	розвитку	національного	 інфор-
маційного	та	освітнього	простору	в	умовах	сучасних	викликів	та	
загроз.

Гьокхан Демір,	голова	правління	Українсько-турецького	культурного	цен-
тру	«Сяйво»,	член	НСЖУ.
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Українсько-турецький	центр	«Сяйво»	співпрацює	з	Інститутом	
журналістики	у	реалізації	спільних	освітніх	та	видавничих	про-
ектів.	Одним	з	 таких	стало	видання	збірника	«Моя	країна»,	до	
якого	за	організаційного	та	творчого	сприяння	Володимира	Різуна	
та	викладача	Інституту	журналістики	Юрія	Бондаря	долучилися	
десятки	українських	та	турецьких	студентів.	У	текстах-есе	молоді	
люди	двох	країн,	між	якими	Чорне	море,	не	лише	розповіли	одне	
одному	кожен	про	свою	вітчизну,	а	й	через	любов	до	рідного	краю	
розкрили	свої	світовідчуття,	своє	розуміння	патріотизму	та	важ-
ливості	діалогу	між	народами.	Видавничий	проект	став	важливим	
кроком	у	налагодженні	 спілкування	між	 тими,	кому	належить	
розвивати	українсько-турецьку	співпрацю	у	наступні	роки	 і	де-
сятиліття.
Тому,	вітаючи	сьогодні	Володимира	Різуна	зі	славним	ювілеєм,	

зичимо	йому,	щоб	усе,	що	він	задумав,	збувалося	— 
«Bilim dünyasına yapmış olduğunuz katkılardan dolayı tebrik 

eder; sağlık, mutluluk ve başarı dilerim!»  

Юрій ЄЛІСОВЕНКО

ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

На	всіх	життєвих	дорогах,	за	будь-яких	обставин	і	умов,	навіть	
у	найскладніших	ситуаціях,	він	скрізь	і	завжди	залишається	Люди-
ною.	Здається,	саме	таким	і	є	його	життєве	кредо.	Дивовижно,	але	
факт:	своєю	добротою,	шанобливістю	та	чесністю	йому	вдається	
знезброїти	заздрісників,	недоброзичливців	та	недругів.	Що	правда,	
таких	у	колективі,	який	він	очолює,	напевно,	все	ж	таки	немає,	
принаймні	мені	вони	не	відомі.	Про	це	я	говорю	з	гордістю	за	героя	
цього	нарису	(хоча	він	зовсім	не	гордій!),	за	наш	дружний	колектив	
та	свою	півторадесятилітню	належність	до	нього.	
Прикметним	є	ще	й	той	факт,	що	всі	ці	найкращі	характеристики	

неформального	лідера	не	тільки	за	посадою,	а	й	за	постійними	ре-
альними	людськими	діями	й	життєвими	справами,	дають	достатні	
підстави	стверджувати,	що	герой	цього	нарису	—	Людина	непере-
січна,	незважаючи	на	свою	простоту	і	доступність,	Людина	вельми	
поважна	й	достойна	під	будь-яким	кутом	зору,	врешті-решт,	це,	
безсумнівно,	Людина	з	великої	літери.
Його	 ім’я	—	Володимир	Різун	—	відомий	український	мовоз-

навець,	соціальний	комунікатолог,	журналіст,	педагог,	менеджер	
вищої	школи,	автор,	організатор	і	ведучий	низки	радіопередач,	во-
лодар	«Золотого	мікрофона»	Українського	радіо,	низки	державних	
та	церковних	нагород;	заслужений	працівник	освіти	України	(2003),	
шанований	і	знаний	у	світі	професор,	доктор	філологічних	наук;	
голова	науково-методичної	комісії	з	журналістики	та	 інформації	

Єлісовенко Юрій Петрович,	доцент	кафедри	телебачення	і	радіомовлення	
Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	
Тараса	Шевченка,	кандидат	педагогічних	наук.
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МОН	України,	причетний	до	створення	системи	журналістської	
освіти	в	Україні	(за	його	Благословення	й	підтримки	відкрито	кіль-
кадесят	факультетів	журналістики	в	різних	вітчизняних	універси-
тетах);	автор	кількасот	наукових	праць,	поміж	яких	Літературне 
редагування	(1996),	Сучасна українська мова	(1997),	Українська мова 
щодня	(1998),	Перлини духовності	(2003),	Маси: тексти лекцій (2003),	
Основи журналістики у відповідях та заувагах	(2004),	Журналістська 
педагогіка в контексті Болонського процесу	 (2007),	Теорія масової 
комунікації (2008)	та	ін.
Кілька	слів	про	заголовок	мого	нарису	та	про	те,	чи	кожен	ке-

рівник	у	цьому	світі	заслуговує	такого	високого	звання	—	Людина	
з	великої	літери?	Звичайно	ж,	було	б	добре,	якби	то	було	так.	Тоді	
ми	з	вами,	напевно,	жили	б	в	іншій	—	багатій	і	щасливій	Україні.	Та	
всі	ми	знаємо,	що	не	про	кожну	людину,	а	тим	паче,	про	кожного	
керівника,	можна	було	б	так	сказати.	Відома	сентенція	про	те,	що	
влада	є	необхідним	злом,	а	абсолютна	влада	—	абсолютним	злом,	
почасти	пояснює	причини	ставлення	людей	до	своєї	влади,	але	це	
не	про	нашого	лідера.	Отже,	недарма	з	давніх-давен	обрану	метафо-
ру	застосовують	з	величезною	обережністю,	лише	у	виняткових	ви-
падках,	та	й	тільки	до	тих	людей,	які	цього	заслуговують.	Можливо	
саме	тому	вона,	на	щастя,	залишилася	незвичайною,	незатертою,	й	
незаплямованою.	А	мій	вибір	її	для	заголовка	зумовлений	повним	
збігом	виняткових	портретних	характеристик	героя	цього	нарису	
з	особливістю	метафори,	яку	обрав.	
Скажу	відверто,	про	те,	що	Володимир	Володимирович	людина	

незвичайна,	 глибока	й	добросердна,	я	 зрозумів	 із	першої	митті	
знайомства.	Про	його	людяність,	про	журналістський,	науково-
педагогічний	і	менеджерський	талант	я	писав	ще	десять	років	тому.	
Під	кожним	з	написаних	тоді	слів	я	можу	підписатися	й	сьогодні.	
Втім	за	це	десятиліття	я	остаточно	ствердився	в	думці	про	його	
винятковість,	бо	отримав	цілу	низку	нових	незабутніх	вражень	від	
виявів	його	душі	та	серця,	від	професійної	та	управлінської	діяль-
ності,	від	толерантності	й	шанобливості	у	взаєминах	з	людьми	та	
вміння	пробуджувати	в	них	найкращі	почуття	до	людей,	до	Бать-
ківщини,	до	професії.	

Володимир	Різун	—	щаслива	й	успішна	людина,	яка	має	на-
дійну	родинну	підтримку	в	особі	гарної	й	вірної	дружини	—	Ан-
тоніни	Федорівни	і	двох	чудових	і	добре	вихованих	синів.	Діти,	
як	це	буває	зазвичай,	пішли	у	своїх	батьків,	про	це	свідчать	і	риси	
їхніх	характерів,	 і	 їхній	вибір	професії,	 і	шанобливе	ставлення	
до	людей.	
Володимирові	Володимировичу	й	Антоніні	Федорівні	вдало-

ся	виховати	не	тільки	своїх	учнів	і	студентів,	з	якими	працювали	
впродовж	життя,	а	ще	й	власних	дітей.	Можливо	це	тому,	що	всіх	
своїх	вихованців	вони	не	вважали	чужими	дітьми,	а	ставилися	до	
них	як	до	своїх	дітей?	
Дім,	у	розумінні	родинного	гнізда	Різунів,	Володимир	Воло-

димирович	побудував,	синів	виростив	 і	виховав,	посадив	уже	не	
одне	дерево,	а	цілу	алею	в	університеті	та	ще	й	омолодив	«садок	
вишневий	коло	хати».	А	скільки	щоденно	робить	добра	людям	—	
він	ніколи	не	рахує.	Не	всі	рідні,	друзі	й	співробітники	знають	усі	
його	шляхетні	вчинки,	бо	він	їх	не	рекламує,	не	виставляє	напоказ,	
навіть	не	говорить	про	них,	бо	не	робить	з	того	піару.	Знаючи	не	
з	книжок,	а	з	власного	досвіду	всю	гіркоту	життя,	він	без	зайвих	
слів	протягує	руку	допомоги	знедоленим	дітям.	Скільком	сиротам	
він	допоміг	знайти	себе	й	вижити	в	цьому	житті?!	Багатьом	з	них	
він	особисто	надає	матеріальну	допомогу	не	з	державної	кишені,	
а	з	власної.	Тож	про	нього	можна	сміливо	сказати	словами	Євгена	
Чикаленка:	він	«любить	Україну	не	тільки	до	глибини	свого	серця,	
а	й	до	глибини	своєї	кишені».	Погодьтесь,	на	таке	здатна	лише	
Людина	з	великої	літери.	
Володимир	Володимирович	усе	своє	свідоме	життя	присвятив	

вихованню	в	людях	розумного,	доброго,	вічного.	На	цій	життєвій	
ниві	він	досяг	помітних	успіхів.	Своїми	знаннями,	вміннями,	до-
свідом	він	щиро	ділиться	з	молоддю,	дбаючи	й	про	її	професійну	
компетентність,	і	про	її	моральне	обличчя.	Та	найголовніше	—	він	
сам,	виходячи	кілька	разів	на	тиждень	в	ефір	Українського	радіо,	
подає	їм	приклад	професійності	й	моральності.	
Тільки	той,	хто	зовсім	не	знає	професора	Різуна	й	жодного	разу	

з	ним	не	спілкувався,	може	думати,	що	він	демонструє	світові,	
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мовляв:	«Дивіться,	який	я	хороший…»	Незважаючи	на	те,	що	Воло-
димир	Різун	дбає	про	свою	репутацію,	він	не	комплексує,	а	отже,	й	
не	стверджується	приниженням	інших	людей.	Та	й	корони	на	голові	
він	не	носить,	залишаючись	звичайною	людиною,	простою	й	до-
ступною	для	спілкування	з	усіма,	а	не	лише	з	обраними.	Ви	ще	не	
мали	контактів	з	професором	Різуном?	Тоді,	як	кажуть,	ми	йдемо	
до	вас!	Спробуйте	поспілкувалися	—	ви	будете	приємно	вражені.	
Це	стверджують	навіть	гості	та	радіослухачі	його	передач,	які	спіл-
кувалися	з	ним	у	радіоефірі.	
Не	помічав	я	в	ньому	й	марнославства.	До	своїх	здобутків	він	

ставиться	 з	 гумором,	 хоча	 вони	в	нього	незаперечні.	Володи-
мир	Різун	не	хизується	своїми	науковими	ступенями	і	вченими	
званнями,	та	й	решта	наших	колег,	з	огляду	на	керівника,	зви-
чайно	ж,	і	не	тільки	тому	та	все	ж	цього	не	роблять	також.	Хоча	
в	житті	мені	не	раз	доводилося	на	власні	очі	в	інших	навчально-
педагогічних	колективах	бачити	відверте	наукове	чванство	з	боку	
не	надто	мудрих	людей,	та	ще	й	на	тлі	їхніх	сумнівних	здобутків.	
Це	давня	й	знайома	багатьом	картина,	яку	підмітив	і	живописав	
іспанський	письменник	Б.	Ґрасіан.	Ще	в	ХVІІ	столітті	він,	зо-
крема,	писав:	«Інші	могли	б	стати	видатними	вченими,	якби	не	
думали,	що	вже	ними	стали…»	Якось	під	час	нашої	 співбесіди	
Володимир	Володимирович	з	захопленням	згадував	цей	вислів	
Грасіана.	Певен,	що	в	своєму	житті	він	керується	його	мудрими	
настановами.	
Наш	лідер	ніколи	не	вдається	до	образ,	погроз	 і	самодурства.	

Його	аргументи	завжди	ґрунтовні,	зважені	й	цілком	переконливі	
без	тиску,	надриву	та	крику.	Він	без	потреби	не	висловлює	оцінних	
осуджень,	 хоча	вміє	ними	заохочувати	 і	робить	це	 задля	добра,	
творчості	й	удосконалення.	Якось,	під	час	роботи	Приймальної	
комісії	в	магістратуру,	Володимир	Володимирович	сказав:	«Я	хочу	
дивитися	людям	в	очі,	а	не	ховати	 їх	від	них,	тому	забезпечу	за-
конність	і	справедливість	у	відборі	абітурієнтів».	І	це	не	порожні	
слова,	це	цілком	реальні	справи.	
За	півтора	десятиліття	тісного	виробничого	спілкування	з	Воло-

димиром	Володимировичем	я	жодного	разу	не	чув	підвищення	тону	

в	його	голосі	не	тільки	до	себе,	а	й	будь-кого	іншого.	Можливо	й	від	
цього	в	колективі	панує	цілком	професійна,	ділова,	хоча	й	дружня,	
мирна	атмосфера	доброзичливості,	взаємоповаги	та	підтримки.	Не-
має	інтриг,	пліток,	підлабузництва.	Є	справа,	якій	ми	всі	служимо,	
є	права	й	обов’язки,	є	рівне	ставлення	до	всіх,	є	відповідальність	
перед	законом	і	перед	колективом,	є	й	толерантність.	Тож	колектив	
під	орудою	Володимира	Різуна	працює	як	 годинниковий	меха-
нізм	—	чітко	і	злагоджено,	без	зупинок	і	збоїв,	як	і	весь	Київський	
національний	університет	імені	Тараса	Шевченка.	
Уважність	до	людей,	здатність	зрозуміти	їх,	шанобливість	до	всіх	

підлеглих	вигідно	вирізняють	нашого	головного	топ-менеджера	від	
керівників	інших	вітчизняних	організацій,	установ	та	закладів.	І	це	
не	лестощі,	це	той	приємний	факт	нашої	реальної	дійсності,	що	
пояснює	мотивацію	колективу,	який	уже	тричі	одноголосно	обирав	
своїм	керівником	Володимира	Володимировича	Різуна.	
Ось	так	щемливо,	неодмінно	з	повагою,	турботою	 і	любов’ю	

упродовж	десятиліть	колектив	ставиться	до	свого	незмінного	ке-
рівника,	Володимира	Різуна	—	Людини	з	великої	літери.	Щиро	
переконаний,	що	він	цілком	заслуговує	цього	високого	звання	 і	
відповідає	йому	на	всі	100	відсотків.	

Єлісовенко Ю.	Право	на	слово	/	Ю.	П.	Єлісовенко	/	/	У	колі	друзів	/	за	
ред.	В.	І.	Набруска;	Київ.	нац.	ун-т	імені	Тараса	Шевченка.	—	К.,	2007.	—		
С.	57–60.
Ґрасиан Б.	Карманный	оракул.	Критикон	/	Б.	Грасиан.	—	Москва	:	Наука,	
1984.	—	631	с.
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Наталія ЖЕЛІХОВСЬКА

СЛОВО ПРО НАСТАВНИКА

Представники	університетської	професури,	до	якої	належить	Во-
лодимир	Володимирович	Різун,	мають	перед	собою	кілька	завдань	
професійної	самореалізації.	З	одного	боку	—	власні	дослідження,	
наукові	публікації,	посібники	та	підручники,	з	другого	—	спілку-
вання	зі	студентами,	аспірантами	і	докторантами.	Це	передбачає	
не	лише	вміння	доступно	й	водночас	по-науковому	грамотно	ви-
кладати	свої	думки,	ділитися	знаннями	і	досвідом	під	час	лекційних	
та	практичних	занять,	а	й	спрямовувати	у	дослідницьке	русло	творчі	
пошуки	науковців-початківців.	
Бути	талановитим	науковим	керівником	не	просто,	адже	по-

трібно	володіти	особливим	хистом	Наставника,	який	без	зайвої	
поблажливості	бачить	усі	недоліки	і	переваги	молодого	науковця,	
уміло	додає	смислового	навантаження,	доповнює	і	спрямовує	ін-
телектуальне	знання	початківця	на	правильний	шлях	наукового	
дослідження.	Таким	мудрим	наставником	для	багатьох	поколінь	
науковців	був	і	є	професор	В.	В.	Різун.	Маючи	неймовірно	заванта-
жений	робочий	день	очільника	Інституту	журналістики	КНУ	імені	
Тараса	Шевченка,	Володимир	Володимирович	завжди	знаходить	
час,	щоб	вникнути	в	суть	проблеми,	з	якою	аспірант	чи	докторант	
не	може	впоратися	самостійно,	й	дати	науково	вивірене	і	креативне	
формулювання	новонародженій	ідеї.	
Ретельна	робота	над	текстом,	аргументованість	висновків	і	за-

уважень,	пильна	увага	до	деталей,	широкий	погляд	на	речі,	демо-

Желіховська Наталія Степанівна,	доцент	кафедри	 історії	журналістики	
Інституту	журналістики	КНУ	імені	Тараса	Шевченка,	кандидат	наук	 із	
соціальних	комунікацій.

кратизм	у	ставленні	до	підлеглих,	усебічність	та	обдарованість	осо-
бистості	—	такими	словами	можна	схарактеризувати	Наставника,	з	
яким	мені	поталанило	працювати	під	час	роботи	над	кандидатською	
дисертацією	і	нещодавно	у	співавторстві	над	підготовкою	навчаль-
ного	посібника	з	«Сучасної	української	публіцистики».	Дуже	вдячна	
Володимирові	Володимировичу	за	слушні	поради,	які	були	для	мене	
надзвичайно	корисні	й	пізнавальні!	
Вдалих	наукових	проектів,	щастя,	здоров’я	і	творчої	наснаги!
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Марина ЖЕНЧЕНКО

МИСТЕЦТВО ПИСАТИ ПРО СКЛАДНЕ  
ПРОСТО Й НЕЗАРОЗУМІЛО

Коли	я	прийшла	викладати	на	кафедру	видавничої	справи	та	ре-
дагування,	Володимир	Володимирович	вже	був	директором	Інсти-
туту	журналістики	і	тому	сприймала	його	переважно	як	керівника	
і	менеджера.	Знала	про	його	підручник	«Маси»	та	роботи	ювіляра	
з	теорії	соціальних	комунікацій,	щось,	звичайно,	читала,	але	по-
біжно,	бо	ж	начебто	не	«моя»	(видавнича)	проблематика.	
Зацікавившись	темою	трансформацій	видавничої	галузі	у	муль-

типлатформному	та	крос-медійному	середовищі	(за	порадою	Воло-
димира	Володимировича),	почала	вивчати	роботи	з	комп’ютеризації	
видавничої	сфери,	серед	яких	одними	з	базових	стали	праці	саме	
професора	Володимира	Різуна:	підручник	«Основи	комп’ютерного	
набору	і	коректури»,	монографія	«Моделювання	і	технологія	редак-
торських	систем»,	стаття	«Автоматизовані	редактори	і	діагностика	
тексту»,	колективна	праця	«Основи	комп’ютерної	журналістики».	
Корисними	в	контексті	розуміння	тенденцій	розвитку	і	видавничої	
галузі	виявилися	й	згадані	«Маси».	
Читання	текстів	відкрило	для	мене	талант	Володимира	Володи-

мировича	писати	про	складні	наукові	проблеми	простою	мовою,	
чітко	й	логічно	обґрунтовано,	без	загальних	фраз,	що	створюють	
ілюзію	наукоподібності,	але	ж	інколи	абсолютно	беззмістовні	(на	
жаль,	таке	трапляється	часто	в	нашій	науці).	

Женченко Марина Іванівна,	доцент	кафедри	видавничої	справи	та	реда-
гування	Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	
імені	Тараса	Шевченка,	кандидат	наук	із	соціальних	комунікацій.

У	своїх	працях	професор	Володимир	Різун	постійно	комунікує	
з	читачем,	ставить	йому	запитання	(«Чи	тисне	середовище	масової	
комунікації	на	фахівців,	що	працюють	у	ньому?»,	«Я	намалював	вам	
жахливу	картину	впливу	на	людей.	Як	бути?»,	«Чи	можна	обмежити	
людство	у	втручанні	в	процеси	комунікації?»)	та	послідовно	й	зрозу-
міло	на	них	відповідає,	прозоро	пояснює	наукові	поняття	й	терміни.
Щиро	бажаю	Володимирові	Володимировичу	здоров’я,	сил,	на-

тхнення	та,	головне,	ЧАСУ	на	відпочинок	від	щоденних	клопотів	
рідного	трудового	колективу	Інституту	журналістики	Київського	
національного	університету	імені	Тараса	Шевченка	та	написання	
нових,	таких	потрібних	студентам	і	викладачам,	текстів,	а	також	
оцифровування	всього	бібліографічного	списку	праць,	багато	 з	
яких	непроминальні	та	актуальні.

Володимир Різун разом із колегами біля головного корпусу Шевченкового 
університету (зліва направо) — доцентом Мариною Женченко,  

студенткою Анастасією Пасютіною,  
професором Анастасією Мамалигою, доцентом Ольгою Гресько
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Надія ЗЕЛІНСЬКА

МАЛЕНЬКИЙ СПОГАД ПРО МИРНЕ ЖИТТЯ

Напевно,	багатьох	з	нас,	членів	дружньої	спільноти	журналістикоз-
навців,	а	надто	нинішнього,	практично	юного,	ювіляра,	Володимира	
Володимировича	Різуна,	попереду	ще	чекає	—	окрім	нових	досягнень,	
заслужених	нагород	та	омріяних	онуків	—	безліч	екзотичних	мандрів,	
пригод	і	вражень	(остання	тріада	можлива	«в	одному	флаконі»).	Зре-
штою,	їх	і	позаду	було	чимало:	згадати	хоча	б	космічну	безмежність	
грецьких	Метеор,	кам’яну	неймовірність	йорданської	Петри,	теплий	
плюскіт	Індійського	океану,	що	накочується	на	неймовірно	зелений	
у	лютому	цейлонський	берег…	Утім,	сьогодні	особливо	чітко	й	го-
стро	—	можливо,	через	фатальну	зміну	реалій	—	пригадується	інше:	
вугільно-чорне,	обкидане	величезними	зірками	небо	Донбасу	десь	по-
близу	тодішнього	Артемівська,	безлюдна	траса	М04,	понищена	ямами	
та	вибоїнами	так,	ніби	війна	тут	уже	почалася,	і,	як	наслідок	кількох	
невдалих	занурень	автівки	у	ці	пониження,	несумісна	з	продовженням	
руху	травма	спочатку	одного	з	коліс,	а	невдовзі	й	запаски…	(Особливо	
вразливих	прошу	все	ж	не	надто	напружуватися	—	та	давня	історія	за-
кінчилася	добре!	А	загалом	писати	про	такі	події	я	не	дуже	люблю,	—	
куди	краще	переповідати	їх	усно,	та	ще	й	разом	з	усіма	учасниками,	
коли,	перебиваючи	одне	одного,	вони	уточнюють,	додають	деталі,	фон-
танують	експресією.	Але…	у	нас	не	аудіокнига,	а	учасники	описаних	
далі	подій	цієї	миті	перебувають	у	стосунках,	як	казав	герой	класичної	
комедії,	«тостуемого»	і	«тостующего».	Тож,	доведеться	писати…).	
…Починалося	все	дуже	оптимістично:	чудовим	березневим	ранком	

невеликий	загін	«акредитаторів»	у	складі	Володимира	Різуна	та	Надії	
Зелінської,	що	мали	провести	експертизу	діяльності	Луганського	на-

Зелінська Надія Віталіївна, завідувачка	кафедри	видавничої	справи	та	редагу-
вання	Української	академії	друкарства,	доктор	філологічних	наук,	професор.

ціонального	університету	імені	Тараса	Шевченка	щодо	підготовки	
журналістів	і	видавців,	а	також	примкнулий	до	загону	з	метою	при-
нагідного	проведення	майстер-класів	Костянтин	Шендеровський	
вирушили	з	Києва	до	Луганська.	Позаяк	спраглим	знань	донбаським	
студентам	тоді	ще	не	ювіляр	Різун	заготував	декілька	стосів	літерату-
ри,	автівка,	якою	керував	досвідчений	і	надійний	Василь	Іванович,	
виявилася	добряче	навантаженою,	але	жваво	рухалася	на	схід.	Попе-
редні	розрахунки	гарантували	прибуття	до	Луганська	не	пізніше	19-ї.	
Кілометр	за	кілометром	перед	нами	відкривалися	ненав’язливі	(рання	
безлиста	весна!),	але	ж	які	милі,	лише	злегка	зіпсовані	промзонами,	
краєвиди	Київщини,	Полтавщини,	Харківщини…	Недалеко	від	міста	
Хорол	трапився	чарівний	придорожній	ресторанчик	a lá	селянська	
хата,	де,	до	радості	Володимира	Володимировича,	поміж	іншого,	го-
тували	вареники	з	маком	на	парі,	і	були	вони	такі	великі,	ситні,	відтак	
«нез’їдабельні»,	що	нам	їх	запакували	з	собою	(цей	факт	—	не	просто	
гурманський	штрих:	згодом	він	мав	дуже	суттєве	значення!).
А	за	Харковом	почалися	проблеми	з	трасою	—	ну,	відомі	такі	про-

блеми:	коли	клаптями	вирізають	частини	покриття,	не	встигаючи	
їх	вчасно	залатати,	 і	«вечер	перестал	быть	томным»	—	аж	до	такої	
міри,	що,	як	уже	було	згадано	вище,	в	хід	пішла	запаска,	а	невдо-
взі	—	не	витримала	і	вона…	А	тепер	далі	уявляємо	картину:	раптова	
непроглядна	темрява	(зірки	не	рахуються!),	на	узбіччі	просто-таки	
пустельної	дороги	нерухома	автівка,	телефон	Різуна	розривається	від	
дорадчих	дзвінків	луганських	колег,	знесилених	очікуванням….	І	тут,	
коли	перспектива	ночувати	в	чистому	полі	стала	майже	неминучою,	
запрацював	аналітичний	розум	Володимира	Володимировича:	один	
його	дзвінок	до	таємничої	служби	інформаційної	підтримки	—	і	ми	
одержуємо	найцінніше	у	цій	ситуації	—	слушну	пораду	і	практичну	
допомогу.	«Найближчий	до	вас	населений	пункт	—	Артемівськ,	—	
повідомив	приємний	жіночий	голос.	—	Ми	викликаємо	вам	таксі,	
на	якому	водій	разом	із	пошкодженими	колесами	зможе	доїхати	до	
шиномонтажу».	Це	була	маленька	комунікаційна	перемога	(хоча	про	
соціальні	комунікації	як	галузь	науки	тоді	здогадувався	хіба	що	сам	
їхній	майбутній	промоутер	—	В.	В.	Різун!)
Таксівка	прибула	швидко,	і	помітно	засмучений,	але	нескорений	

Василь	Іванович	вирушив	на	шиномонтаж,	троє	ж	залишених	на	варті	
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пасажирів	зайнялися	активним	винищуванням	доречно	уцілілих	хо-
рольських	вареників	(які	від	ранку	вже	перестали	здаватися	такими	
непідйомно	великими!)	—	вони	успішно	«пішли»	під	веселі	оповідки	
та	анекдоти.	Можливо,	усе	це	—	і	раптовий	апетит,	і	надто	гучний	
сміх	—	було	трохи	нервовим,	адже	в	думках	у	кожного	ворушилися	
неприємні	припущення	щодо	знаменитих	донецьких	бандитів,	ласих	
до	автівок	з	київськими	номерами:	над’їдуть	—	а	ми	тут	стоїмо	такі	
безпорадні	на	трьох	колесах	і	домкраті!	Врешті,	 і	над’їхали,	але	не	
бандити,	а	місцеві	даїшники	(хто	вже	забув:	це	такі	оспівані	усіма	гу-
мористами	міліціонери,	що	відстежували,	переважно	з	навколишніх	
кущів,	водіїв-порушників,	аж	поки	їх	не	замінила	нова	патрульна	
поліція).	Даїшники,	всупереч	поширюваним	про	них	жартам,	були	
лояльні	та	чемні,	і	насправді	приїхали	нас	про	всяк	випадок	охороняти	
від	тих	самих	імовірних	бандитів	(а	тут	уже	постаралися	наші	луганські	
колеги	—	знайшли	впливові	аргументи	для	міліцейських	чиновників	
сусідньої	області).	Бандити	ж	так	і	не	з’явилися,	натомість	повернувся	
обвішаний	колесами	Василь	Іванович…	Ще	трохи	—	і	ми	продовжили,	
тепер	вже	уповільнену	з	міркувань	безпеки,	подорож	дорогами,	які	й	
надалі	перебували	у	стані	ямкового	ремонту.	До	Луганська	прибули	
десь	після	першої	години	ночі,	помітно	вкоротивши	сон	подружжя	
Галичів,	що	чатували	біля	воріт	університету…
А	далі	все	було	хрестоматійно-чудово:	гарний	університет,	привітні	

й	щирі	колеги-викладачі,	розумні	й	талановиті	студенти,	відкрите,	з	
легким	зворушливим	набризком	провінційності	місто…	Наступного	
вечора	потяг	уже	віз	мене	і	мої	найкращі	спогади	до	Львова,	невтомні	
ж	Різун	з	Шендеровським,	уже	без	прикрих	пригод,	помандрували	до	
Маріуполя	і	Донецька	—	там	їх	чекали	з	майстер-класами…
Тоді	ми	ще	не	знали,	як	воно	буде	невдовзі	—	Луганський	універ-

ситет	у	Старобільську,	Донецький	—	у	Вінниці,	Маріуполь	—	прак-
тично	на	лінії	фронту…	Розорані	мінами	поля,	розкидані	світами	
люди,	понівечені	долі	та	знищені	мрії…	Наша	дорожня	пригода,	що	
була	тоді,	темної	донбаської	ночі,	такою	небезпечною,	сьогодні	зда-
ється	милим	уламком	того	мирного	життя,	що	безповоротно	відійшло	
в	минуле…	Але	надія…	ну,	ви	знаєте!..	Ось	уже	й	Артемівськ	декому-
нізувався	у	Бахмут!	Цікаво,	а	нова	поліція	там	тепер	така	ж	чемна?

Валерий ИВАНОВ, 
Татьяна ИВАНОВА

УРОКИ МУДРОСТИ

Валерий Иванов:
Я	знаю	Володю	Ризуна	давно...	Помню,	как	еще	в	самом	начале	

90-х,	по-моему,	еще	при	Союзе	мы	с	Сашей	Мелещенко,	двое	ассис-
теньтиков,	работали	инженерами	под	командой	такого	же	молодо-
го,	но	уже	доцентика	Володи	Ризуна	в	только	что	созданном	ИОЦ.	
Помню,	как	были	с	Таней	в	его	крохотной	гостинке	на	левом	

берегу.	Мы	все	удивлялись,	как	можно	тут	жить	с	семьей	с	двумя	
детьми.	И	где	вообще	тут	можно	что-то	писать?	Наша	комната	в	
общаге	была,	наверное,	вдвое	больше!	А	что	касается	писать,	то	
ларчик	открывался	просто:	оказывается	была	доска	в	душевой,	на	
которой	и	была	написана	кандидатская...	
Помню	детей,	Саша	играл	на	скрипке,	и	мне	было	стыдно,	по-

чему	своему	сыну	я	не	дал	такой	возможности.
Тоня,	 которая,	 будучи	 на	 экскурсии	 в	 Ровно,	 подарила	мне	

янтарный	браслет,	потому	что	он	снижает	давление.	Как-то	очень	
много	пройдено	и	пережито	вместе...
Быстро	летит	время.	И	вот	мы	уже	не	молоденькие	30-летние	

мальчики,	ищущие	любую	возможность	заработать,	чтобы	как-
то	прокормить	семьи.	Мы	уже	не	сидим	с	утра	до	ночи	за	ДВК	и	
Видеотонами.	Вроде	бы	все	устроено,	есть	стабильность,	ушли	в	
самостоятельную	жизнь	и	нашли	себя	наши	дети.	

Іванов Валерій Феліксович,	завідувач	кафедри	реклами	та	зв’язків	з	громад-
ськістю	Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	
імені	Тараса	Шевченка,	доктор	філологічних	наук,	професор.

Іванова Тетяна Вікторівна,	професор	кафедри	соціальних	комунікацій	
Маріупольського	державного	університету,	доктор	педагогічних	наук.
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Годы	идут,	подбирается	старость,	соответственно,	и	пожелания	
на	юбилей	уже	меняются.	Но,	вроде,	еще	не	конец.	Дай	Бог	нам	
еще	не	один	десяток	лет	работать	вместе	и	отпраздновать	еще	много	
юбилеев!

Татьяна Иванова:
Кто	из	людей	в	твоей	жизни	становится	для	тебя	самым	близким	

и	дорогим?	Бесспорно	тот	Человек,	кто	уважает	и	помогает	самым	
близким	твоим	людям	—	твоей	семье.	
Теперь	это	в	далеком	прошлом...	и	об	этом	уже	можно	говорить.	

Я	вспомню	событие,	которое	очень	ярко	характеризует	Володю...,	а	
именно	его	Мудрость,	Великодушие,	Интеллигентность,	и	как	у	нас	
в	Украине	говорят,	Людянисть.	Это	был	период,	когда	на	должность	
директора	Института	журналистики	было	два	претендента:	мой	
супруг,	Валерий	Иванов,	и	Владимир	Ризун.	Кто	стал	директором	
Института	—	известно,	и	Слава	Богу.	Как	правильно	говорят,	Гос-
подь	нас	бережет	от	неправильных	желаний.	Но,	конечно,	тогда	
для	нас	с	Валерой	это	было	поражением!	Горечь,	разочарование	
и,	конечно	же,	обида	на	победившего	соперника.	Понятно	первое	
желание:	уйти	из	Института,	доказать	всем,	что	«не	лыком	шиты»,	
эмоциональный	порыв	забрать	документы	на	поступление	нашего	
сына	из	Института	журналистики	и	отдать	в	какой	угодно	вуз,	но	
только	не	там,	где	будет	«царствовать»	соперник.
Как	в	этой	ситуации	поступил	бы	любой,	на	месте	Володи?	Это	

старо,	как	мир.	И	история	знает	тому	множество	примеров,	когда	
соперника	либо	удаляют,	либо	уничтожают...	Но	Володя	поступил	
совсем	по-иному.	Он	пригласил	Валеру	в	гости...,	на	разговор.	И	
сказал	примерно	следующее:	«Валера,	мы	с	тобой	оба	боролись	
за	эту	должность.	Но	так	распорядилась	судьба.	Директором	стал	
я.	Понимаю	твое	разочарование.	Но	единственное	о	чем	хочу	по-
просить	тебя,	–сказал	Володя,	—	не	уходить	из	нашего	с	тобой	
Института	и	не	забирать	из	приемной	комиссии	документы	Дениса!	
Обещаю,	сколько	мне	Господь	даст	быть	директором	—	тебе	здесь	
будет	очень	спокойно	и	комфортно.	Поверь,	ты	будешь	чувствовать	
себя	так	же,	как	при	Захаровиче	(А.	З.	Москаленко).	А	Денис...,	он	

же	хочет	быть	журналистом!	Кто,	как	не	мы	с	тобой	должны	дать	
ему	этот	шанс?».	
Прошел	не	один	десяток	лет	после	того	разговора.	И	я	хочу	ска-

зать,	что	не	было	ни	одного	дня,	ни	одного	момента,	чтобы	Володя	
нарушил	свое	слово!	Работать	под	его	руководством	—	не	только	
удовольствие,	но	и	большая	ответственность.	В	чем	же	мудрость	этой	
ситуации?	Дело	в	том,	что	«разобраться»	со	своим	проигравшим	про-
тивником/соперником	или	«указать	ему	на	место»	—	большого	труда,	
как	и	«ума»	не	составляет.	А	вот	сделать	из	своего	соперника	—	пре-
данного	и	надежного	ДРУГА,	соратника,	единомышленника	—	это	
Божья	Мудрость	и	великодушие	сильного	Человека,	с	прекрасной	
душой	и	добрым	сердцем.	И	это	дано	не	каждому.	Многие	лета,	тебе,	
наш	самый	надежный,	самый	порядочный,	самый	близкий	ДРУГ!	
Огромное	спасибо	тебе	и	твоей	семье	за	постоянную	поддержку,	
понимание,	участие!	Обнимаем,	твои	Ивановы.

У Баку
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Михайло КАЛІНІЧЕНКО

ЛЮДИНА ВІРИ, СВОБОДИ І ЛЮБОВІ

З-поміж	видатних	імен	української	науки	та	журналістики	від-
зеркалюється	багатогранна	колоритна	постать	великого	вченого	
в	галузі	редагування,	соціальних	та	масових	комунікацій,	журна-
лістикознавства,	доктора	філологічних	наук,	професора,	лауреата	
багато	численних	премій	в	галузі	інформаційної	діяльності,	заслу-
женого	працівника	освіти	України	Володимира	Володимировича	
Різуна.
Про	цю	неординарну	людину	можна	говорити	безкінечно.	Адже	

це	непересічна	особистість,	яка	ввібрала	в	себе	неабиякі	таланти,	
чесноти	і	риси	характеру.	Духовні	й	житейські	надбання	вирізняють	
його	серед	інших,	яскравим	змістом	і	наповненою	сутністю	про-
житого	життя.	А	саме:	Володимир	Володимирович	вкарбував	у	свій	
образ	особливі,	притаманні	лише	йому,	якості,	цінності	та	ідеали.	
Передусім	це	віра.	Віра	в	свої	сили	і	можливості,	які	додають	йому	
снаги,	енергії	та	натхнення	рухатись	до	заданої	мети.	Віра	в	друзів	і	
своїх	колег	по	науковому	та	професійному	цеху,	яких	заряджає	фа-
ховими	ідеями	і	благословенним	духом	на	добрі	справи	та	сумлінну	
роботу.	Віра	у	студентів,	яких	завжди	спрямовує	на	цілоденну,	цікаву	
творчу	діяльність.	Особлива	віра	в	свою	родину,	сім’ю,	яка	живе	за	
високими	стандартами	моральності	та	духовності.	Він	натхнений	
вірою	в	рідну	неньку	—	Україну,	яка	для	нього	є	вищим,	могутнім	
та	важливим	осмисленням	і	орієнтиром	національного	виплеску	
любові	до	змісту	її	високої	ідейності.	Його	патріотична	позиція	та	
погляди	викликають	повагу	і	захоплення.	У	складний	для	держави	

Калініченко Михайло Михайлович, директор	виконавчий	філії	НТКУ	«Чер-
каська	регіональна	дирекція»,	заслужений	журналіст	України,	кандидат	
політичних	наук.

час	він	робив	все,	від	нього	залежне,	щоб	підтримувати	українську	
звитягу	на	сході	нашої	країни.
Разом	з	колективом	Інституту	журналістики	Володимир	Воло-

димирович	докладає	великих	зусиль	та	старань	підготовці	справді	
висококваліфікованих	фахівців	європейського	рівня.	З	його	іні-
ціативи	налагоджені	тісні	зв’язки	з	аналогічними	навчальними	
закладами	багатьох	країн	Європи,	Америки	 та	Азії.	Головною	
метою	такої	співпраці	є:	спільні	наукові	дослідження,	розробка	
спільних	 освітніх	 та	 освітньо-наукових	 програм,	 стажування	
студентів,	аспірантів	та	докторантів	у	провідних	університетах	
світу.	Така	активна	діяльність	Інституту	піднесла	підготовку	май-
бутніх	фахівців	до	рівня	провідних	європейський	наукових	 та	
освітніх	грандів.
Важливим	досягненням	Володимира	Різуна	є	його	високий	

внутрішній	рівень	свободи,	що	вкрай	важливо	для	людини	на	
такій	вагомій	соціальній	посаді	—	директора	Інституту	журналіс-
тики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	Шев-
ченка,	флагмана	 української	 освіти	 та	 науки.	Адже	 для	 такої	
високої	служби	потрібна	особистість,	яка	володіє	лідерськими	
якостями,	 беззаперечними	 організаторськими	 здібностями	 з	
переконливим	 інтелектом	та	підвищеною	моральною	відпові-
дальністю.	Володимир	Володимирович	якраз	 відповідає	цим,	
надвинятковим	вимогам	сучасності.	Він	виховує	майбутніх	фа-
хівців,	які	розуміють,	що	таке	свобода	слова,	друку,	думки.	Він	
утверджує	в	кожній	молодій	людині	 глибоке	визначення	осо-
бистості,	яка	відповідає	за	свої	вчинки	і	рішення.	«Професійний	
журналіст»,	—	як	каже	Володимир	Різун,	—	«це	людина,	яка	не	
тільки	вміє	вдумливо	і	серйозно	аналізувати	суспільно-політичні	
та	 соціально-економічні	 процеси,	 але	 й	 володіє	моральними	
чеснотами,	сповідує	демократичні	принципи	та	методи	розвитку	
суспільства,	а	особливо	розуміє,	що	свобода	слова	—	це	величний	
скарб,	який	дається	громадянському	суспільству	для	його	удо-
сконалення	та	розвитку…	І	цим	скарбом,	як	великим	привілеєм,	
надано	право	в	першу	чергу	користуватися	людям	журналістської	
професії.	То	ж	слово,	повинно	бути	правдивим	та	об’єктивним…»
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А	ще,	Володимир	Володимирович	має	безхитрісну,	відкриту,	
світлу	 і	щиру	душу,	яка	надсилає	до	сердець	людей,	насамперед	
молодих,	благодатні	почуття	добра	 і	любові.	Він	уміє	комуніку-
вати	з	будь-ким,	хто	хоче	себе	удосконалити,	знайти	відповідь	на	
складні	 запитання	сучасного	світу,	 здолати	тернисту	дорогу	до	
професійних	знань	та	навичок.	Він	відкритий	для	спілкування	з	
усіма,	хто	цього	потребує.	Володимир	Володимирович	небайдужий	
до	 горя	ближнього.	Намагається	допомогти	не	лише	словом,	а	
конкретною	участю.	Так	відбулося	і	зі	мною,	коли	горе	постукало	
у	мої	двері.	Допомога	від	Володимира	Різуна	не	змусила	чекати.	
Він	співпереживає	за	невдачі	своїх	друзів	 і	колег.	Бере	участь	у	
їхніх	непростих	долях.	Це	людина,	душа	якої	легко	вплітається	
в	чутливість	кожного	із	нас,	і	з	якоюсь	володарською	силою	він	
завойовує,	а	потім	відігріває	та	зцілює	благодатною	зичливістю.	
Багато	з	нас	мають	неабияку	потребу	в	зустрічах	з	паном	Воло-
димиром.	Адже	він	не	лише	носій	колосальної	кількості	 знань,	
що	робить	його	гостро	цікавим	співрозмовником,	а	й	наділений	
винятковою	обдарованістю	і	неабиякими	людськими	якостями.	І	
головними	серед	них	є	геніальна	простота,	великодушна	любов	до	
ближнього,	глибока	інтелігентність	та	розсудлива	сковородинська	
мудрість…
Шістдесятирічний	ювілей	—	це	велична	подія	не	лише	для	іме-

нинника,	а	й	для	людей,	які	знають	Володимира	Володимировича	
Різуна,	для	науковців	і	колег,	що	працюють	поруч	з	ювіляром,	для	
студентів	різних	випусків,	які	доторкнулися	до	його	блискучого	
організаторського	таланту	керівника	авторитетного	навчально-
го	закладу	та	висококласного,	обдарованого	викладача	—	педа-
гога,	 з	Божим	даром,	що	несе	особливу	місію	—	 готує	 високих	
професіоналів-журналістів	та	виховує	гідних	громадян	України.	А	
ще,	Володимир	Різун	наполегливо	працює	над	примноженням	та	
збагаченням	української	гуманітарної	науки	та	освіти,	задля	вищої	
суспільної	мети	—	збудувати	високорозвинену	незалежну	державу	
з	європейськими	цінностями	та	ідеалами.
Вірю,	що	і	в	майбутньому	феномен	Володимира	Володимировича	

Різуна	буде	яскраво	і	переконливо	світитися	в	багатогранній	круго-

верті	життя	та	інформаційного	простору	не	лише	України,	а	й	за	її	
межами.	Тож	«великому	лайнеру	—	великого	плавання!»	Попутного	
вітру,	стобарвної	фортуни	і	гарячого	серця,	тобі,	мій	щирий	друже!	
Перемагай	завжди!	
На	завершення	кілька	рядочків	про	ювіляра:

Вдивляюся в поличчя метра
У образ вдумливий, живий 
У смисли визнаного майстра
У погляд. Впевнено — твердий.

Ти у мозаїці осмислень
Живеш в думках великих дій
Як вивести на верхній рівень?
Наш інститут. Це вищість мрій!

Шлях до Європи, знань високих
Проторює директор путь,
Веде колег, студентів доти,
Доки не дійдемо в майбуть.

Завдання вищі. Вищі цілі
Сам проповідує Різун,
Загал веде до здійснень, вміло 
Мудрує, діє, мов чаклун.

Студенти в захваті від вишу,
Від лідера — керманича.
Для всіх Різун розкриє душу
Й високим цінностям навча.

Він верховодить, з честю, вміло
Тримає вправно свій штурвал,
Для всіх і вся, все зрозуміло,
Він слова знаний генерал!
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Тож шістдесят — це славна дата.
Ввібрав Ти в себе суть чеснот,
Ще й любомудрістю багатий
І досягнув святих висот.

І Божу іскру Різуновську 
Студентство славить! Друзі теж! 
Натуру світлу, християнську
Ми виславляємо! Авжеж!

Ти журналіст! Редактор тексту,
Ти одночасно й репортер.
І до новин набрався хисту,
Й газетярам Ти носа втер.

Тож ювіляре наш, славетний!
Вітаємо тебе стократ!
Ти Джомолунгму взяти здатний,
Тож хай щастить, Тобі, собрат! 

Кафедра історії журналістики 
Інституту журналістики  

Київського національного  
університету імені Тараса Шевченка

ШКІЦИ ДО ІСТОРІЇ ВОЛОДИМИРА РІЗУНА

ЮВІЛЕЙНЕ

Його	теорія	демонструє
блискучу	спробу
соціальнокомунікаційних	пошуків
первинних	даностей,
передсвідомого
чи	підсвідомого.
Письмо	його	пружне,
Раптове,
Надзвичайно	
Контраверсійне
І	асоціативне

*	*	*
RIZUN’s STYLE

Старанність	—	відважність	—	відвертість	—	розважливість,
Професійність	—	красномовність	—	доречність	—	невимушеність,

Чесність	—	делікатність	—	ґречність	—	витонченість,
Чемність	—	щедрість	—	смак	—	витримка

ДОЛАЮТЬ
конфлікт	між	високою	щодо	суспільної	значимості	інтелектуаль-
ною	працею	журналістів	 і	варварським	рівнем	культури	й	освіти	
багатьох	з	них	

(«Ідеї журналістської освіти  
в контексті дискурсу про університет»)
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*	*	*

Розум	може	безпечно	порядкувати
Ідеї	журналістської	освіти	в	контексті	дискурсу	про	університет
Завжди	триває	науковий	пошук
Університет	—	це	належне	коло	спілкування
Незалежність	існування	і	свобода	слова	—	

визначальні	цінності	світової	журналістики

*	*	*

Школи	журналістики	кінця	ХХ	—	початку	ХХІ	ст.	поділяються
на	діаспорну,	материкову	і	Різунову!

*	*	*

Професійні маршрути:

Переклади	з	в’єтнамської	—	шведська	«ФОЙО»	—	Національне	
радіо	—	англійська	Бі-Бі-Сі	—	Познанський	університет	—	порту-
гальський	Коїмбрі	–Греція	—	Шрі-Ланка	—	Єгипет…	
(Далі буде…)

*	*	*

Володимирові Різуну
Ваше	життя	—	це	рух	на	Еверест,	
Підкорення	нових	наук	вершин,	
Дослідження	освіт	усіх	країн	—	
Ваше	життя,	без	сумніву,	the	best!
І	шістдесят	для	Вас	не	вік!
Ви	повен	сил,	ідей	і	руху!
Така	шалена	сила	духу!
А	60?..	Хіба	це	вік?!

*	*	*

На ювілей Володимиру Володимировичу

Кольорових	світанків,
Омріяних	замків,
І	казок	новеньких
Для	онуків	маленьких.

Погляду	милого	–
З	півслова	зрозумілого,
І	мелодій	чудових,
Ясних	зір	вечорових!
Успіхів	професійних
І	друзів	надійних!
Янголів	різдвяних,
Дарунків	медвяних!
Достатку	до	хати
Будемо	бажати!

***

І	хай	втікає	геть	печаль,	
Bo	za	jedną	siną	dalą	—	druga	dal…
Nie	spoczniemy,
Nim	dojdziemy,
Nim	zaidziemy
W	siуdmy	las,
Więc	po	drodze,
Więc	po	drodze,
zaiśpiewajmy
Jeszcze	ras!
Wiec	po	drodze,
Wies	po	drodze
ЗАСПІВАЄМ	ЩЕ	100	РАЗ!

З повагою і любов’ю кафедра історії журналістики, 
а	ще	Емма Андієвська, Тарас Возняк, Х. Ортега-і-Гассет, 

Дж.Ньюмен, Мариля Радович	і	«Kozak System», 
Северин Краєвський	і	«Czerwone Gіtаry».	
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Кафедра кіно-, телемистецтва   
Інституту журналістики  

Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка

СИЛА РОДУ

Вкраїнському роду нема переводу;
Народ наш співак, балакун.
І в мову чудову влюбився з дитинства
Професор наш славний Різун.

Давно десь за обрієм Бахмач далекий,
І Кіровоградський педвуз.
Директором в стольнім унǐверситеті
Різун возсідає як туз.

Та чесною працею пост цей дістався –
Дійти було, ох, не легенько.
Не ради посади він йшов. Це помітив,
Підтримав його Москаленко.

Щаблями науки він йшов неухильно
І жодного не пропустив.
Доцентом, професором, кафедри завом
Трудився з напруженням сил.

Він «визначив тему» і став кандидатом,
І доктора «змоделював».
Почесний професор і доктор почесний–
Усюди він славу надбав.

Медаль Ярослава, Франка нагорода,
І орден є на піджаку.
Трудиться Різун для свойого народу — 
Тож шану йому віддають.

Та все це не так уже й важно на світі.
І серед пошан й нагород
«Аспекти теорії тексту» дорожчі –
Йому за них вдячний народ.

«Лінгвистика впливу», «освіта й наука»,
Модель редакційних систем,
І мас колективна надія і віра,
Вир комунікаційних страстей –

Все близько йому і до болю знайоме,
Адже за вервечками слів
Встають нескінченні проблеми народу
І рідної мови наспів.

Юрмляться навколо нього аспіранти, 
Студентам дає майстер-клас.
Шкода, що середами тільки доносять 
«Право на слово» до нас.

Багато ще треба усього зробити, 
Багато докласти зусиль,
Адже з усієї України діти
Навчатися йдуть звідусіль.

Майбутнє країни залежить й від нього,
І хай серед праці та дум 
Не рік і не два, а ще довго і плідно
Працює професор Різун. 
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Василь КЛІЧАК

ВОЛОДИМИРОВІ РІЗУНУ

Слово тяжке підніми,
ніби пташину, що впала,
Їй не змахнути крильми.
Куля у неї попала.

Слово достоту важке.
Важко дається вимові.
Де воно — чисте, грузьке
у глибочезній основі?

Явний для тебе тягар.
Звіра не так боїшся.
Згадка про нього — кошмар,
що через сон пронісся.

Слово тяжке підніми,
ніби пташину, що впала.
Їй не змахнути крильми.
Куля у неї попала.

В руки візьми. Приголуб.
Чуєш — воно ще диха.
Вимов зусиллям губ.
Вимов.
 Нехай і тихо.

Клічак Василь Йосипович,	доцент	кафедри	видавничої	справи	та	редагу-
вання	Київського	національного	університету	 імені	Тараса	Шевченка,	
заслужений	журналіст	України.

Але той перший звук
в дірці отій навиліт
рухом майстерних рук
дивне гніздечко звиє.

Слово у нім оживе.
Слово, що безтілесне.
Вічне в безоднях сфер.
Мов — 
 і воно воскресне…
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Колектив факультету журналістики  
Міжнародного економіко-гуманітарного університету  

імені академіка Степана Дем’янчука

ЛЮДИНА ПІЗНАЄТЬСЯ  
В ДЕТАЛЯХ

Коли	у	жовтні	2014	року	наш	факультет	проводив	засідання	
науково-методичної	комісії	 з	журналістики,	 всі	 хвилювались.	
Хочеться	будь-який	захід	провести	якнайкраще,	а	тим	паче,	коли	
приїжджає	 «вся	Україна».	 Залишимо	 за	 лаштунками	 клопоти	
та	секрети	приготування,	але	найбільше	хвилювались	з	приво-
ду	того,	як	високодостойна	громада	сприйме	наш	університет,	
наше	місто	 та	місця,	 в	яких	планувалось	проводити	 засідання	
та	дискусії.
Звісно	ж,	 багато	що	 залежало	 від	позиції	 голови	науково-

методичної	комісії.	Ми	знали	вимогливість	та	принциповість	
професора	Різуна,	але	ж	орієнтувались	 і	на	його	доброзичли-
вість.
У	санаторний	комплекс	«Червона	калина»,	де	проживали	члени	

НМК	та	учасники	засідання,	Володимир	Володимирович	при-
їхав	тихенько,	спокійненько,	без	жодних	вимог	додаткової	уваги.	
Скромненько	повечеряв	—	і	на	відпочинок.	Зранку,	узгодивши	з	
представниками	університету	усі	організаційні	питання,	взявся	
до	роботи.
Людина	пізнається	в	деталях.	Це	золоте	правило	народної,	а	

тому	безпомилкової	психології,	дозволило	викладачам	та	співро-
бітникам	факультету	гідно	оцінити	доброчесність	голови	науково-
методичної	комісії	з	журналістики.

Деталь	перша	—	професіонал.	

Ми	дійшли	однозначного	висновку,	що	голова	НМК	—	профе-
сіонал	високого	рівня.	Будь-які	питання,	які	виникають	по	ходу	
функціонування	факультетів	та	кафедр	спеціальностей	(на	жаль,	
тепер	цей	термін	вживається	в	однині…),	вирішуються	професором	
Різуном	професійно	—	тобто,	всі	ці	рішення	є,	по-перше,	фахови-
ми,	по-друге,	компромісними.	Це	надзвичайно	важливо	—	а	надто	
тоді,	коли	факультети	і	кафедри	повинні	не	лише	відстоювати	свої	
інтереси	перед	адміністраціями	університетів,	але	й	максимально	
враховувати	специфіку	галузі	та	студентів,	про	яких	«нагорі»	часто-
густо	забувають,	продукуючи	нові	й	нові	документи.
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Деталь	друга	—	студентський	«батько».	

Студенти…	Це	ключове	слово	в	нашій	професії.	Ми	звернули	
увагу	на	те,	що	поза	студентським	контекстом	не	залишається	жод-
ний	виступ,	жодна	дія,	жодна	рекомендація	Володимира	Володи-
мировича.	Стандарт	—	врахуємо	студентські	уподобання	при	виборі	
дисциплін.	Наука	—	а	що	можна	використати	при	викладанні?	
Проблеми	у	студента	—	на	особистий	прийом,	давайте	вирішувати	
спільно.	Що	ж,	студенти	люблять	його,	а	він	—	їх.

Деталь	третя	—	паладин	української	культури.

Українець	в	 душі,	професор	Різун	палко	підтримує	будь-яку	
ініціативу,	покликану	відстоювати	 інтереси	України,	української	
держави,	українських	громадян.	Він	відстоює	українські	інтереси.	
А	це	непросто	—	передусім	тому,	що	викладацька	та	організаторська	
робота	не	передбачає	відвертого	виявлення	чи	то	демонстрації	по-
літичних	поглядів.	Але	за	будь-якої	слушної	нагоди,	при	приватних	
розмовах	чи	публічних	дискусіях	на	теми	свободи	преси	чи	медіа	
Володимир	Володимирович	демонструє	своє	бачення	України	як	
держави	з	міцним	національним	корінням,	з	потужним	культурним	
надбанням,	яке	слід	плекати	та	розвивати.
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Деталь	четверта	—	будівничий.

Майбутнє	української	журналістики	знаходиться	в	руках	нашого	
покоління.	А	надто	це	твердження	стосується	університетської	жур-
налістської	освіти.	Професор	Різун	щиро	переживає	за	долю	тих,	
хто	сьогодні	на	студентській	лаві,	а	вже	завтра	стане	інструментом	
впливу	на	суспільство.	Яким	буде	цей	вплив	і	чи	справним	та	по-
тужним	буде	інструментарій	цього	впливу	—	питання	сьогоднішньої	
насущності.	Деміург	української	журналістики	ХХІ	століття,	про-
фесор	Різун	дбає	про	те,	щоби	її	паростки	виростали	в	належних	
умовах.

Деталь	п’ята	—	доступність.

Ніколи	не	було	так,	щоби	прохання	про	зустріч,	консультацію,	
допомогу	чи	пораду	залишились	поза	увагою	голови	НМК.	«Добре,	
приїжджайте,	чекатиму	на	Вас»,	—	голос	професора	Різуна	у	слу-
хавці	зажди	є	доброзичливим	і	щирим.	Ніколи	не	вагаємось,	якщо	
потрібна	допомога	Володимира	Володимировича,	—	і	він	відповідає	
фаховою	і	слушною	порадою.	
Лицарський	 образ	ювіляра	 супроводжує	 наші	 уявлення	 про	

нього.	Власне,	кожен	викладач	нашого	факультету	 із	науковим	
ступенем	захистився	або	за	безпосередньої	участі	професора	Різу-
на,	або	завдяки	його	настановам.	Це	—	велика	честь	для	нашого	
університету.
Ми	це	пам’ятаємо	з	вдячністю!
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Віталій КОРНЄЄВ

МОЯ НЕ ШКІЛЬНА НАУКА

Між	нами	20	років,	і	тому	мені	досить	легко	почуватися	учнем	
і	вчитися,	вчитися	і	ще	раз	вчитися,	а	направду	—	і	не	раз.	По-
вчитися	у	Володимира	Володимировича	є	чому,	за	весь	час	на-
шого	з	ним	знайомства,	а	перша	зустріч	відбулася	у	далекому	1999	
році,	в	коридорах	приймальної	комісії	на	ВДНГ,	коли	я	приїхав	
шукати	керівника	в	аспірантуру,	так	от,	за	весь	час	знайомства	я	
не	отримав	жодної	недоречної	поради.	Чи	то	я	просив	поради	у	
важливому,	чи	то	Володимир	Володимирович	зважав	тільки	на	
вартісне,	 але	 так	у	цьому	житті	 сталося,	 а	 вже	коли	це	усвідо-
мив	—	стараюся	слухати	уважніше,	 запам’ятовувати	 глибше,	 а	
виконувати	чіткіше…	
За	весь	цей	час	виникло	кілька	слів	 і	образів,	які	неодмінно	

мають	увійти	в	добірку	цінного,	важливого	і	сутнісного.	Почина-
лося	все	зі	слова	«Редактор»,	навіть	у	далекому	від	фахової	журна-
лістської	освіти	Кіровограді	(тепер	—	місто	Кропивницький),	де	
я	вчився	того	часу,	знали	«Літературне	редагування»	Володимира	
Різуна.	Вже	потім	до	цього	додалася	фраза	про	«Моделювання	ре-
дакторських	систем»	з	назви	докторської	дисертації	 і	розуміння,	
що	моєму	Вчителеві	вдається	конструювати	дійсність	—	і	на	рівні	
тексту,	й	поза	ним,	цим	текстом,	що	відбиває	дійсність.
Наступним	словом	було	«Вплив»	і	наступило	це	слово	досить	

різко,	прямо	в	перший	день	нашого	знайомства.	Довго	чекав	Во-
лодимира	Володимировича	в	корпусі	на	ВДНГ,	бо	автобуси	при-

Корнєєв Віталій Михайлович,	заступник	директора	Інституту	журналістики	
Київського	національного	університету	імені	Тараса	Шевченка,	кандидат	
філологічних	наук,	доцент.

їздили	в	Київ	рано	і	часу	було	—	вдосталь.	Все	думалося,	який	він,	
про	що	дисертацію	писатиму,	як	зацікавити,	щоб	не	відмовився	
від	аспіранта,	як	впізнати,	щоб	не	пропустити	в	коридорі.	Але	
впізнав	одразу,	видно	було	—	йде	професор	 і	редактор:	людина,	
яка	звикла	брати	відповідальність	за	написання	винятків	у	тексті	і	
викидання	асоціативних	підтем	твору,	завжди	ходить	впевнено,	ще	
одним	аргументом	на	цю	користь	був	великий	чорний	портфель,	
більше	ні	в	кого	в	корпусі	я	таких	не	бачив,	подумав:	певно,	точ-
но	—	Різун.	Ми	довго	(як	на	мене)	говорили	про	майбутню	тему,	
про	вступ	в	аспірантуру,	що	вчити,	про	що	писати	і	вийшли	на	тему	
вивчення	досвіду	провідного	редактора,	щоб	був	так	би	мовити	
науковий	зріз	цього	досвіду.	З	тим	я	і	поїхав.	А	вже	потім,	сидячи	
на	залізничному	вокзалі	у	Києві,	подумав,	 і	що	з	тим	досвідом,	
ну,	опишу,	ну,	зафіксую,	а	далі?	Натомість	хотілося	перевертати	
гори	і	відкривати	таємниці	Всесвіту.	Рішуче	пішов	до	таксофону	
і	подзвонив	на	домашній	номер,	який	мені,	можливо,	аспіранту,	
Володимир	Володимирович	написав	і	наказав	телефонувати,	як	
треба.	Пам’ятаю,	що	ми	довго	говорили	ще	телефоном	і	вийшли	
на	слово	вплив,	до	якого	обидва	були	небайдужі.	Відтоді	це	слово	
і	близьке,	бо	вже	написано	і	прочитано	і	навчено	нами	обома	—	
немало,	і	я	в	тому	немало	теж	є,	і	далеке,	бо	так	до	кінця	не	піз-
нали	—	і	це	прекрасно,	бо	цікаво.
Не	менш	важливе	слово	«комунікація».	Помітив,	що	ті	люди,	

які	викладають	студентам	комплекс	комунікаційних	дисциплін,	
як	правило,	мають	специфічні	комунікаційні	навички	—	уваж-
ність	і	небайдужість	до	співрозмовника,	іноді	така	уважність	над-
звичайна,	коли	розумієш,	що	все,	що	ти	хочеш	сказати,–	твоєму	
співрозмовнику	вже	відомо.	Може,	це	просто	життєва	мудрість,	
може,–	комунікаційний	досвід,	але	не	раз	в	очах	директора	бачив	
відповіді	на	питання,	які	тільки	починав	проговорювати.	А	ще	
помітив,	що	Володимиру	Володимировичу	комунікувати	цікаво,	
причому	саме	комунікувати,	коли	до	просто	розмови	додається	
краплина	навчального.	Наукового,	а	то	й	офіційно-ділового,	або	
ж	навпаки,	коли	в	суто	науковому	коктейлі	проскочить	краплина	
особистого	прикладу.	Ці	коктейлі	—	для	вибагливих,	можливо,	
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саме	 тому	директор	 за	 дзвінком	втікає	на	пару	 від	 будь-яких,	
навіть	найважливіших	адміністративних	справ	—	вчити	кому-
нікувати.
На	завершення	—	ще	про	одне	важливе	слово	«історія»,	при-

чому	у	форматі	«Історія	цього	питання	така».	Колись	у	нас	була	
навіть	розмова,	прийшов	до	директора	 і	кажу,	у	Вас	частотність	
слова	історія	у	виступах	і	на	нарадах	—	просто	домінує,	наче	слово-
паразит.	Володимир	Володимирович	тоді	багатозначно	промовчав	і	
відповів	щось	буденне,	що	не	запам’яталося.	І	тільки	згодом,	після	
років	на	посаді	його	заступника	я	зрозумів:	коли	говориш	про	іс-
торію	питання	—	треба	цю	історію	прожити,	треба	пройти	всі	ці	
життєві	пороги	відчуттями	і	небайдужістю,	а	якщо	ти	при	цьому	
директор	—	на	кожному	кроці	зважувати,	де	подати	руку,	а	де	при-
тримати	допомогу,	щоб	хтось	навчився	плавати	та	при	цьому	не	
втонув.	Особливо	студенти,	які	за	п’ять	років	будуть	формувати	ті	
масовомедійні	контексти,	в	яких	ми	будемо	жити.	І	ще	зрозумілося,	
що	Володимир	Володимирович	не	боїться	проживати	ці	 історії,	
не	втомлюється	від	них	—	бо	за	кожною	такою	історією	люди.	Не	
знаю,	що	саме	бажатиму	в	день	60-річчя,	але	в	тому	побажанні	точ-
но	йтиметься	про	слова,	які	визначають	наше	життя,	про	час,	що	
додає	мудрості,	про	учнів,	які	пам’ятають	свої	перші	кроки	і	свої	
найбільші	вершини,	про	друзів	та	однодумців	і	про	багато-багато	
років	попереду.

Віталій Корнєєв,  
колись аспірант, тепер — заступник.

Тетяна КРАЙНІКОВА

ХРОНОЛОГІЯ — РІЧ НЕПОТРІБНА

Тарас	Прохасько	в	одному	 із	своїх	творів	написав:	«Хроноло-
гія	—	річ	непотрібна».	Мо’	й	так.	Вельми	тоді,	коли	перебираєш	
думки	нелінійно,	асоціативно.	Так	буває,	коли	пройдено	і	зроблено	
чимало.	Тож	підемо	з	фінальної	фрази:	з	ювілеєм,	шановний	Воло-
димире	Володимировичу!
Влітку	2002	року	(а	пам’ятається	так,	ніби	все	вчора	було…)	я	

влаштовувалася	на	роботу	до	Інституту	журналістики	Київсько-
го	національного	університету	 імені	Тараса	Шевченка.	В	Alma	
mater.	Звісно,	через	кабінет	директора	—	заяву	—	підпис.	Звісно,	
хвилювалася.	Але	м’яка	манера	спілкування,	чітка	артикуляція	
очікувань	 і	 завдань	направду	 заспокоюють	 і	надихають.	Після	
цього	хочеться	працювати.	Ця	 інтелігентна	манера	Володимира	
Володимировича	підтримувати,	слухати,	розуміти,	що	приємно,	
виявилася	сталою,	як	величина	прямого	кута.	До	речі,	про	прямі	
кути.	Конструктивно,	коли	директор	їх	намагається	згладжувати	
і	не	дозволяє	створювати	поміж	людьми.
Ви	із	тих,	хто	в	доброму	значенні	цього	слова	не	знають	спо-

кою	 і	не	дають	його	 іншим.	А	як	 інакше?	Пильний	 інтерес	до	
всього	нового,	що	постає	в	світовому	освітньому	просторі,	ме-
дійній	галузі,	 готовність	змінюватися	й	змінювати	—	як	усе	це	
здійснити,	 якщо	не	мати	 такої	працездатності	 та	 енергії?	Дай	
Вам,	Боже,	 сили,	 здоров’я	на	все	 і	на	всіх.	Спасибі	Вам	за	 те,	
що	 підтримували	мене,	 коли	 писала	 підручник	 «Коректура»,	

Крайнікова Тетяна Степанівна,	доцент	кафедри	видавничої	справи	та	
редагування	Київського	національного	університету	імені	Тараса	Шев-
ченка,	доктор	наук	із	соціальних	комунікацій.
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працювала	над	докторською	дисертацією,	здобувала	посади	на	
інститутських	кафедрах.	Здолає	шлях	той,	хто	йде.	І	це	має	бути	
динамічна	хода,	а	не	ледь-ледь.	Чи	не	так?	Така	логіка	Ваших	дій	
і	Вашого	менеджерського	підходу.
Non	solus!	Не	самотній!	Таке	гасло	ще	в	ХVII	ст.	поставили	на	

свою	марку	Ельзевіри-видавці.	Мудрець	ніколи	не	самотній.	Він	
у	просторі	знань,	книг,	мережі	людських	контактів.	Усі	ці	роки	Ви	
в	колі	однодумців.	Вас	переобирають,	бо	розуміють.	Мабуть,	це	
найважливіше	в	житті.	Коли	важливі	справи	навчального	процесу,	
наукового	пошуку,	виховного	формування	чиняться	у	взаєморозу-
мінні	з	колективом.
Тоді	стає	зрозуміло:	відходять	другорядні	деталі,	втрачаються,	

можливо,	якісь	послідовності,	але	залишається	головне	—	плід,	
який	плекає	людина	своєю	працею.	Спасибі	Вам	за	цю	працю	і	її	
очевидні	плоди,	шановний	ювіляре!

Іван КРУПСЬКИЙ

ВІДДАНИЙ ІДЕАЛАМ НАУКИ,  
ДОБРА І СПРАВЕДЛИВОСТІ

Приступивши	до	виконання	обов’язків	директора	 Інституту	
журналістики,	професор	Володимир	Різун	продовжив	ті	найкращі	
традиції,	які	вже	встановилися	в	Університеті.	Зокрема,	під	його	
постійною	увагою	перебувала	діяльність	спеціалізованої	вченої	
ради	із	захисту	докторських	і	кандидатських	дисертацій.	Це	стало	
особливо	актуальним	тоді,	коли	з	ініціативи	молодого	директора	
Інституту	замість	кандидатів	і	докторів	філологічних	наук	Рада	пе-
рейшла	на	підготовку	фахівців	із	соціальних	комунікацій.	Справа	
ускладнювалася	тим,	що	в	Україні	науковців	подібного	профілю	
не	було.	Та	й,	 зрештою,	ніхто	раніше	не	вивчав	такої	наукової	
дисципліни,	як	соціальні	комунікації.	Тому	треба	було	молодо-
му	керівникові	ознайомитися	з	науковими	працями	українських	
докторів	наук,	які	працювали	в	царині	журналістики,	переконати	
їх	у	доцільності	таких	змін	і	запропонувати	працю	в	Раді.
…Телефонний	дзвінок	пролунав	на	кафедрі	теорії	 і	практики	

журналістики	Львівського	університету	з	самого	ранку.	Лаборантка,	
піднісши	слухавку,	дещо	знітилася	 і	тихо,	аби	не	було	чути	тому,	
хто	телефонував,	пошепки	мовила:	«Телефонує	з	Києва	професор	
Різун,	хоче	порозмовляти	з	Крупським».	
Сказати,	що	я	був	здивований	таким	телефонним	дзвінком	—	

щонайменше	злукавити.	Доки	йшов	до	 телефону,	 в	 голові	про-
носилися	різні	думки:	для	чого	я	знадобився	Києву.	Адже	вже	тоді	
прізвище	професора	В.	Різуна	на	нашому	факультеті	асоціювалося	

Крупський Іван Васильович,	завідувач	кафедри	теорії	і	практики	журналіс-
тики	Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка,	доктор	
історичних	наук,	професор.	
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з	Інститутом	журналістики:	якщо,	мовляв,	так	вирішили	в	Києві	—	
значить,	такою	була	позиція	директора	Інституту.	
Ні.	Професор	Володимир	Різун,	як	зрозумів	я	згодом,	не	був	і	

не	є	керівником-диктатором,	який	силоміць	насаджує	свої	погляди	
в	колективі.	Його	стиль	керівника	демократичний:	всіх	вислухає,	
жодної	пропозиції	не	пропустить	повз	вуха	і	готовий	завжди	при-
єднатися	до	слушної	думки.	Однак	коли	бачить,	що	його	опонент	не	
має	рації,	під	час	дискусії	зуміє	дібрати	такі	аргументи,	що	вчораш-
ній	супротивник	ніби	мимоволі	стає	на	бік	протилежної	сторони.	
…	В.	В.	Різун,	чим	я	був	спантеличений,	назвав	деякі	мої	праці	

(і	коли	він	знайшов	час	ознайомитися	з	ними?),	побіжно	оцінивши	
їх,	запропонував	мені	стати	членом	Ради.	Звісно,	від	такої	пропо-
зиції	я	не	міг	відмовитися,	бо	ж,	нічого	лукавити,	Київський	уні-
верситет	завжди	в	Україні	сприймався	і	сприймається	досі	як	світоч	
журналістської	науки.	Працювати	з	такими	відомими	фахівцями,	
як	В.	Різун,	О.	Пономарів,	Н.	Сидоренко,	О.	Почепцов,	В.	Шкляр,	
В.	Іванов..,	засідати	в	залах,	які	пам’ятають	виступи	таких	членів	
Ради,	як	Д.	Прилюк,	Л.	Суярко,	А.	Москаленко,	Н.	Шумарова,	А.	Ма-
малига,	львівських	науковців	Й.	Цьоха,	В.	Здоровеги,	В.	Лизанчука,	
чиї	праці,	попри	обов’язкові	для	минулого	ідеологічні	постулати,	і	
нині	не	втратили	своєї	актуальності,	—	неабияка	честь	для	науковця	
і,	звісно,	неабияка	відповідальність.	
Перші	засідання	Ради,	які	проводив	В.	Різун,	попри	мої	хвилю-

вання	відбулися	добре.	Голова	Ради	заохочував	до	дискусії,	уточнював	
позиції	зору	диспутантів,	робив	чіткі	висновки.	Тобто,	суворо	дотри-
муючись	процедури	захисту,	все	ж	зумів	зробити	засідання	не	якоюсь	
формально-бюрократичною	подією,	а	справжнім	науковим	заходом.
Згадую,	як	тепло	наукові	кола	України	зустріли	2008	року	вихід	

у	світ	першого	в	нашій	державі	підручника	«Теорія	масової	кому-
нікації»	В.	Різуна.	Приємно,	що	одним	з	тих,	хто	першим	отримав	
в	дарунок	цю	книгу	з	автографом	автора,	був	і	я.	Тому	вже	в	дорозі	
до	Львова	почав	 її	читати.	Свої	враження	від	нового	підручника	
В.	Різуна	я	написав	в	рецензії,	що	була	надрукована	в	одному	з	
наукових	збірників,	що	видається	у	Львівському	національному	
університеті	імені	Івана	Франка.	

Ще	більше	з	професором	В.	Різуном	ми	зблизилися	під	час	
роботи	 в	Державній	 акредитаційній	 комісії	 при	Міністерстві	
освіти	України,	де	працювали	в	секції	соціально-гуманітарних	
наук,	у	групі	«Журналістика».	Нерідко	серед	членів	нашої	групи	
виникали	гострі	дискусії,	особливо	тоді,	коли	не	було	професора	
В.	Різуна.	Причому	виникали	вони	найчастіше	не	через	якісь	
серйозні	причини,	а	радше	через	амбіції	деяких	членів	комісії.	
Колеги	підсміювалися:	 «Як	 вони	розбушувалися,	 доки	немає	
їхнього	керівника».	І	справді,	коли	до	зали	входив	В.	Різун,	су-
перечки	вщухали.	Він	ні	на	кого	не	підвищував	голосу,	але	якось,	
дізнавшись	від	інших	членів	комісії	про	якісь	непорозуміння	між	
представниками	нашої	 спеціальності,	 зібрав	всіх	 у	кабінеті	 за	
горнятком	кави.	Там	і	була	укладена	«резолюція»:	всі	проблеми	
треба	обговорити	заздалегідь,	виробити	чітку	концепцію	і	з	нею	
вже	 «виходити	на	люди»,	щоб	ніхто	 з	нас	не	насміхався.	Оче-
видно,	це	допомогло,	бо	відтоді	нашу	секцію	ставили	в	приклад	
іншим	як	зразок	конструктивної	праці.	
Професор	В.	Різун	має	чимало	обов’язків,	але	з	усіма	дає	собі	

раду.	Не	було	жодного	випадку,	аби	він	не	прийняв	когось	з	колег	
у	Києві,	не	знайшов	бодай	хвилини,	щоб	поцікавитися	їхніми	на-
уковими	планами.	А	коли	вже	буває	в	інших	містах	—	неодмінно	
спілкується	з	викладачами	чи	студентами.	Причому	завжди	про-
понує	цікаві	теми	для	спілкування	з	колегами,	дає	корисні	поради	
студентам	та	молодим	науковцям.	А	попри	те,	він	автор	багатьох	
наукових	праць,	за	його	творчістю	вже	готуються	кандидатські	дис-
ертації	і	немає	будь-якої	наукової	праці	—	від	курсової	роботи	до	
докторської	дисертації,	де	не	було	б	посилань	на	праці	В.	Різуна.	
…	Нині	шановний	Володимир	Володимирович	відзначає	свій	

ювілей.	Можливо,	подумки	думає:	«Це	ж	уже	60!».	Однак	друзі,	
колеги	кажуть:	«Це	ж	Вам	лише	60!».	Тому	попереду	у	Вас	нові	кни-
ги,	нові	плани,	звитяги.	Дай,	Боже,	лише	Вам	здоров’я	на	многії	і	
многії	літа!
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Василь ЛИЗАНЧУК

ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!

Весна	—	літо	1991	року.	Часто	приїжджаю	до	Києва,	 готуюсь	
до	 захисту	 докторської	 дисертації.	 Звісно,	 хвилююся.	Підтри-
мує	побратим	Володимир	Качкан	—	заступник	декана	факульте-
ту	журналістики	Київського	державного	(тепер	—	національно-
го)	універистету	імені	Тараса	Шевченка.	Він	познайомив	мене	з	
доброзичливим,	талановитим	вченим,	 головою	спеціалізованої	
вченої	ради,	деканом	А.	З.	Москаленком,	викладачами	факуль-
тету	В.	Я.	Миронченком,	В.	П.	Олійником,	О.	Д.	Пономаревим,		
М.	І.	Скуленком.	Добрі	стосунки	також	склалися	у	мене	з	А.	Г.	По-
грібним	—	познайомився	з	ним	5	липня	1990	р.	 у	рідній	Коло-
миї	 на	 Першому	 Всесвітньому	 Соборі	 Української	 Духовної		
Республіки.
Однак	переживання	не	покидають.	В.	А.	Качкан	 заспокоює,	

радить,	як	відповідати	на	зауваження	опонентів…	У	цей	час	до	його	
кабінету	енергійно	заходить	невисокого	зросту,	стрункий	молодий	
чоловік,	вітається,	щось	запитує	у	Володимира	Атаназійовича.	Той	
відповідає.	Через	кільканадцять	секунд	каже:	
	—	Знайомтесь.	Ви	обидва	«В.	В.».	Володимир	Володимирович	

Різун	і	Василь	Васильович	Лизанчук.	Він	27	червня	захищає	док-
торську,	потерпає.
—	Все буде добре,	—	із	світлою	усмішкою	підбадьорливо,	добро-

зичливо	мовив	новий	знайомий	Володимир	Різун.

Лизанчук Василь Васильович,	 завідувач	кафедри	радіомовлення	 і	 теле-
бачення,	заслужений	професор	Львівського	національного	університету	
імені	Івана	Франка,	доктор	філологічних	наук,	академік	АН	ВО	Украї-
ни,	лауреат	Всеукраїнської	премії	ім.	І.	Огієнка,	заслужений	журналіст	
України.

Відтоді	з	доброї	руки	В.	А.	Качкана	тривають	добрі	науково-
педагогічні,	особистісно-громадянські	стосунки	між	двома	«В.	В».
Щоразу,	коли	бував	на	факультеті,	а	тепер	—	в	Інституті	журна-

лістики	впадає	у	вічі	заклопотаність,	зосередженість	Володимира	
Володимировича	Різуна.	Не	бачив	його	байдужим,	безтурботним;	у	
нього	завжди	в	кабінеті	є	відвідувачі,	він	розв’язує	важливі	питан-
ня,	поспішає	то	на	засідання	ректорату,	то	на	іншу	ділову	зустріч.	
Одначе	жодного	разу	не	було	так,	щоб	він	не	«викроїв»	часинку	
для	мене,	не	пожартував,	не	заглибився	під	час	розмови	в	науково-
педагогічні	справи	в	галузі	журналістики.
…Тривалий	час	професор	В.	Й.	Здоровега	і	я	були	членами	спе-

ціалізованої	вченої	ради	Київського	університету:	і	тоді,	коли	ще	
директорував	А.	З.	Москаленко,	і	тоді,	коли	Інститут	журналістики	
очолив	В.	В.	Різун.	Згодом	після	того,	як	В.	Й.	Здоровега	відій-
шов	у	Вічність,	у	роботі	спеціалізованої	вченої	ради,	якою	керував		
В.	В.	Різун,	зі	Львова	брав	участь	професор	І.	В.	Крупський	 і	я.	
Володимир	Володимирович	під	 час	 кожної	 зустрічі	 цікавився	 і	
в	нього,	 і	в	мене	ситуацією	на	факультеті	журналістики	нашого	
Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка.	Його	
зацікавленість	в	тому,	як	поглибити	навчальний	процес,	поліпшити	
підготовку	журналістських	кадрів.
На	засіданні	спеціалізованої	вченої	ради	завжди	поруч	сиділи	

професор	В.	Д.	Демченко	з	Дніпропетровська	(тепер	—	Дніпро),	
професор	І.	В.	Крупський	і	я.	Під	час	кожного	захисту	дисертацій	
голова	ради	Володимир	Володимирович	жартівливо	запитував:	«Хто	
перший	із	«трьох	святителів»	буде	виступати?».	Може,	й	нескромно,	
але	В.	В.	Різун	прислухався	до	думок,	пропозицій,	побажань	«трьох	
святителів»,	які	стосувалися	наукових	досліджень.
До	речі,	деякий	час	не	було	спеціалізованої	вченої	ради	на	фа-

культеті	журналістики	нашого	Львівського	університету.	В.	В.	Рі-
зун	не	один	раз	говорив	з	деканом	М.	П.	Присяжним,	І.	В.	Круп-
ським	і	мною	з	цього	приводу,	запитував,	яка	потрібна	допомога,	
пропонував	свої	послуги	щодо	відновлення	роботи	спеціалізованої	
вченої	ради,	яку	очолював	професор	І.	В.	Крупський.	Буваючи	у	
Львові,	В.	В.	Різун	зустрічається	з	викладачами	факультету,	сту-
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дентами.	Запам’яталася	ділова	розмова	з	нашими	аспірантами	з	
приводу	методики	наукових	досліджень.	Його	поради	були	важ-
ливо	слушними.
Цілеспрямована	 науково-методична,	 педагогічно-виховна,	

багатогранна	громадська	діяльність	Володимира	Різуна	приємно	
вражає.	Даруючи	підручник	«Теорія	масової	комунікації»	 (2008),	
Володимир	Володимирович	написав:	«Професорові	Василю	Лизан-
чуку,	відомому	вченому,	радіожурналістові	від	такого	ж	пана,	але	
трохи	і	не	такого,	бо	менш	досвідченого.	З	побажаннями	добра!».	
Відомо,	що	після	закінчення	філологічного	факультету	Київського	
університету	В.	В.	Різун	працював	викладачем	кафедри	української	
мови	Кіровоградського	педагогічного	інституту	імені	О.	С.	Пушкі-
на,	викладав	українську	мову	у	Київському	міському	педагогічному	
училищі,	потім	мудра	життєва	дорога	привела	його	до	славного	
Київського	університету.	Тут	Володимир	Володимирович	осягнув	
не	тільки	наукові	вершини,	за	що	неодноразово	був	нагородже-
ний,	а	й	опанував	радіожурналістські	таємниці.	Неодноразово	я	чув	
радіопрограми,	які	він	вів	зі	студентами,	це	—	«Право	на	слово»,		
«З	піснею	по	життю»,	«Молода	музика»,	«Вечірній	променад».	Моя	
дружина	Марічка,	Марія	Тимофіївна,	впізнавала	голос	Володими-
ра	Володимировича	і	бувало,	що	гукала	з	кухні,	де	у	нас	приймач:	
«Залиш	писати.	Ходи	послухай,	твій	Різун	зі	студентами	по	радіо	
говорить.	Досить	цікаво!».	Доречно	тут	наголосити,	що	1990	р.	в	
Україні	функціонувало	до	20	млн	радіоточок;	нині	 їх	 і	мільйона	
немає.	Проводове	радіо	знищують!	Мабуть,	насамперед	тому,	що	
воно	за	духом	національне,	українське.
У	нинішніх	умовах	 інформаційно-психологічної	 і	 військової	

агресії	Російської	Федерації	проти	України	надзвичайно	важли-
во,	щоб	писемне	й	усне	слово	журналіста,	телевізійна	картинка	
були	наснажені	українськістю,	правдою.	Бо	інформаційна	Правда	
також	належить	до	головної	зброї	проти	російських	загарбників.	
Тому	надто	актуальними	є	думки	В.	В.	Різуна	про	святий	обов’язок	
журналіста	вірою	і	правдою	служити	Батьківщині,	професійно	ви-
світлювати	різні	аспекти	суспільно-політичного	життя,	які	він	ви-

словлює	у	своїх	лекціях,	наукових	статтях,	підручниках,	навчальних	
посібниках.
…Роки,	мов	розсідлані	коні	в	тумані	сизім	летять,	летять,	ле-

тять…	Не	хвилюйся,	шановний	Володимире	Володимировичу,	все 
буде добре.	
З	роси	 і	води	Вам,	дорогий	Володимире	Володимировичу,	на	

здорове,	щасливе	довголіття.	Нехай	Господь	Бог	оберігає	Вас,	Вашу	
Родину	від	зла,	благословляє	на	плідну	науково-педагогічну	пра-
цю,	Добро	і	Доброчинство	заради	утвердження	соборної,	правової,	
демократичної,	багатої	української	України!



Університети Володимира Різуна

112

I. Слово про юбіляра

113

Анастасія МАМАЛИГА

НА ЗАСАДАХ ДОСКОНАЛОЇ СИСТЕМНОСТІ – 
І НЕ ТІЛЬКИ У ВЛАСНЕ НАУКОВОМУ СЕНСІ…

З	іменем	вельмишановного	ювіляра	професора	Володимира	Рі-
зуна,	директора	Інституту	журналістики	провідного	університету	
України,	пов’язує	мо	передусім	оформлення	науково-системної	
ідентифікації	журналістики	як	галузі	соціальних	комунікацій.	За-
вдяки	цьому	тематика	відповідних	дисертацій,	статей,	виступів	
на	конференціях,	симпозіумах	набула	виразного	комунікаційного	
спрямування,	що	значною	мірою	сприяє	методологічному,	кон-
тент	ному	збагаченню	не	лише	суто	журналістських	досліджень,	
а	й	різноманітних	сучасних	пошуків	у	сфері	широкого	кола	наук,	
навіть	на	кшталт	таких,	як	нейропсихологія,	нейрокібернетика.
Вагомі	дисертаційні	праці	Володимира	Різуна	розкривають	при-

роду	полісистемності	журналістських	текстів	 і	творів,	поняттєве	
розрізнення	яких	також	є	визначним	кроком	у	пізнанні	глибин	
інтелектуальних,	мовленнєвих,	емоційно-експресивних	можли-
востей	комунікаційної	діяльності.
Започаткований	професором	Володимиром	Різуном	системно-

синергетичний	підхід	до	аналізу	творчого	медійного	продукту	має	
архіважливе	значення	і	для	розв’язання	принципових	наукових	про-
блем,	і	для	підготовки	компетентних	фахівців	мас-медій,	здатних	
бути	справжньою	рушійною	силою	нових	інформаційних	і,	врешті-
решт,	соціально-перебудовних	процесів	в	україн	ському	суспільстві.
У	багатоаспектному	системному	баченні	форм	і	змісту	матері-

алів	медійної	практики	невтомний	дослідник	зосереджує	увагу	на	
розглядові	тематичного	наповнення	журналістських	творів,	ви-

Мамалига Анастасія Іванівна,	доктор	філологічних	наук,	професор

явленню	своєрідного	характеру	та	взаємодії	певних	тем	у	текстах.	
Здійснюваний	за	цією	методикою	скрупульозний	аналіз	дає	мож-
ливість	реального	проникнення	в	авторську	творчу	лабораторію	
та	об’єктивного	 спостереження	креативних	досягнень,	 а	 також	
невдач,	помилок,	осмислення	яких	є	необхідним	для	розвитку	на-
уки,	оптимізації	навчального	процесу,	всебічного	удосконалення	
медійних	кадрів.
Сама	палітра	наукових,	 творчих,	організаційних	 зацікавлень	

ювіляра	є	зразком	послідовної	і	досконалої	системності.	Спільними	
джерельними	витоками	цілісної	наукової	концепції	характеризу-
ються	праці	проф.	В.	Різуна	з	питань	теорії	комунікації,	 сучас-
ного	розвитку	мас-медій,	теорії	 і	практики	редагування,	зокрема	
наукового,	текстології,	соціології	суспільних	явищ,	ког	нітивно-
експресивних	засад	журналістської	творчості,	методології	й	мето-
дик	підготовки	майбутніх	журналістів	тощо.
За	цим	же	принципом,	скажімо,	досконалої	системності	від-

бувається	в	Інституті	журналістики	розширення	кола	навчальних	
(відтак	і	професійних)	спеціальностей,	спеціалізацій,	а	викладацька	
діяльність	директора	поєднується	з	творчою	–	на	радіо,	телебачен-
ні	–	не	лише	задля	професійної	реалізації,	а	в	ім’я	створення	ще	
однієї	справжньої	школи	майстерності	для	студентів	й	аспірантів.
Назвемо	також	у	розглядуваному	напрямі	інститутські	проекти	

щодо	написання	дипломних	бакалаврських	і	магістерських	праць,	
підготовки	ювілейних	збірників,	колективних	монографій,	присвя-
чених	викладачам-ветера	нам	Інституту.	Ця	системно	спланована	і	
так	само	регулярно	здійснювана	робота	плекає	історичну,	інтелекту-
альну,	виховну	енергію	багатьох	поколінь.	Про	таку	ж	високу	місію	
говорить	директор	Інституту	проф.	В.	Різун	стосовно	традиційної,	
із	понад	двадцятирічним	стажем	конференції	«Мова.	Суспільство.	
Журналістика».	Цінуємо	його	постійну	підтримку	в	проведенні	цих	
щорічних	міжнародних	 зібрань,	 уважно	прислухаємося	до	його	
стратегічних	наукових	висновків	і	рекомендацій.
…	Звичайно,	люблячі	батьки	обрали	ім’я	Володимир	для	свого	

сина	з	надією	на	його	щасливу,	визначну	долю.	Та	відповідність	
цього	вибору	насправді	є	ще	більш	наснаженою	позитивними	сло-
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весними	семами,	ніж	це,	можливо,	уявлялося	спочатку.	Дослідники	
(серед	них	українські	Л.	Г.	Скрип	ник	і	Н.	П.	Дзятківська)	пов’язують	
ім’я	«Володимир»	у	звичному	етимоло	гіч	ному	значенні	«володар	
світу»	з	іншими	ще	варіантами	–	праслов’янського,	давньорусько-
го,	давньоверхньонімецького	походження	(Voldimìrъ;	Володим	ръ;	
Woldemar),	–	в	яких	елементи	імені	I	–	mìrъ,	II	–	м-ръ,	III	–	mar	
мають	високі	оцінні	 значення:	 «великий»	 (I–II),	 «знаменитий»	
(III).	Особистість	Володимира	Різуна,	безперечно,	віддзеркалює	всі	
згадані	в	етимологічній	семантиці	його	імені	характерологічні	риси.
Як	багаторічний	очільник	ветеранської	організації,	можу	ска-

зати,	що	в	 Інституті	журналістики	склалася	шляхетна	 традиція	
відзначати	ювілеї	ветеранів	праці,	–	і	порівняно	молодих,	і	дещо	
старшого	віку.	Це	завжди	стає	гарною	нагодою	подарувати	юві-
лярові	відчутну	святкову	радість,	долучитися	до	неї	всім	членам	
дружного	колективу,	–	 і	обов’язково	разом	 із	директором.	Тому	
так	приємно	зараз	скористатися	цією	нагодою,	коли	ювіляр	–	сам	
Володимир	Володимирович	Різун.
Щиро	вітаю	вельмишановного	Володимира	Володимировича	з	

іще	молодим	ювілеєм,	зичу	нових	вражаючих	успіхів	у	всій	систе-
мі	(і	системах)	його	високої	наукової,	педагогічної,	управлінської	
компетенції.	Щасливого	буття,	життєдайної	 снаги	на	шляху	до	
наступних	вікопомних	звершень!
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Володимир МАНАКІН

ІНТЕЛІГЕНТ ЗА СВОЄЮ ПРИРОДОЮ

Істина	про	те,	що	кожна	людина	—	унікальний	всесвіт,	як	на	
мене,	не	є	істиною	в	останній	інстанції.	Унікальними	особистос-
тями	стають	тільки	великі	трудівники,	які	створюють	себе	і	власне	
«Я»	завдяки	наполегливій	праці.	Талант	без	праці	гине,	як	не	полита	
водою	рослина…	В.	В.	Різун	є	прикладом	цієї	простої	й	одвічної	
істини,	як	на	мене,	справжньої	істини	останньої	інстанції.
Володимир	Володимирович,	або	просто	—	Володя	Різун	—	став	

членом	філологічного	факультету	Кіровоградського	державного	
педінституту	у	1979	році,	куди	він	приїхав	за	розподілом	як	ви-
пускник	Київського	університету	імені	Тараса	Шевченка.	Володя	
викладав	на	кафедрі	української	мови,	я	—	на	кафедрі	російської	
мови.	Так	почалося	наше	знайомство.	Ми	разом	відвідували	різні	
засідання,	жили	спільними	науковими	зацікавленнями	того	часу.	
Найціннішими	для	нас,	початківців,	були	лінгвістичні	семінари,	
якими	керував	доктор	філологічних	наук	М.	О.	Рудяков.	Не	кож-
ний	університет	міг	похвалитися	такими	цікавими	і	ґрунтовними	
доповідями,	які	обговорювалися	на	наших	семінарах.	Там	відразу	
було	видно,	 хто	чого	вартий	у	науковому	плані,	незалежно	від	
віку,	учених	звань	 і	посад.	В.	В.	Різун,	надзвичайно	скромний	 і	
тихий,	не	був	 і	 за	суттю	своєю	ніколи	й	не	міг	бути	вискочкою	
на	будь-яких	зібраннях.	Однак	коли	йому	доводилось	говорити,	
висловлювати	свою	думку,	це	завжди	вражало.	Навіть	скептики	
слухали	уважно,	віддаючи	належне	його	ерудиції,	 гнучкості	ро-
зуму,	послідовній	логіці	суджень.	

Манакін Володимир Миколайович,	декан	факультету	журналістики	Запо-
різького	національного	університету,	доктор	філологічних	наук,	професор.

Попереду	будуть	захисти	наших	дисертацій,	книжки,	посади,	
одруження,	діти	та	інші	зміни	й	замальовки	життєвих	картин	світу.	
Але	принципово	незмінними	залишаться	закладені	в	юності	дві	
основні	матриці	людського	буття:	матриця	способу	мислення	 і	
матриця	ступеня	доброчесності.	
Без	 сумніву	можу	 сказати,	що	 високо	наукова	 лінгвістична	

закваска	Володимира	Володимировича,	помножена	на	постійне	
удосконалення	 себе	 як	науковця,	 викладача	й	 адміністратора,	
яскраво	 відбиваються	 в	 його	 здатності	 неординарно	мислити,	
знаходити	рішення	там,	де	вони	не	є	очевидними,	підніматися	
набагато	вище	у	світоглядному	оцінюванні	фактів	і	подій,	серед	
яких	він	уміє	визначати	пріоритети.
Визначати	пріоритети	і	йти	за	ними	—	це	дар,	який	допомагає	Во-

лодимирові	Володимировичу	дипломатично	і	делікатно	розв’язувати	
складні	життєві	вузли,	не	зраджуючи	собі	і	своїй	совісті.
Матриця	 доброчесності	 й	 порядності	 —	 це	 те,	 що	 єднає	 і	

роз’єднує	людей,	робить	їх	друзями	або	недругами,	наближає	або	
віддаляє	нас	від	Бога.	Це,	зрештою,	те,	що	є	найголовнішою	озна-
кою	інтелігентності	—	якості,	яка	часто	не	перетинається	з	рівнем	
освіти,	ученими	ступенями	і	званнями.	
Володимир	Володимирович	належить	до	того	рідкісного	типу	

людей,	які	є	інтелігентами	за	своєю	внутрішньою	природою,	осо-
бливим	психотипним	геномом,	який	з	наукових	позицій	пояснити	
не	можливо.	Це,	як	колір	очей,	тембр	голосу,	почерк,	відбитки	паль-
ців,	тобто	те,	що	не	змінюється	з	роками.	Це	те,	що	є…	або	просто	
немає	…	за	відсутністю.	Це	той	дивовижний	феномен,	про	який	
влучно	сказав	академік	Дмитро	Ліхачев:	«Прикинутись	можна	ким	
завгодно	—	щедрим,	благородним,	розумним…	Але	прикинутись	
інтелігентом	не	можна».	Не	можна	і	не	треба	ніким	прикидатись.	
Треба	просто	бути	самим	собою,	як	наш	ювіляр	—	Володимир	Різун.	
Щиро	вітаю	тебе,	Володю,	з	ювілеєм!	 І	дякую	долі,	що	наші	

стежки	знову	зійшлися,	тепер	вже	у	квазікреативній	царині	со-
ціальних	комунікацій,	де	твоє	лідерство	є	незаперечним…	навіть	
для	тих	самих	скептиків.	

7 грудня 2016, Чикаго, США
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Владислав МИХАЙЛЕНКО

МНОГІЯ ЛІТА ВАМ, ПАНЕ ДИРЕКТОРЕ!

З	Володимиром	Володимировичем	я	познайомився	2003	року,	
коли	прийшов	влаштовуватися	на	роботу	до	Інституту	журналіс-
тики.	Хоча	й	існують	різні	погляди	на	те,	наскільки	правильним	є	
перше	враження	про	людину,	але	в	моєму	випадку	воно,	як	я	по-
тім	переконався,	було	досить	об’єктивним.	Незважаючи	на	те,	що	
це	був	понеділок	(а	цього	дня	в	будь-якого	керівника	величезна	
кількість	нагальних	питань,	які	терміново	потрібно	вирішити),	
в	приймальні	було	багато	людей,	які	очікували	своєї	 черги	на	
прийом	 до	 директора,	Володимир	Володимирович	 з	 великим	
зацікавленням	детально	розпитував	мене	про	наукові	зацікавлен-
ня,	про	те,	наскільки	я	добре	обізнаний	з	технічними	засобами	
навчання	і	чи	маю	досвід	роботи	в	засобах	масової	інформації.	
Почувши,	що	я	на	високому	рівні	володію	комп’ютерною	тех-
нікою	і	маю	кількарічний	досвід	викладацької	роботи	й	праці	в	
ЗМІ,	Володимир	Володимирович	з	неприхованим	задоволенням	
сказав:	«Тоді	ми	вас	беремо».	Почути	ці	слова	для	мене	було	не-
абиякою	радістю,	адже	я	ніколи	навіть	не	уявляв,	що	буду	пра-
цювати	 у	 славетному	Київському	національному	університеті	
імені	Тараса	Шевченка.
Так	склалося,	що	свого	часу	мені	доручили	керівництво	практи-

кою	в	Інституті	журналістики,	а	цей	вид	роботи	потребує	постій-
ного	узгодження	багатьох	питань	і	з	адміністрацією	Інституту,	і	з	
керівниками	ЗМІ,	де	практикуються	наші	студенти.	Часто	ці	пи-

Михайленко Владислав Миколайович,	доцент	кафедри	мови	та	стилістики	
Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	
Тараса	Шевченка,	кандидат	філологічних	наук.

тання	необхідно	оперативно	вирішувати,	і	не	завжди	вони	бувають	
простими	з	організаційного	погляду.	Але	коли	б	я	не	звертався	до	
Володимира	Володимировича	і	яким	би	завантаженим	не	був	його	
робочий	графік,	він	завжди	допомагає,	дає	слушну	й	корисну	по-
раду,	а	якщо	потрібно,	то	й	зателефонує	до	ЗМІ,	щоб	наші	студенти	
могли	пройти	практику.	Адже	практична	підготовка	студентів	за-
вжди	в	полі	зору	директора.
Вітаю	Володимира	Володимировича	з	нагоди	його	ювілею,	зичу	

щастя,	здоров’я,	творчої	наснаги.	Многії	літа	Вам,	пане	Дирек-
торе!
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Віктор НАБРУСКО

ТОЙ, ХТО МОДЕРНІЗУЄ ЖУРНАЛІСТСЬКУ 
ОСВІТУ

Авторські	програми	Володимира	Різуна	на	Українському	радіо,	
які	виходили	в	національному	ефірі	понад	десять	років,	це	предмет	
окремого	дослідження	щодо	становлення	журналістської	лаборато-
рії,	в	якій	поєднувалися	високий	теоретичний	рівень	професора	та	
молодечий	дух	студентства.	Час	до	часу	долучався	до	цього	процесу	і	
я	як	експерт	або	керівник	установи	—	президент	Національної	раді-
окомпанії	України.	Адміністрація	компанії	практично	не	втручала-
ся	у	процес	виробництва	конвергентної	програми	«Право	на	слово»,	
яка	займала	чималий	обсяг	вечірнього	ефіру.	Ми	погоджували	лише	
тематичні	напрями	та	забезпечували	 інженерно-технічну	компо-
ненту	технологічного	процесу.	Ведучими,	редакторами,	репортера-
ми	програми	були	студенти	Інституту	журналістики,	а	на	чолі	цього	
колективу	стояв	Володимир	Різун,	який	діяв	за	принципом	«роби,	
як	я».	Проблематика,	що	порушувалася	у	програмах,	була	найрізно-
манітніша	—	від	високої	політики	до	звичайних	житейських	історій	
та	людських	потреб.	Робилося	це	аргументовано,	водночас	легко	
та	невимушено,	як	 і	вимагають	закони	комунікації.	Одного	разу	
обговорювали	питання	про	етику	міжособистісного	спілкування,	
і	ми,	в	прямому	ефірі	після	ґрунтовної	наукової	дискусії	навколо	
морально-етичної	проблематики,	перейшли	з	Володимиром	Різу-
ном	на	«ти».	Звичайно,	так	вимагав	сценарій	програми,	але	це	була	
реальна	картинка	з	життя,	зроблено	то	було	не	штучно	—	красиво,	

Набруско Віктор Іванович,	доцент	кафедри	телебачення	та	радіомовлення	
Інституту	журналістики	КНУ	імені	Тараса	Шевченка,	кандидат	політич-
них	наук,	секретар	НСЖУ.

ефектно,	щиро,	хоча	й	перед	мільйонною	аудиторією	радіослуха-
чів.	Після	цього	наші	взаємини	вийшли	за	межі	ділової	співпраці	
і	стали	приятельськими.
Професор	Володимир	Різун	очолив	Інститут	журналістики	після	

стрімкої	кар’єри	науковця-дослідника,	але	за	плечима	він	не	мав	
належного	досвіду	практичної	роботи	в	 інформаційній	сфері,	за	
що	йому	докоряли	консерватори	медійної	галузі.	Аби	набути	по-
трібного	досвіду,	успішний	науковець	та	молодий	адміністратор	
пішов	у	реальне	виробництво	 і	взявся	не	за	авторську	колонку	в	
престижному	тижневику,	а	занурився	зі	своєю	командою	у	складне	
з	технологічної	точки	зору	радіовиробництво.	Саме	тоді	радіомов-
лення	ставало	прообразом	модерних	мультимедійних	платформ	з	
прямими	ефірами,	 інтерактивами,	бліц-інтерв’ю	та	живим	спіл-
куванням	через	традиційну	рубрику	«народний	мікрофон».	І	сьо-
годні,	коли	спостерігаю,	як	російські	«медіа-остарбайтери»	запо-
лонили	національний	телерадіоефір,	поводяться	зверхньо,	пихато,	
по-менторськи	—	мені	пригадуються	програми	на	Українському	
радіо	професора	Володимира	Різуна	з	його	молодим	колективом.	
Підготовлені	ті	передачі	були	сучасно	та	майстерно,	не	гірше	від	
заїжджих	московських	гастролерів,	та	ще	й	у	неповторній	україн-
ській	естетичній	оправі.	Творча	команда	щорічно	оновлювалася,	
приходили	нові	студенти,	виникали	несподівані	соціальні	та	ко-
мунікаційні	виклики,	але	 ідея,	яку	ми	разом	сформулювали,	за-
лишалася	незмінною	—	інформаційний	продукт	має	відповідати	
найвибагливішим	запитам	аудиторії,	програма	має	бути	розумною	
і	зорієнтованою	на	українські	цінності.	Такі	передачі	не	випадали	
із	загального	контексту	інформаційної	політики	найпотужнішого	
національного	мовника	—	Національної	радіокомпанії	України,	
навіть	більше	—	вони	посідали	високі	рейтингові	позиції.
Після	серйозних	творчо-виробничих	студій,	які	пройшов	Во-

лодимир	Різун	на	Українському	радіо,	він	став	у	медійній	сфері	
своєю	людиною,	що	дуже	важливо	для	керівника	Інституту	журна-
лістики.	До	того	ж,	він	гостро	відчув	зсередини	проблеми	в	інфор-
маційній	сфері,	що	допомагає	йому	стратегічно	бачити	підготовку	
журналістських	кадрів.	Не	легко	долати	стереотипи	в	чутливій	
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освітянській	сфері,	де,	з	одного	боку,	завжди	є	прихильники	ака-
демічної	університетської	підготовки,	а	з	іншого	—	домінують	під-
ходи,	які	абсолютизують	лише	практичні	навички.	Знайти	золоту	
середину	і	не	загубитися	у	вирі	новітніх	комунікаційних	трендів,	
які	постійно	 змінюються,	реагуючи	на	соціально-технологічні	
виклики	—	це	значною	мірою	вдається	Інституту	журналістики	та	
його	керівникові.	За	останні	десять	років	Інститут	перетворився	
у	найпотужнішу	базу	підготовки	кадрів	для	інформаційної	сфери,	
де	готують	фахівців	не	лише	газетно-журнальних,	радіотелевізій-
них	спеціальностей,	а	й	операторів	телебачення,	звукорежисерів,	
рекламістів	та	піарників.
Ми	 були	 свідками,	 як	 непросто	 розширювалися	 освітньо-

наукові	межі	традиційного,	капітально	вибудованого	за	партійно-
радянськими	лекалами,	колишнього	факультету	журналістики,	 і	
скільки	б	не	лунало	деколи	критики	з	різних	боків,	будемо	відвер-
тими	та	об’єктивними	—	Володимир	Різун	перевів	журналістську	
освіту	в	Україні	з	радянських	на	європейські	рейки,	хоча	попереду	
ще,	звісно,	багато	серйозної	праці.	Зроблено	найголовніше	—	сфор-
мовані	засадничі	принципи	підготовки	медіафахівців	на	найближчу	
перспективу.	Команда	реформаторів	довела	потрібність	нагаль-
них	змін	перед	владними	чиновниками	різного	калібру	—	Інститут	
журналістики	трансформовано	до	міжнародного	рівня,	тут	запо-
чатковуються	нові	відділення,	спеціальності,	розширюється	база	
бакалаврської	та	магістерської	підготовки.	За	цим	кропітка	та	на-
полеглива	робота	з	підготовки	високоякісних	науково-педагогічних	
кадрів,	яких,	на	жаль,	хронічно	бракує	нашій	освіті,	зі	зміцнення	
матеріально-технічної	бази	в	умовах	постійного	дефіциту	коштів.	
Новий	образ	Інституту	журналістики,	що	кардинально	змінився	
останніми	роками,	вийшов	на	міжнародну	арену,	став	флагманом	
вітчизняної	освіти,	це	втілення	 ідей	передусім	відданого	справі	
Володимира	Різуна	та	його	колег.
Як	так	сталося,	що	простий	хлопець	з	провінційного	Бахмача,	з	

робітничої	родини,	без	впливових	родичів	та	знайомих	так	стрімко	
і	потужно	вибрався	на	висоти	національної	освіти,	та	ще	й	у	такій	
специфічній	царині	людської	діяльності,	як	журналістика.	Спочат-

ку	філологічний	факультет,	потім	викладацька	практика,	робота	над	
кандидатською,	а	далі	опанування	предмета	новітніх	комп’ютерних	
технологій,	докторантське	дослідження	з	моделювання	редактор-
ських	систем	в	новітніх	умовах	соціально-економічних	трансфор-
мацій	незалежної	України.	І	зрештою	—	директорство	в	Інституті	
журналістики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	
Шевченка.	Певно,	що	зорі	так	склалися,	доля	усміхнулася	і	Божа	
ласка	була	на	це.	Проте	за	усім	цим	і	важка,	повсякденна	праця	та	
присутність	поруч	однодумців,	рідних	людей,	справжнього	друга	
в	найважчих	ситуаціях	—	дружини	Тоні,	славних	синів	Сашка	й	
Арсена.	Це,	без	сумніву,	найдорожчий	скарб	Володимира	Різуна,	
найбільша	підтримка	в	житті,	найсерйозніші	його	мотиватори.	А	ще	
одним	з	вагомих	та	об’єктивних	чинників	успішної	кар’єри	ювіляра	
є	тяглість	традицій	факультету	журналістики	та	його	природньо-
го	продовження	—	Інституту	журналістики.	Володимирові	Різуну	
вдалося	з	колегами	зберегти,	розвинувши,	всі	найкращі	набутки	
попередників.	Особливо	це	стосується	епохи	Дмитра	Прилюка	та	
Анатолія	Москаленка,	в	якій	жили	 і	працювали	легендарні	осо-
бистості,	різні	люди:	теоретики	та	практики,	часто	доволі	незручні	
для	керівництва,	але	які,	всі	разом,	є	творцями	нашого	нинішнього	
інформаційного	ландшафту.
Ми	живемо	в	епоху	важких	соціальних	потрясінь,	поруйнова-

них	морально-етичних	принципів,	пошматованого	національного	
медійного	поля,	де	панують	сумнівні	журналістські	стандарти	й	
загубився	український	дух.	Для	людей,	які	формували	засади	на-
шої	державності,	 вболівають	 за	національну	 ідею	—	це	не	про-
сті	часи.	Серед	таких	небайдужих,	які	підтримують	звернення	до	
влади	дієво	реагувати	на	загрози	національному	інформаційному	
суверенітету,	гостро	полемізують	в	публічному	просторі	щодо	прі-
оритетів	освіти,	борються	за	становлення	журналістської	галузі	як	
потужного,	самодостатнього	феномена	демократії	—	директор	Ін-
ституту	журналістики	Київського	національного	університету	імені	
Тараса	Шевченка,	професор	Володимир	Різун.	У	нього	багато	ідей,	
він	романтик	і	реаліст	у	своєму	світі	переконань	та	мрій,	з	такими	
людьми	цікаво	дружити	і	працювати.
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Майя НАГОРНЯК

СВІТЛИНИ ЖИТТЯ

…Час	до	часу	переглядаю	свої	фотоальбоми…	Благословенна	була	
пора,	коли	знімкували	на	фотоапарат-мильницю,	тоді	бігли	здавали	
плівку	в	проявку	та	друкування…	Трохи	задовго	то	все	виходило,	зате	
такі	знімки	лишилися	на	все	життя.	Ці	маленькі	фототвори	живуть	
своїм	життям	—	не	залежать	ані	від	примх	із	технікою,	ані	від	примх	із	
електрикою,	ані	від	чогось	іще.	Раз	по	раз	дивляться	на	нас	зі	світлин	
лиця	найдорожчих,	найрідніших,	найближчих	і	наче	запитують	—	а	
ви	ще	пам’ятаєте,	як	то	було?..	І	ця	фотографія	теж	запитала	мене	
про	минувшину...	Я	пам’ятаю	та	пам’ятатиму,	скільки	житиму...	
То	є	подія	уже	десятирічної	давнини.	12	березня	2007	року	ста-

лося	довгоочікуване	—	я	захистила	кандидатську	дисертацію.	До	
цього	 славного	 дня	йшла	 довгих	 11	 років.	Була	переконана	—	
сказати	путнє	слово	про	радіожурналістику	має	право	лише	та	
людина,	лише	той	журналіст,	який	сам	скуштував	цього	водночас	
солоного	та	солодкого	хліба.	Вважала	за	необхідне	здобути	різно-
планового	радійного	досвіду:	тільки	шляхом	зіставлення	й	порів-
няння	різних	практик	можна	бодай	трішки	наблизитися	до	істини	
й	зрозуміти,	що	ж	то	таке	—	радіо.	Тож,	мала	честь	попрацювати	
тривалий	час	і	на	Національному	радіо,	і	в	Українській	службі	«Ра-
діо	«Свобода	—	Радіо	«Вільна	Європа»,	і	на	Радіо-РОКС,	і	на	радіо	
«Супер-Нова»,	і	на	барикадному	радіо	«Чесна	хвиля	—	НАРТ»	та	
інших.	Кожна	радіостанція	мені	була	по-своєму	цікавою!
Скуштувавши	повною	мірою	радіожурналістського	хліба	і	навіть	

набивши	собі	оскомину,	вирішила	прийти	до	аудиторії,	щоб	передати	

Нагорняк Майя Володимирівна,	доцент	кафедри	телебачення	і	радіомов-
лення	Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	
імені	Тараса	Шевченка,	кандидат	філологічних	наук.

студентам	свої	знання	та	уміння.	У	цьому	мене	незмінно	підтримував	
мій	Учитель	—	Володимир	Володимирович	Різун.	У	часи	мого	на-
вчання	в	Інституті	журналістики	пан	Різун	викладав	у	нас	дисципліну	
«Літературне	редагування».	Пам’ятаю	й	досі	його	пророчі	слова:	«Люди	
добрі,	де	б	ви	не	працювали	—	у	газеті,	на	радіо	чи	на	телебаченні,	
пильнуйте,	ЩО	ви	пишете	і	ЯК	ви	пишете.	Бо	для	вас	це	черговий	
матеріал	або	сюжет,	а	для	читача,	слухача,	телеглядача	—	ціле	життя.	
Тому,	підготувавши	матеріал,	перечитуйте	його	ще	раз	і	ще	раз,	дбайте	
про	кожне	слово.	І	ніколи	не	думайте,	що	вхопили	Бога	за	бороду».	
Час	летів	—	я	поринула	у	викладацьку	роботу.	Володимир	Во-

лодимирович	наполягав,	щоб	я	писала	дисертацію.	Він	повсякчас	
зауважував,	що	людина	без	ученого	ступеня	не	може	викладати	у	
вищій	школі.	Не	погодитися	із	цим	було	неможливо.	
І	як	мені	невимовно	тяжко	то	все	давалося,	знали	лише	він	і	мій	

науковий	керівник	Юрій	Петрович	Єлісовенко.	Непросто	дався	
перехід	від	виснажливої	багаторічної	практики	у	прямому	ефірі	на	
радіо	до	почасти	монотонної	дослідницької	діяльності	в	Інституті,	
бібліотеці,	архіві.	Відчувала	неабиякі	труднощі	з	формулюванням	
думок,	висловлених	у	дисертації.	Бо	погодьтеся	—	одна	річ	—	то	
проводити	інформаційні	програми,	а	зовсім	інша	—	здійснювати	до-
слідження.	Матеріалів,	зібраних	за	одинадцять	років,	назбиралося	
чимало,	ще	більше	було	думок,	а	от	як	то	все	подати	в	науковому	
стилі?!	От	у	чім	була	для	мене	загадка!	
Володимир	Володимирович	завше	наголошував	—	не	квапся,	бо	

ти	є	людиною	з	виробничого,	так	би	мовити,	цеху,	зважуй	кожне	
слово.	І	не	думай,	що	публіцистика,	то	недопустимо	для	дисертації,	
адже	наша	журналістська	справа	і	є,	власне,	публіцистикою.	
Із	Божою	поміччю	та	завдяки	співпраці	з	Володимиром	Воло-

димировичем	та	Юрієм	Петровичем	дисертацію	«Інформаційне	
мовлення	Національної	радіокомпанії	України:	сутність	 і	струк-
тура»	було	покладено	на	стіл	директорові.	Той	читав	її	довгенько.	
Як	 зараз	пам’ятаю.	Грудень	 2006	року.	Учитель,	прочитавши	

мою	дисертацію,	сказав,	що	можна	допустити	роботу	до	захисту,	
але	за	умови,	якщо	буде	доопрацьований	підрозділ,	пов’язаний	з	
історіографією.	Ці	слушні	зауваження	стали	для	мене	заледве	не	
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шоком.	Оскільки	на	той	час	я	глибоко	відчувала,	що	виписалася	
й	вичерпалася	до	самісінького	дна...	Мені	й	тут	простягнули	руку	
допомоги	Володимир	Володимирович	і	Юрій	Петрович.	Ми	ще	раз	
ретельно	переглянули	всю	дисертацію	і	дійшли	висновку,	що	таки	
історіографії	замало.	Довелося	напружитися	і	дописати.	
Десь	наприкінці	грудня	2006	року	зайшла	до	кабінету	Володи-

мира	Різуна.
—	Ну	то	що?	Подужали	ту	скелю?	Будемо	планувати	Ваш	захист	

десь	на	березень,	—	сказав	директор.	
...Від	хвилювання	я	не	могла	нічого	сказати	у	відповідь,	а	тільки	

знітилася	й	заплакала...	
12	березня	2007	року	відбувся	захист	моєї	кандидатської	дис-

ертації.	Ще	одну	скелю	в	житті	було	подолано.	Як	же	я	дякую	Во-
лодимирові	Володимировичу	Різуну,	що	під	час	цього	тривалого	
й	болісного	сходження	на	скелю	він	простягував	мені	свою	руку...	
...А	світлина	із	захисту	оселилася	навічно	в	моєму	фотоальбомі.	

Коли	я	стану	старенькою	бабусею	і	матиму	внуків	(дай	Боже,	до-
жити	до	тих	часів!),	ми	будемо	разом	розглядати	фотографію,	і	я	
із	трепетом	згадуватиму	ім’я	свого	Учителя	—	Володимира	Різуна.

Валентина НЕЧИТАЙЛО

СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО.  
«ПРАВО НА СЛОВО»

Коли	керівництво	«Променя»	повідомило	мене	про	те,	що	я	буду	
працювати	на	постійній	основі	у	новій	програмі	«Право	на	слово»,	
яку	вестиме	директор	Інституту	журналістики,	професор	Володи-
мир	Різун,	відверто	кажучи,	я	не	дуже	зраділа.	За	мою	багаторічну	
роботу	на	радіо	я	мала	чітке	уявлення	про	те,	як	важко	вести	подібні	
програми	(я	маю	на	увазі	живе	спілкування	зі	слухачами),	і	про	те,	
що	людина,	яка	не	має	досвіду	роботи	перед	мікрофоном,	навряд	
чи	зможе	вести	такі	ефіри,	а	якщо	зважати	на	усі	перелічені	регалії,	
то	і	вчитися	нічому	не	буде.	
Перше	знайомство	із	Володимиром	Різуном	і	його	перший	ефір	

повністю	змінили	мою	думку.	До	студії	увійшла	людина,	яка	при-
йшла	вчитися	(як	не	дивно	це	звучить)	новій	справі.	Ні	в	якому	разі	
не	можна	думати,	що	наші	стосунки	були	як	у	вчителя	й	учня,	але	я	
розуміла,	що	будь-які	моя	порада	чи	зауваження	сприйматимуться	
із	вдячністю,	а	не	викликатимуть	образу.	За	понад	10	років,	які	ми	
попрацювали	в	одній	програмі	з	паном	Різуном,	він	дивував	мене	
ще	не	раз.	Його	«Творча	майстерня»	була	насправді	творчою	лабора-
торією.	У	ній	не	було	«метра»,	не	було	директора,	професора.	Були	
рівноправні	стосунки,	тепла	 і	плідна	співпраця	між	студентами	і	
старшими	колегами	по	цеху	—	ведучими.
Передати	словами	ту	атмосферу,	яка	панувала	в	апаратній	і	сту-

діях	під	час	ефірів,	неможливо.	Іноді	здавалось,	що	він	радіє,	як	
дитина,	усім	жартам,	вигадкам	й	ідеям	студентів.	Складалося	вра-
ження,	що	наша	команда	—	одна	велика	родина,	на	чолі	якої	стояв	

Валентина Нечитайло, звукорежисер	«Променя».
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У студії перед ефіром Володимир Різун та Валентина Нечитайло

Учасники «Творчої майстерні на «Промені»  
вітають її засновника з ювілеєм

люблячий	і	все	розуміючий	батько.	Він	хвилювався	за	студентів,	які	
робили	включення	з	різних	локацій:	коли	студентка	Леся	Клецько	
робила	репортаж	із	Лисої	гори	(і	таке	було),	коли	студенти	само-
стійно	робили	включення	з	випускного	вечора	однієї	з	київських	
гімназій.	Або	коли	студенти	працювали	з	 іншої	студії	«Права	на	
слово»	і	ставили	гостям	свої	запитання	та	навіть	вступали	у	супер-
ечки	із	гостями,	відстоюючи	власну	думку.	Були	програми,	на	яких	
Володимир	Володимирович	виходив	зі	студії,	сідав	поруч	зі	мною	
за	режисерський	пульт	і	дозволяв	студентам	працювати	самостійно.	
Ми	працювали	на	дві	студії	одночасно,	 і	в	мене	немає	слів,	щоб	
передати,	якою	творчою,	веселою	і	дружньою	була	в	них	атмосфера.
Діапазон	гостей,	які	побували	на	ефірах	«Права	на	слово»,	вра-

жає,	—	політики,	вчені,	лікарі,	представники	церкви	та	силових	
відомств,	вуличні	повії	(і	таке	було),	—	усі	вони	отримували	сто-
відсоткове	право	на	слово.	Майже	на	кожному	ефірі	мені	доводи-

За лаштунками «Творчої майстерні».  
На фото Інна Бєлінська, Володимир Різун, Валентина Нечитайло 
(зліва направо) і студенти (у першій та другій студіях «Променя»)
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лося	вибачатись	перед	слухачами,	які	не	дочекалися	своєї	черги	
поставити	своє	запитання	в	ефірі,	поспілкуватися	з	гостями	або	
висловити	свою	думку	з	приводу	порушеної	теми.	За	негласними	
правилами	радіоефірів,	годинна	програма	повинна	«розбавлятися»	
музичними	паузами,	найчастіше	нам	доводилося	відмовлятися	від	
них,	оскільки	телефон	«розривався»	від	дзвінків	додзвонювачів.	
Серед	багатьох	рубрик	програми	«Право	на	слово»	основною	була	
«Народний	мікрофон»,	яка	вмикалася	з	перших	хвилин	програми.	
Мікрофон	став	справді	народним».	

Підсумовуючи,	я	можу	сказати	тільки	одне	—	якби	мене	запитали	
зараз,	хто	із	журналістів	сучасності	визначив	своєю	працею	розви-
ток	сучасної	української	журналістики,	то	серед	кількох	відомих	
імен	першим	я	би	назвала	Володимира	Володимировича	Різуна.	
Пане	директоре,	з	ювілеєм!!!

Богдана НОСОВА

НАУКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Коли	переходиш	 із	 аспірантури	 до	 викладання	 у	 рідних	 сті-
нах	Інституту	журналістики,	змінюється	вся	поняттєва	матриця.	
У	мене,	наприклад,	постало	нелегке	питання	вибору.	Щоправда,	
час	 і	обставини	зробили	його	класично	чітким:	«Enten — Eller».	
Теоретично	—	вдячна	Творцю,	а	також	засновникові	й	класикові	
екзистенціалізму	Серену	К’єркеґору.	Практично	—	я	дістала	уроки	
від	директора	Інституту.	Спасибі	за	їх	повчальний	зміст.
Наука,	студенти,	конференції,	викладачі,	колеги	—	доля	й	суть	

його	щоденних	клопотів.	Зміна	стандартів	викладання	і	навчання,	
велика	мета	—	привести	теорію	і	практику	журналістики	у	зрозуміле	
інтелектуальне	русло.	Поза	тим,	десь	береться	час	спрямовувати	
силу	молодої	енергії	студентства	в	діалогізовану	форму	духовного	
зростання,	відчуття	належності	до	подій	 і	вчинків,	тут	 і	тепер,	у	
щоденній	стрімкій	українській	 історії.	Йдеться	про	Володимира	
Володимировича	Різуна.	Професор	допоміг	мені	адаптуватися	в	
сучасних	комунікаційних	стратегіях,	зрозуміти	—	в	чому	переваги	
і	недоліки	глобалізованої	містифікації	й	оптимізму	європейських	
наукових	шкіл.
У	мене	ще	занадто	коротка	академічна	історія.	Але	завдяки	за-

гальному	інститутському	спрямуванню,	яке	завжди	відчутне	в	на-
укових	прагненнях	і	здобутках,	комунікативних	практиках	директо-
ра,	я	розумію,	що	треба	вміти	бачити	горизонт:	той,	який	зникає	при	
наближенні.	Тобто	виводити	амбітні	плани	за	межі	скороминущих	

Носова Богдана Миколаївна,	доцент	кафедри	соціальних	комунікацій	Ін-
ституту	журналістики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	
Шевченка,	кандидат	наук	із	соціальних	комунікацій.	
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успіхів,	часом,	кимось	запрограмованих,	невдач.	Моє	завдання	—	
нести	якісну	добру	науку	тим,	хто	цього	хоче.
Мудрість	і	досвід	вченого	завжди	є	тим	багажем,	що	легко	про-

читується	у	діях	та	рішеннях.	Але	технічний	райдер	завтрішнього	
дня	вимагає	безпрограшної	карти	в	колоді	проблем	і	несподіванок.	
Нині	важко	конвертувати	хаос	стрімких	суспільних	змін	у	логіку	
простих	частин	на	полі	науки.	Тому	й	слова	подяки	та	шани	Воло-
димирові	Володимировичу	за	життєві	уроки	вибору	та	акценти	в	
комунікації	на	тому,	що	робить	людину	сильнішою	і	розумнішою	
понад	пусткою	буднів.
Сьогодні	модно	говорити	про	наукові	вектори	третього	тися-

чоліття.	У	цьому	ключі	мені	неодноразово	доводилося	бачити,	як	
Володимир	Володимирович	переконував	партнерів	зі	світових	уні-
верситетів	співпрацювати	з	 Інститутом.	Який	це	труд	при	тому,	
коли	українські	виші	«відсутні в системі миттєвої ідентифікації, 
що є частиною масового наративу на Заході».
З	прихильністю	до	метафоричного	мовлення	хочу	просто	по-

бажати,	щоб	добрі	зерна,	які	посіяв	професор	Володимир	Різун,	
зійшли	крізь	страх	та	байдужість	нерозсудливої	дійсності.	Здоров’я	
Вам	 і	щасливого	життя	в	науці,	в	родині,	в	колі	друзів	та	одно-
думців!

Айдемір ОКАЙ

ЩАСЛИВИЙ ЗНАЙОМСТВОМ

Професор	Володимир	Різун	—	перший	український	науковець	
у	галузі	масових	комунікацій,	з	яким	я	мав	честь	познайомитися.	
Ми	були	учасниками	міжнародної	конференції	та	інших	наукових	
заходів	у	Стамбулі	та	Києві.	
Ми	домовилися	про	співпрацю,	і	Володимир	Різун	запропону-

вав	мені	спільно	підготувати	документ	про	нашу	можливу	наукову	
співпрацю,	запросивши	до	України.	Під	час	роботи	над	документом	
я	бачив,	з	якою	ретельністю	й	відповідальністю	Володимир	Різун	
ставиться	до	кожного	слова,	кожного	рядка,	домагаючись	його	
точності.
Перебуваючи	в	Інституті	журналістики	Київського	національ-

ного	університету	імені	Тараса	Шевченка,	який	очолює	Володимир	
Різун,	я	відчув	увагу	і	гостинність.	Я	мав	змогу	спілкуватися	також	
зі	студентами,	 і	можу	відзначити	 їхню	високу	підготовленість	й	
умотивованість	до	навчання.
Я	щасливий,	що	маю	честь	бути	знайомим	з	Володимиром	Різу-

ном.	Бажаю	йому	щасливого	60-річчя	та	успіхів	у	його	вважливій	
праці!

Окай Айдемір,	декан	факультету	журналістики	Стамбульского	університету,	
доктор	наук,	професор	(Туреччина).
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Ігор ПАРИМСЬКИЙ

КРОКИ ВІД МРІЇ ДО МЕТИ

З	Володимиром	Володимировичем	Різуном	я	вступив	до	сла-
ветного	Шевченкового	університету	в	один	рік.	Навчались	ми	в	
жовтому	корпусі,	але	на	різних	факультетах,	і	шляхи	наші	майже	
не	перетинались,	хіба	що	я	приходив	кілька	разів	у	гуртожиток	до	
філологів,	де	в	одному	блоці	жили	Володя	Різун	і	мій	товариш	та	
одногрупник	по	робітфаку	Володимир	Салига.	То	були	складні,	але	
щасливі	роки	студентства	для	кожного	з	нас.
Я	залишився	у	Києві	на	Держтелерадіо	УРСР,	а	Володимир	Різун	

поїхав	до	Кіровограда	і	пішов	викладацькими	стежками,	але	мрія	
з	юних	років	займатися	журналістикою	не	покидала	його,	бо	з	12-
ти	років	В.	В.	Різун	вже	був	юнкором	місцевої	районної	газети.	І	
дивлячись	з	сьогоднішніх	реалій,	ми	 інколи	жартуємо	з	ним,	що	
наш	журналістський	шлях	і	стаж	розпочався	дуже	давно.
Але	мрії	і	бажання	втілюються	в	життя,	коли	до	цього	прагнеш.	

І	Володимир	Різун	повертаються	з	Кіровограда	до	Києва,	де	він	
продовжує	свою	трудову	діяльність	на	факультеті	журналістики.	Там	
і	переплелись	наші	шляхи	у	співпраці	на	різних	кафедрах	А.	З.	Мос-
каленка,	В.	А.	Качкана.
Мабуть,	мало	хто	 знає,	що	Володимир	Володимирович	рано	

втратив	своїх	батьків,	і	свою	сім’ю	піднімав	сам	на	ноги,	поневіряв-
ся	по	чужих	квартирах,	ростив	з	дружиною	двох	синів,	а	зарплати	
були	мізерні,	та	й	розвал	країни	приніс	економічні	випробування.	
Досить	згадати,	що	у	1992–93	роках	доцент	одержував	зарплату	два	

Паримський Ігор Святославович,	завідувач	кафедри	соціальних	комуніка-
цій	Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	імені	
Тараса	Шевченка,	доктор	наук	 із	соціальних	комунікацій,	заслужений	
журналіст	України.

долари,	професор	п’ять,	а	про	асистента	й	годі	говорити.	Багато	
хто	пішов	у	практичну	журналістику,	бо	там	фінансово	було	краще.	
Володимир	Володимирович	поставив	чітко	перед	собою	дві	стра-

тегічні	мети	—	стати	вченим-журналістом	і	журналістом-практиком.
Спочатку	кандидатська,	потім	докторська,	а	згодом	вже	 і	 за-

відувач	кафедри,	і	колектив	1999	року	обрав	його	директором	Ін-
ституту	журналістики.	Паралельно	важка	журналістська	робота	на	
Українському	радіо	у	двох	програмах	у	прямому	ефірі,	що	є	«вищим	
пілотажем»	для	теле-	радіожурналістики.	І	сьогодні	ці	передачі	жи-
вуть	в	ефірі,	а	десятки	студентів	завдячують	Володимирові	Різуну	
за	можливість	долучитись	до	практичної	діяльності.
Ну,	а	що	ж	до	людських	якостей,	то	дехто	дорікає	Володимирові	

Володимировичу,	що	наче	дуже	м’який,	не	вміє	грюкнути	кулаком,	
«щоб	боялись».	Ні,	це	не	його	стиль.	Принциповість,	вимогливість,	
наполегливість	—	це	так,	але	на	основі	принципів	порядності,	за-
гальної	культури,	професійної	та	корпоративної	етики.	А	от	при-
йти	на	допомогу,	порадити,	допомогти	колезі,	навіть	фінансово,	у	
скрутну	хвилину	з	останньої	копійки	—	це	справді	так.
Що	ж	до	основної	роботи,	то	з	чотирьох	кафедр	в	Інституті	ста-

ло	десять.	Дві	спеціалізовані	ради,	доктори	 і	кандидати	наук	не	
лише	з	Києва	працюють	в	Інституті,	а	й	з	інших	регіонів,	що	дає	
можливість	дотримуватись	балансу	шкіл	та	інтересів	у	царині	жур-
налістської	освіти.	Чимало	й	сам	виховав	молодих	учених,	—	якщо	
навіть	подивитись	на	сьогоднішній	день,	то	у	Володимира	Різуна	
найбільше	аспірантів	і	докторантів.
Щодо	зарубіжних	зв’язків	Інституту,	то	тут	він	теж	доклав	рук,	

не	звертаючи	на	докори	заздрісників,	бо	без	тісних	контактів	з	єв-
ропейськими	вишами	не	можна	успішно	рухатись	вперед.	Подвійні	
дипломи,	стажування	викладачів	 і	аспірантів,	«гостьові»	профе-
сори	—	все	це	стало	можливим	завдяки	наполегливості	директора	
Інституту	журналістики.
Хтось	з	«друзів»	прочитає	і	скаже,	як	Паримський	співає	реля-

ції,	—	хочу	таки	сказати:	чи	були	помилки	у	професора	Різуна	Воло-
димира	Володимировича?	—	Так,	як	у	кожної	людини,	яка	працює	і	
шукає	ефективних	шляхів.	Чи	були	вони	суттєвими?	—	Звичайно	ні!
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І	ще	один	нюанс	—	Володимир	Володимирович	любить	працю-
вати	на	землі	своїми	руками,	а	це	завжди	позитив,	і	щедро	приго-
щає	фруктами	колег.	Особливо	це	ми	відчуваємо	під	час	вступних	
кампаній,	коли	доводиться	працювати	по	12	годин	і	більше	на	день.	
Саме	ця	риса	щедрості	визначальна	у	всіх	його	діях	 і	намірах.	А	
щодо	ювілейної	дати,	то	хочу	зі	свого	досвіду	сказати,	що	в	60	жит-
тя	лише	починається.	То	хай	наступні	60	будуть	щедрими	на	нові	
звитяги,	на	щастя,	на	добро	і	на	хороших	друзів.

Віктор ПАСАК

У НАДІЙНИХ РУКАХ

Вірте	—	не	вірте,	а	Володимир	Володимирович	щойно	засвітився	
серед	вступників!..	Щоправда,	цього	разу	не	якогось	авторитетного	
вишу	(це	вже	позаду),	а	не	менш	поважного	серед	«солідняків»	(за	
віком)	клубу	шістдесятників…	
Як	нестримно	біжить	час!	Ще	ніби	вчора	сумної	листопадової	

днини	на	зламі	тисячоліть	ми	провели	в	останню	путь	першого	
директора	Інституту	журналістики	шевченківського	вишу,	засно-
вника	сучасної	української	журналістики	Анатолія	Захаровича	Мос-
каленка.	Як	ми	разом	з	ним	раділи	новим	стінам,	де	тоді	вже	сім	
років	завдяки	його	титанічним	зусиллям	(і	за	сприяння	першого	
Президента	України	Леоніда	Макаровича	Кравчука)	навчалось	нове	
покоління	телерадіожурналістів,	газетярів,	де	мені	не	раз	випада-
ло	справжнє	задоволення	вручати	випускникам	дипломи	вишу	(і	
навіть	рідній	доньці	Юлії),	спілкуватись	з	Вчителем	у	Києві	та	за	
кордоном,	очолювати	паралельні	телерадіожурі	на	Всеукраїнському	
фестивалі	«Калинові	острови»	на	Херсонщині…
Осиротілий	Інститут	понад	місяць	був	без	керівника.	І	коли	до	

його	керма	став	43-річний	Володимир	Різун,	вчорашній	завідувач	
кафедри	Інституту,	як	прискіпливо,	як	обережно	оцінювали	його	
колеги	і	студенти!	Чи	зможе	він	підняти	свою	планку	до	рівня	сво-
го	знаменитого	попередника	 і	коли	це	станеться?	Пригадую,	як	
2000-го	року	з	гострою	критикою	нового	керівника	виступила	в	
пресі	одна	зі	студенток.	Не	сприйняла,	чи	не	зрозуміла	вона	його	

Пасак Віктор Володимирович,	випускник	факультету	журналістики	1966	
року,	заступник	голови	Київської	організації	НСЖУ,	заслужений	журна-
ліст	України.
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позиції	щодо	студентського	вільнодумства.	Мовляв,	«думай,	як	хо-
чеш,	а	висловлюйся…»	І	боронь	Боже,	щоб	студент	вже	одночасно	
і	співпрацював	з	якомось	каналом	чи	з	газетою…
Не	знаю,	чи	знайомився	тоді	Володимир	Володимирович	з	цими	

тезами	войовничої	авторки	(яка,	до	речі,	через	рік	—	2001-го,	закін-
чила	з	відзнакою	Інститут)	і	чи	мала	вона	якісь	підстави	до	подібних	
міркувань,	але	в	мене	сьогодні	немає	найменшого	сумніву	в	тому,	
що	наш	«шістдесятник»	обрав	правильний	шлях	і	гідно	продовжив	
традиції,	які	започаткував	Анатолій	Москаленко.	Скільки	моїх	спів-
робітників	з	рідної	Київської	державної	телерадіокомпанії	отри-
мали	дипломи	Інституту,	як	кажуть,	без	відриву	від	виробництва!	
Та	хіба	тільки	з	КДРТРК?	А	скільки	студентів	щороку	проходять	
виробничу	практику	не	лише	в	Україні,	а	й	за	кордоном.	У	Польщі,	
Німеччині	вони	вже	практично	прописані.	Де,	до	речі,	регулярно	
читають	лекції	викладачі	київського	Інституту	журналістики,	серед	
них	і	сам	директор.
І	ще	до	традицій,	які	започаткував	наш	молодий	ювіляр.	Скіль-

ки	книг	спогадів	про	викладачів	факультету	журналістики,	його	
очільників	побачило	світ	з	ініціативи	Київської	спілки	журналістів	
за	підтримки	Інституту	—	про	Володимира	Рубана,	Дмитра	При-
люка,	Олега	Бабишкіна,	Анатолія	Москаленка,	готується	видання	
про	Михайла	Шестопала,	проводяться	вечори	пам’яті,	науково-
практичні	конференції	до	ювілейних	дат	провідних	учених	у	галузі	
журналістики.
Тож	висновок	один	—	Інститут	журналістики,	що	його	народив	

Анатолій	Москаленко,	у	надійних	руках!	У	руках	новонародженого	
«шістдесятника»	—	ювіляра	Володимира	Різуна!	З	ювілеєм,	колего!

Ігор ПАСЛАВСЬКИЙ

ВЧОРАШНІ ТРУДНОЩІ ПРИЄМНІ У СПОГАДАХ, 
АБО ІСТОРІЯ ОДНОГО ПОДАРУНКА

Вацлав	Гавел	якось	принагідно	зізнався,	що	з	деякого	часу	пере-
став	публічно	жартувати.	Я	собі	такої	розкоші	дозволити	не	можу,	
хоча	колишній	президент	Чехії	є	одним	із	тих	моральних	автори-
тетів,	до	думок	якого	намагаюся	дослухатися.	Жартував	публічно	в	
минулому,	практикую	це	й	сьогодні.	Якщо	не	наб’ю	великих	ґуль,	
смішитиму	поважне	товариство	і	в	майбутньому.
Але	одна	справа	фіґлювати,	як	кажуть	у	нас	в	Галичині,	серед	

рівних	собі	за	віком	та	статусом,	і	зовсім	інша	річ	—	коли	твоїми	
слухачами	є	визнані	в	царині	журналістикознавства	наукові	автори-
тети,	твої	наукові	керівники	й	консультанти	та	інші	поважні	особи.
Пригадую	Ужгород	2000	року.	Володимир	Володимирович	го-

ловує	на	підсумковому	засіданні	першої	на	теренах	сонячного	За-
карпаття	науково-практичної	конференції	з	журналістики.	Деле-
гати	конференції	за	дві	попередні	доби	добряче	виговорилися:	в	
офіційному	форматі	—	вдень	та	в	неформальному	—	у	вечірній	час.
Тому	і	запитання,	і	пропозиції	голови	«провисають».	Хтось,	уни-

каючи	дискусії	та	обговорення,	впівголоса	підтримує	пропозицію,	
інший	поспішає	зазначити,	що	питання	слушне	і	на	часі.	Вагаюсь:	
оживити	розмову,	додати	їй	перчини	чи	стриматись.	Уранці,	коли	
чомусь,	а	зрештою,	відомо	чому,	не	спалося,	все	ніби	продумав,	
слова	дібрав,	перепади	в	інтонації,	ритмі	передбачив...	Мало	б	лю-
дей	повеселити.

Паславський Ігор Іванович,	доцент	кафедри	української	преси	факультету	
журналістики	Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка,	
кандидат	політичних	наук,	директор	видавництва	«ПАІС».
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А	проте,	знову	тривала	пауза.	Знову	якесь	з	питань	зависло	в	
повітрі,	наукова	 спільнота	вперто	не	 хотіла	 ворушити	мізками.	
Скориставшись	слушною	нагодою,	«підсумовую»	роботу	науково-
практичної	конференції.	Загалом	тих	хохмацьких	мініатюр	було	
дванадцять.	Щось	я	там	говорив	про	те,	як	одна	тендітна	пані	впро-
довж	усієї	конференції	двома	полковниками	одразу	керувала,	а	
відомому	львівському	професорові	наснився	віщий	сон,	про	зна-
менитий	батярський	ужгородський	ресторан	«Деца	у	нотаря»	та	
інші	«приколи»,	які	більшою	чи	меншою	мірою	супроводжують	
кожну	наукову	конференцію	і	які	з	відомих	причин	закарбовуються	
у	пам’яті	спільноти	найдовше.
Кожна	з	тих	мініатюр	могла	б	розсмішити	відомих	у	країні	комі-

ків	із	популярної	телевізійної	передачі.	Професорсько-викладацька	
аудиторія	на	них	реагувала	більш	ніж	стримано,	зрідка	лише	дехто	
дипломатично	усміхався.	Їхні	погляди	були	скеровані	на	професо-
ра	Різуна.	Всі	очікували	на	його	реакції.	Розвеселив	Володимира	
Володимировича	чи	то	третій,	чи	то	четвертий	жарт.	Він	того	не	
приховував	—	щиро	розсміявся	і	навіть	дотепно	продовжив	думку.
Напруга	спала,	кожний	наступний	жарт	викликав	нову	хвилю	

позитивних	емоцій.	Почались	обговорення,	доповнення	й	комен-
тарі.	Офіційна	частина	конференції	плавно	перейшла	в	нефор-
мальний	діалог.
Своєчасний	дотепний	доброзичливий	жарт	нині	є	частиною	 і	

невід’ємною	частиною	всіх	зібрань	науково-методичної	комісії	з	
журналістики,	щорічних	знакових	конференцій,	круглих	столів	та	се-
мінарів.	Ми	вільні	в	думках	і	поведінці,	бо	такий	тон	задає	професор	
Різун	—	палкий	прихильник	влучних	дотепів	та	жартів.	За	що	наше	
всеукраїнське	товариство	журналістикознавців	йому	щиро	вдячне.
Почуття	гумору	—	вкрай	важлива	риса	характеру.	Недарма	ж	

американці	твердо	переконані,	що	наявність	почуття	гумору	є	свід-
ченням	інтелектуального	потенціалу	людини.	Володимир	Різун	має	
вроджене	це	почуття.
За	останніх	два	десятиліття	ми	зустрічались	щонайменше	по	

три-чотири	рази	щороку.	У	пам’яті,	здається,	назавжди	закарбува-
лися	регулярні	засідання	науково-методичної	комісії	в	Алушті	з	її	

таким	колоритним	місцевим	«живчиком»	—	кримським	татарином	
Алі,	власником	екзотичної	кав’яреньки	поблизу	пляжу;	резонансні	
конференції	в	Черкасах,	на	яких	розкривався	організаторський	
талант	Тетяни	Бондаренко;	і,	звісно,	сходження	на	Говерлу.	Воло-
димир	Володимирович	під	час	останньої	акції	залишився	в	готелі	
сам	і	від	імені	всієї	науково-методичної	комісії	підготував	доволі	
сміливе,	принципове	і,	головне,	своєчасне	звернення	до	очільника	
профільного	освітянського	міністерства.	Під	час	бурхливого	об-
говорення	його	на	вечірньому	спеціальному	засіданні	у	мене	про-
майнула	думка:	сьогодні	наша	спільнота	двічі	підкорила	вершину.	
Спочатку	це	зробила	група	з	дванадцяти	осіб,	а	згодом	і	професор	
Різун.	От	лише	ми	подолали	реальну	гору,	а	він	—	інтелектуальну.	
Адже	текст	звернення	був	написаний	так	чітко,	по-діловому,	ар-
гументовано,	був	таким	змістовним	та	переконливим,	що	члени	
комісії	одразу	прийняли	його	за	основу,	а	згодом	схвалили	в	цілому	
навіть	без	ретушерських	правок.
Життя,	стверджують	філософи,	складається	із	закономірностей	

і	випадковостей.	Випадковості,	солідаризуюсь	в	тому	з	Ф.	Енгель-
сом,	також	можуть	бути	приємними	у	спогадах.
Отож,	професор	В.	Різун	святкує	свій	50-річний	ювілей.	На	фа-

культеті	журналістики	Франкового	вишу	легкий	переполох.	Комусь	
треба	їхати,	їхати	треба	сьогодні	ввечері,	без	відрядження,	та	ще	й	
вирішити	проблему	з	квитками.	Великі	факультетські	особи	відря-
джають	мене,	про	що	дізнаюся	по	обіді.	Заспокоюють:	подарунок	
ми	підготували,	за	тобою	—	вітальний	адрес.
Зізнаюся,	терпіти	не	можу	офіційного	вітального	стилю.	Ніколи	

тих	урочистих	адрес	не	писав,	не	вмію	цього	робити	і,	головне,	не	
маю	такого	бажання.	Але	це	власне	той	випадок,	коли	хочеш	не	
хочеш	—	мусиш	та	й	годі.
Вже	навіть	взяв	ручку	й	чистий	аркуш	паперу.	До	голови	«лізуть»	

одні	лиш	промовисті	тости	і	жодної	«тверезої»	офіційної	фрази...	
Стали	докучати	телефонні	дзвінки:	знову	хтось	 із	моїх	амбітних	
авторів	чогось	терміново	потребує,	якась	авторка	просить	останньої	
миті	замінити	фото	на	те,	де	вона	зафіксована	у	значно	молодшому	
віці,	а	постійному	замовникові	—	Львівській	залізниці	—	треба	«на	
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вчора»	зробити	черговий	буклет	із	безпеки	руху	поїздів.	Одне	слово,	
майже	типовий	щоденний	редакційно-видавничий	ритм.
У	таких	патових	ситуаціях,	зазвичай,	з’являється	рятівна	думка.	

Рідна	теща,	особа	творча	й	обдарована,	пише	прозу	й	поезію,	а,	
головне,	як	профспілковий	активіст	науково-дослідного	інституту	
має	чималий	досвід	написання	вітальних	адрес.	До	того	ж,	у	Тетяни	
Андріївни	за	останній	тиждень-другий	я	заробив	аж	два	бонуси:	
перший	—	похвалив	її	за	публікацію	на	цілу	шпальту	в	тижневику	
«Дзеркало	тижня»,	і	другий	—	кудись	її	завіз	чи	привіз.	Тож	творчих	
їй	успіхів.
Як	кожна	 інтелігентна	особа,	рідна	теща	пробувала	від	такої	

честі	відкараскатися	—	мовляв,	не	знає	ювіляра,	та	й	писати	їй	від	
імені	всього	колективу	факультету	журналістики,	м’яко	кажучи,	
незручно.	Контраргументи	я	вже	не	формулював	—	вистрілював	їх.	
Так,	на	факультеті	справді	працюють	творчі,	обдаровані,	креативні	
особи.	Дехто	з	них	навіть	неперевершений,	але	писати	треба	саме	
їй.	Про	ювіляра	поінформую.	З	тону	розмови	Тетяна	Андріївна	зро-
зуміла,	що	вихід	у	неї	один	й	альтернативи	немає	—	треба	писати	
і	то	швидко.	З	чим	вона	впродовж	відведеного	часу	й	справилася.
Декан	факультету	Михайло	Присяжний	текст	зредагував	і	схва-

лив.	До	офіційного	завершення	робочого	дня	залишається	ще	з	
півгодини.	Єдина	поліграфічна	фірма,	яка	могла	тоді	забезпечити	
якісний	цифровий	друк	одного	примірника,	розташована	в	межах	
часової	досяжності	—	хвилин	20	пішої	ходи.	Щоправда,	спортив-
ної…	Доручаю	цю	місію	найбільш	довгоногому	працівникові.	Рівно	
о	18:00	він	телефонує	і	повідомляє,	що	вітальний	адрес	є,	віддру-
кований	добротно	—	у	двох	(!)	примірниках.
За	підписом	декана	біжу	з	вітальним	адресом	у	головний	корпус	

університету.	Десь	перед	сьомою	вечора	підписую.	До	потяга	за-
лишається	ще	понад	три	години.	Можна	якщо	не	розслабитися,	то	
принаймні	заспокоїтися.	Добратися	спокійно	додому	і	готуватись	до	
поїздки.	Вечір	перед	відрядженням	чомусь	завжди	має	ауру	урочис-
тості	й	нарядності.	Прасуються	сорочки.	Як	правило,	білі	й	одразу	
декілька.	Два-три	костюми	—	для	вибору.	Припасовуються	краватки.	
Я	займаюся	улюбленою	справою	—	до	блиску	напастовую	взуття.

Збираюся	у	поїздку,	вдома	задіяні	всі	—	дружина	і	дві	доньки.	
Найбільше	переймається	молодша,	Яринка.	Щось	нагадує,	пакує,	
рекомендує.
–	Подарунок	маєш,	не	забув?	—	запитує.
–	Маю,	в	подарунковому	пакеті,	ще	не	спакував	до	сумки.	Окре-

мо	його	не	везтиму,	бо	речей	обмаль.
–	А	що	ти	даруєш?	—	цікавиться.
–	Не	знаю,	подарунком	займався	факультет.	Подарунковий	па-

кет	принесли	в	офіс.	Здається,	якась	невеличка	картина	і	пляшка.
Картина	виявилася	не	картиною,	а	книжкою.	Точніше,	добре	

ілюстрованим	на	цупкому	крейдяному	папері	фотоальбомом	під	
назвою	«Личаківський	цвинтар	у	Львові».	Автори	цього	проекту	
акцентували	 увагу	на	мистецько-архітектурному	 ансамблі	най-
старішого	цвинтаря	Львова.	Збільшений	формат	і	справді	ошатне	
поліграфічне	оформлення	додавало	книзі	урочистості.
Але	цвинтар...	На	кожній	сторінці	надмогильні	пам’ятники.	Ви-

шукані	і	скромніші,	з	претензією	на	оригінальність	або	з	ухилом	до	
помпезності.	Не	знаю,	може,	у	деякої	категорії	фахівців	ці	надгробні	
споруди	викликають	якісь	позитивні	емоції.	Для	мене	цвинтар	є	
передусім	цвинтарем.	Ні	урочистості,	ні	святковості,	ні	емоційного	
піднесення	він	не	викликає.	Чи	сумісний	цей	альбом	з	ювілеєм?	
Пляшка	пристойна,	але	на	«ювілейну»	не	тягне.
Знову	шок:	я	без	подарунка.	Не	конверт	же	дарувати?	Вовчим	

поглядом	хаотично	озираю	хатній	робочий	кабінет.	Сердитий	до	
обурення	сам	на	себе,	що	лише	підсилює	роздратування.	Як	міг	не	
поцікавитись	заздалегідь,	що	пропонують	мені	дарувати	колеги?!	
Принесли	подарунок	орієнтовно	о	четвертій,	я	був	в	офісі	десь	
близько	пів	на	п’яту.	Година-друга	ще	була.	Можна	було	щось	
дібрати	на	вернісажі	або	в	спеціалізованих	подарункових	крам-
ницях.
Погляд	зупинився	на	тритомнику	Івана	Франка.	Дрогобицьке	

видавництво	«Коло»	гідно	презентувало	його	на	«Форумі	видавців	
у	Львові».	Професор	Михайло	Шафета	так	пристрасно,	емоційно	
і	переконливо	тоді	наголошував,	що	кожна	інтелігентна	особа	має	
прочитати	цей	сконцентрований	та	сфокусований	творчий	доробок	
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неперевершеного	українського	мислителя	від	першої	і	до	останньої	
сторінки,	бо	«за	глибиною	думки	Франкові	досі	немає	рівних».
Каюся	—	грішний.	За	час,	що	минув	від	Форуму,	не	те	що	не	

прочитав	тритомника	Франка	—	не	встиг	навіть	погортати.	Але	
цей	недолік	обернувся	на	добро:	кожен	із	томів	ще	зберігав	запах	
поліграфічної	фарби	і	первинний	шелест	паперу.
Отож,	подарунок	є,	великий	Франко	ситуацію	врятував.	Кидаю	

тритомник	у	пакет,	у	Києві	спакую.	Дружина,	за	словами	тещі,	—	до-
машній	геній,	наполягає:	«Де	ти	в	Києві	знайдеш	відповідні	служби,	
міста	добре	не	знаєш,	відстані	великі»	—	і	береться	запаковувати	
подарунок	на	свій	розсуд,	тим,	що	є	в	квартирі.	Чую,	дискутують	із	
Яринкою,	одна	одній	щось	пропонує.	Не	втручаюся	в	цей	процес:	
виявили	ініціативу	—	хай	дають	собі	раду	самі.
Пляшку	змінюю	на	вірменський	коньяк	радянських	часів,	який	

зберігався	у	хатній	колекції	спиртних	напоїв	з	незапам’ятних	часів	
і	походження	якого	пояснити	не	можу.	Мабуть,	хтось	презентував	
тестю,	може,	батькові,	зрештою	—	це	не	так	важливо.	Головне,	він	
став	частиною	подарунка,	хоча	був	розлитий	у	скромну	пляшку	з	
невиразною	етикеткою	і	не	мав	подарункової	картонної	коробки.
Дружина	з	власною	ініціативою	впоралась.	Книги	запаковані	

не	лише	професійно,	але	 і	 з	 естетичних	міркувань	—	добротно.	
Якісний	обгортковий	папір,	якась	стрічка,	шви	непомітно	підкле-
єні	скотчем.	Із	лише	Всевишньому	відомих	причин	запихаю	цей	
тритомник	у	пакет	і	кладу	його	в	сумку.	Кидаю	туди	ж	уже	згадану	
пляшку,	беру	сумку	і	з	думкою,	що	ще	ніколи	з	такою	легкістю	не	
їхав	у	відрядження,	виходжу	з	дому.
...На	київському	вокзалі	панує	особлива	атмосфера.	Її	може	від-

чути	сповна	особа,	яка	не	поспішає,	в	якої	часу	не	обмаль.	Київ-
ський	вокзал	зранку	живе	своїм	ритмом.	А	цей	ритм	—	змінний.	
Інтенсивний	рух	пасажирів	в	обох	напрямках	раптово	змінюється	
на	тимчасове	відносне	затишшя.	У	такий	момент	навіть	побіжний	
погляд	на	центральну	залу	згори	дає	спонукальну	інформацію	для	
роздумів.	Коли	зала	порожня,	події	в	ній	вирують	по	периметру.	
Ближче	до	виходу	групуються	таксисти.	Далі	погляд	зосереджується	
на	ймовірних	«кидалах».	Є	квиткових	справ	майстри,	бо	дуже	вже	

втаємничено	пропонують	щось	особам,	які	ретельно	вивчають	гра-
фік	руху	поїздів.	А	це,	мабуть,	кишенькові	злодії,	бо	погляд	такий	
оцінний	мають	—	не	сконцентрований,	а	бічний.	Серед	них	є	й	
представниці	жіночої	статі	молодого	віку.	Цікаво,	вони	тут	для	при-
криття	чи	працюють	за	індивідуальним	планом?	Якщо	поспостері-
гати	відсторонено	за	столичним	залізничним	вокзалом	—	цікавий	
журналістський	репортаж	підготувати	можна.	Як	до	цього	ніхто	з	
колег	досі	не	додумався,	і	чому	така	здорова	думка	не	зродилась	у	
моїй	голові?	Руки	не	доходили?	Ні,	дуˆмки,	власне,	не	виникало.
У	момент	затишшя	спускаюся	ескалатором	у	центральну	про-

стору	залу	вокзалу.	Мені	назустріч	літня	згорблена	бабуся	ледь	
тягне	на	візку	свій	крам:	якісь	торби,	пакунки,	арматурні	прути...	
Убого	вдягнена,	вона	викликала	співчуття.	Я	так	перейнявся	 її	
долею,	що	втратив	пильність.	Коли	ми	порівнялися,	то	почувся	
глухий	такий	стук.	Значення	цьому	я	не	надав	і	замислений	вий-
шов	на	площу.
Який	львів’янин	відмовиться	зранку	від	горнятка	свіжої	запаш-

ної	кави?	Крокую	до	новозбудованого	сучасного	будинку	по	право-
му	боці	площі,	у	якому	облюбував	кав’ярню	на	четвертому	поверсі.
Черга	перед	ліфтом	—	назбиралося	осіб	5–6.	Прибиральниця	

намагається	між	нами	протерти	підлогу.	Раз,	другий,	третій.	А	тоді	
несподівано,	дивлячись	на	мене,	обурюється:	«З	Вас	щось	тече».	
Мої	випадкові	сусіди	як	по	команді	відступили	на	крок-два	і	при-
тислися	до	стін.	Отримавши	простір,	витягую	перед	собою	руку	з	
сумкою	і	спостерігаю,	як	з	неї	неквапливо	скрапує	вірменський	
коньяк.	«Я	ж	знову	залишився	без	подарунка»,	—	перше,	що	про-
майнуло	в	 голові.	Що	ж,	без	одного	Василя	обійдеться	весілля.	
Але	ж	ні,	я	не	від	себе	маю	привітати	ювіляра,	а	від	 імені	всього	
колективу	факультету...	Притьмом	кидаюся	до	смітника,	що	за	два	
кроки	в	кутку	приміщення.	Першим	виймаю	пакет	з	книжками,	
далі	—	вітальний	адрес.	Пакет	ззовні	уже	в	коньяку.	Краї	вітального	
адреса,	що	був	в	іншій	секції	сумки,	замокли.	Але	неушкодженим	
виявився	у	файлі	другий	його	екземпляр.	Вітальна	папка	темно-
коричневого	кольору,	тож	сліди	напою	на	ній	малопомітні.	Отже,	
подарунка	остаточно	не	втратив.	Книги	дістаю	з	пакета.	Сумку,	
витрусивши	від	залишків	скла,	кидаю	у	той	пакет.	Чую	за	спиною:
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–	А	как	приятно	пахнєт,	—	констатуючи,	каже	один	із	моїх	су-
сідів	перед	ліфтом.
На	його	слова	всі	відреагували	мовчки,	а	я	перевів	на	нього	ба-

гатозначний	погляд.	Несу	сумку	до	камери	схову.
Вітальний	аркуш	у	папці	замінюю	на	неушкоджений,	тритомник	

Франка	перепаковую	в	універмазі	«Україна»,	в	алковідділі	якого	
докуповую	добру	пляшку	сучасного	віскі.
Далі	були	вітання.	Професор	Богданович	з	Криму	заакцентува-

ла,	що	привезла	з	півострова	колекційне	вино.	Я	подумки	згадав,	
що	колекційний	коньяк	теж	мав	шанс	стати	частиною	подарунка.
Знову	київський	вокзал.	Забираю	сумку	з	камери	схову.	Нічний	

фірмовий	потяг	до	Львова	напівпорожній.	У	купе	лише	один	су-
сід	—	начальник	служби	кадрів	Львівської	залізниці.	Ми	знайомі	
впродовж	останніх	кількох	років.	Обмінюємося	кількома	фразами.	
Рівень	«втоми»	у	нас	різний	—	я	день	провів	на	ювілейному	фуршеті,	
він	—	на	чергових	нарадах,	із	яких	ледь	встиг	на	потяг.
Якоїсь	миті	мені	здалося,	що	мій	сусід	нервує,	збуджено	якось	

крутиться	вліво-вправо,	заглядає	під	лавку...	Наважуюся	запитати,	
що	ж	його	так	турбує.
–	Запах,	—	відповідає,	—	щось	так	приємно	пахне,	а	що,	не	можу	

зрозуміти.
Що	пахло,	я	розповів,	але	почастувати	з	відомих	причин	не	зміг.
Про	цю	історію	Володимир	Володимирович	дізнався	на	Івано-

Франківщині	із	запізненням	у	майже	десять	років.	Разом	з	іншими	
членами	науково-методичної	комісії	щиро	й	доброзичливо	посміявся.	
Ця	його	щирість	і	доброзичливість	є	передумовою	конструктивної	і	
продуктивної	роботи	всієї	комісії.	Вона	зберігається	впродовж	років.	
Змінюються	навчальні	заклади	і	їхні	представники,	триває	об’єктивна	
зміна	поколінь,	серед	нас	уже	давно	немає	славних	професорів	Во-
лодимира	Здоровеги	і	Володимира	Буряка,	дехто	відколовся	з	полі-
тичних	мотивів,	з’являються	нові	яскраві	особистості,	але	атмосфера	
залишається	незмінною.	За	що	ми	всі	щиро	вдячні	нашому	голові.
Як	кажуть	у	нас	в	Галичині	—	з	роси	і	з	води	Вам,	Володимире	

Володимировичу!	Довгих,	плідних	і	щасливих	років	життя,	шанов-
ний	ювіляре!

Олександр ПОНОМАРІВ

З РОСИ, Й З ВОДИ!

Закінчивши	школу	в	рідному	Бахмачі	на	Чернігівщині,	Воло-
димир	Різун	став	студентом	філологічного	факультету	Київського	
державного	(тепер	національного)	університету	імeні	Тараса	Шев-
ченка.	Вагань	у	виборі	фаху	не	мав	—	син	старовинної	Чернігівщини	
вирішив	присвятити	себе	вивченню,	дослідженню	й	пропагуванню	
рідної	української	мови.
Викладав	її	в	Кіровоградському	(тепер	Кропивницькому	—	хоч	

мені	дуже	хотілося,	аби	це	місто	перейменували	на	Златопіль!)	пе-
дагогічному	інституті,	згодом	у	Київському	міському	педучилищі	
№	1,	а	відтак	перейшов	на	катедру	мови	та	стилістики	Інституту	
журналістики	рідного	Шевченкового	університету.	Був	асистентом,	
доцентом.	Брав	активну	участь	у	написанні	підручників,	посібників	
та	довідників	з	української	мови,	над	якими	працювали	викладачі	
катедри.	Показав	себе	добрим	знавцем	з	фонетики	й	ортоепії.
Коли	почалася	доба	комп’ютеризації,	опанував	комп’ютер	та	

інтернет.	Докторська	дисертація	«Моделювання	 і	технологія	ре-
дакторських	систем»	засвідчила	появу	ґрунтовного	фахівця	з	реда-
гування,	що	й	підтвердив	перший	в	Україні	підручник	В.	Різуна	з	
літературного	редагування,	а	також	його	авторство	й	співавторство	
в	написанні	праць	з	видавничої	справи,	з	журналістикознавства,	з	
основ	комп’ютерного	складання,	нарисів	про	текст.
У	різний	час	В.	Різун	очолював	катедри	видавничої	справи	та	

редагування,	теорії	масової	комунікації,	соціяльних	комунікацій.	

Пономарів Олександр Данилович,	професор	кафедри	мови	та	стилістики	
Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	
Тараса	Шевченка,	доктор	філологічних	наук.
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Своєю	працьовитістю,	порядністю,	справедливістю	в	розв’язанні	
різних	питань	Володимир	Володимирович	здобув	авторитет	і	повагу	
в	колективі.	Наприкінці	1999	року	постала	проблема	вибору	нового	
директора	Інституту	журналістики.	Претендентів	було	кілька,	але	
колектив	переважною	більшістю	голосів	віддав	перевагу	Володи-
мирові	Різуну.	І	не	помилився.	Він	став	директором	у	неповних	43	
роки.	Директорує	досі.	Інститут	під	його	керівництвом	розвиваєть-
ся,	засновує	нові	катедри.	Директор	робить	усе	можливе	для	того,	
щоб	Інститут	журналістики	готував	мовних	особистостей,	фахівців	
широкого	профілю	—	журналістів,	редакторів,	текстознавців,	мис-
тецтвознавців.	Як	досвідчений	журналіст	В.	Різун	веде	програми	
на	радіо	й	телебаченні.	Під	керівництвом	директора	Інститут	має	
широкі	науково-педагогічні	зв’язки	зі	спорідненими	закладами	в	
Україні	та	за	її	межами.	
Дорогий	Володимире	Володимировичу,	успіхів	Вам	у	всіх	корис-

них	справах.	З	роси	й	з	води!

Наталія ПОПЛАВСЬКА 

НАЙАВТОРИТЕТНІШИЙ ПРОВІДНИК  
ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ

Ювілей	у	житті	людини	містить	сполуки	і	досягнень,	і	перспек-
тив.	Це	пора,	яка,	можливо,	призначена	побачити	у	 її	біографії	
найяскравіші	домінанти	сходження,	прагнення,	діяння.	Особливо,	
коли	це	науковець,	доробок	якого,	всупереч	заздрісному	часові,	за-
лишається	завжди	актуальним.	Таким	є	Володимир	Володимирович	
Різун.	Органічним	вираженням	його	«я»,	природним	змістом	його	
життя	є	науково-педагогічна	діяльність,	яка	демонструє	унікальне	
вміння	проникати	у	суть	явища,	вловлювати	найтонші	тенденції	
розвитку	журналістики,	майстерне	володіння	словом.	Це	стало	
його	необхідною	стихією.	На	сьогодні	за	Володимиром	Володи-
мировичем	закріпилася	слава	найавторитетнішого	фахівця	у	сфері	
соціальних	комунікацій.	До	речі,	саме	він	збагнув	продуктивність	і	
актуальність	цієї	нової	галузі,	осмислив	її	основні	положення,	давав	
найпереконливіші	відповіді	скептикам	на	найскладніші	питання,	
пов’язані	з	теоретичними	основами	та	викладовими	формами	«соці-
альних	комунікацій».	У	своїх	монографіях	і	навчальних	посібниках	
Володимир	Володимирович	охопив	визначальні	тенденції	цього	
наукового	напряму	і	запропонував	основні	концепти	його	рецепції.	
Тому	його	дослідження	стали	основою,	важливою	сторінкою	у	цій	
сфері.	В	них	привертає	увагу	виняткова	широта	 інтересів,	різно-
сторонність	ерудиції.	Через	глибинні	роздуми	вчений	розкриває	
перспективи	розвитку	«соціальних	комунікацій»,	підпорядковує	
їх	високим	вимогам	сучасної	науки.

Поплавська Наталія Миколаївна,	 завідувач	кафедри	журналістики	Тер-
нопільського	національного	педагогічного	університету	ім.	В.	Гнатюка.
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Шановний	 ювіляр	 не	 лише	 авторитетний	 науковець	 —	 він	
щиро	вболіває	за	сучасну	журналістську	освіту	в	Україні.	До	його	
професійного	слова	прислухаються,	він	бажаний	гість	наукових	
конференцій,	очолює	експертні	комісії,	з	ним	радяться	щодо	удо-
сконалення	навчальної	підготовки	майбутніх	журналістів.	Тому	ціл-
ком	логічно,	що	саме	Володимир	Володимирович	очолює	Інститут	
журналістики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	
Шевченка,	йому	довірено	очолювати	і	фахову	науково-методичну	
комісію	МОН	України,	спеціалізовану	вчену	раду	із	захисту	дис-
ертацій	та	ще	багато	інших	обов’язків…
Наш	діалог	із	Володимиром	Володимировичем	є	безперервним	

з	2010	року.	Це	постійна	співпраця	у	науково-методичній	комісії,	
а	з	2012	року	—	і	у	міжнародному	проекті	Темпус	4	«Кросмедіа	та	
якісна	журналістика».	Він	полонив	мене	своєю	доброзичливістю,	
відкритістю	та	повсякчасною	готовністю	допомогти.	Підтримка	
професора	сприяла	 і	відкриттю	журналістики	у	Тернопільському	
національному	педагогічному	університеті	ім.	В.	Гнатюка.	Ці	важ-
ливі	сторінки	літопису	нашого	спілкування	конвертувались	у	добрі	
людські	стосунки.
Шановний	Володимире	Володимировичу!	Нехай	ювілей	стане	

лише	окремою	віхою	у	Вашому	науковому	зростанні,	де	досвід	по-
єднуватиметься	із	новими	сприйняттями.	Нових	тріумфів	і	бажань	
Вам!	Живіть	радісно	і	яскраво	у	душевній	гармонії	та	збагачуйтесь	
добрими	справами!

З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ

Спасибі трьом святителям великим,
Що шістдесят щасливих зим тому
До Бахмача злетілися лелеки
Й поміж снігів засіяли весну.

А ще принесли на крилі хлопчину –
І миттю став добрішим білий світ,
І славна доля крихітній Людині
Приготувала зоряний політ.

У вихорі щасливім закрутила,
У ноги простелила рушники.
І на успішний вік благословила
З легкої материнської руки.
А потім узяла його столиця
В шалений вир студентського життя.
І пані Філологія велична
Покликала до праці та звитяг.

Усе було захопливим, цікавим,
Припав до серця радіоефір,
Й редагування, й видавнича справа
Лягали відкриттями на папір.

Бо як людина має іскру Божу –
Вона зорить у всіх її ділах.
Вже наша журналістика не може
Без світлої харизми Різуна.

Непроминущі всі його заслуги.
За десятьох в житті попрацював,
А досі йде за журналістським плугом,
Оре для молодих медійний лан.

Професор, академік і директор,
Талановитий, добрий чоловік,
ЛЮДИНА із шести великих літер,
Котра собою збагатила світ.

Віват професор! Честь, хвала і слава!
Нехай в науці Ваш святиться слід.
Тернопіль Вас шанує і бажає
Ще шість десятків урожайних літ!
… та викладачі кафедри журналістики Тернопільського
національного	педагогічного	університету	ім.	В.	Гнатюка



Університети Володимира Різуна

152

I. Слово про юбіляра

153

Тетяна ПРИСТУПЕНКО

КОД УСПІХУ

Коли	наближається	чийсь	ювілей,	йдуть	за	шаблонною	схемою:	
згадують	юність,	зрілість,	внесок	у	професійну	діяльність	тощо.	
Проте,	є	люди,	є	ювілеї,	які	на	щастя,	в	ці	шаблони	не	впису-
ються	 і	не	вкладаються.	Чому?	Тому	що	в	них	 здобутки,	 злети	
і	перемоги	не	 тільки	в	минулому,	 а	й	в	майбутньому.	Бо	ще	не	
все	написано,	сказано	та	зроблено	з	погляду	сьогодення,	такого	
непростого	й	подекуди	тривожного,	 а	 звідси	—	 і	 тих	процесів,	
які	відбуваються	в	політиці,	економіці,	науці,	в	інформаційному	
просторі,	в	моральності	нашого	суспільства,	особливо	—	молоді.	
Переконана,	що	 те	основне	 слово	 та	основна	діяльність	 у	Во-
лодимира	Володимировича	—	ще	попереду.	Бо	що	таке	60	років	
для	людини	творчої,	неординарної	 та	 енергійної?	Це	—	майже	
початок.	Той	початок,	який	стався	17	років	тому,	коли	не	всім	ві-
домий	у	журналістських	колах	Володимир	Володимирович	Різун	
одночасно	продовжив	і	водночас	по-новому	розпочав	створювати	
сучасну	журналістську	освіту	в	Україні.	Забравши	до	цього	свого	
найголовнішого	проекту	життя	все	те	найкраще,	що	було	за	часів	
Д.	М.	Прилюка	та	А.	З. Москаленка,	вивчивши	досвід	 західної	
журналістської	освіти,	розробив	свою	сучасну	концепцію	підго-
товки	журналістських	кадрів.	Вона	діє	вже	17	років.	Звичайно,	зі	
змінами	та	переосмисленнями,	як	того	вимагає	час,	але	завжди	—	
за	підтримки	однодумців,	в	результаті	обговорення	стратегічних	
журналістських	наукових	та	практичних	тем	на	відкритих	 гро-

Приступенко Тетяна Олегівна, завідувач	кафедри	періодичної	преси	Інсти-
туту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	Тараса	
Шевченка,	кандидат	історичних	наук,	професор.

мадських	майданчиках,	у	пресі,	на	наукових	конференціях,	своїх	
лекціях	та	в	книжках.	Це	він	протягом	багатьох	років	змусив	всіх	
переконатися	в	тому,	що	Володимир	Володимирович	Різун	—	не	
лише	талановитий	керівник,	адміністратор,	вчений	та	науковець,	а	
ще	—	радіожурналіст-практик,	організатор	програми	—	«Право	на	
слово»,	яка	стала	цікавим	і	потрібним	форматом	для	обговорення	
найактуальніших	проблем	нашого	суспільства.
Він	це	зміг	зробити,	не	зважаючи	на	колосальну	завантаженість	

як	очільника	Інституту,	лектора,	науковця,	керівника	та	консуль-
танта	численних	кандидатських	та	докторських	дисертацій,	очіль-
ника	науково-методичної	комісії	з	журналістики	Міністерства	осві-
ти	і	науки	України.	Але	потрібно	було	встигати.	І	він	встигав.	Мені	
й	досі	незрозуміло,	коли	і	як	це	він	все	робив,	проте	не	зупинявся,	
а	йшов	далі…
Непроста	він	людина,	Володимир	Володимирович	Різун.	Він	—	

різний.	Суворий,	часом	безкомпромісний,	але	завжди	—	відкритий,	
людяний,	з	почуттям	доброго	гумору.	Його	люблять,	цінують	і	по-
важають	всі	ті,	хто	працював	і	працює	з	ним,	колишні	випускники	і	
сьогоднішні	студенти,	журналісти-практики,	науковці	та	викладачі	
з	 інших	вишів,	словом,	всі	ті,	кому	він	допоміг	добрим	словом,	
порадою,	кого	вивів	у	широке	і	непросте	наукове	та	журналістське	
життя.
Я	бажаю	Вам,	Володимире	Володимировичу,	у	день	Вашого	слав-

ного	ювілею,	великого	людського	та	професійного	щастя!	Нехай	
воно	буде	багатовимірним	 і	дуже	довгим,	неосяжним,	щоб	воно	
щодня	зігрівало	Вас	наступні	60	років!	А	ще	—	здоров’я	і	наступних	
творчих	злетів.	Я	знаю,	що	вони	неодмінно	будуть.
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Ярослава ПРИХОДА 

КНИЖКИ. РАДІО. МУЗИКА

Саме	так	і	в	такій	послідовності	виформувався	в	моєму	сприй-
нятті	образ	Професора	Володимира	Різуна.	

Книжки.	Передусім	«Літературне	редагування».	Цю	книжку	від	
1996	року	маю	під	рукою.	Це	не	просто	підручник.	Для	мене	це	
жива	 і	рухома	книжка.	 Історія,	теорія	 і	 технологія	редагування.	
Все	в	одному.	Це	книжка,	в	якій	представлено	дерево	професії.	
Люблю	давати	студентам	завдання,	щоб	за	матеріалами	підруч-
ника	самі	створили	дерево	професії,	побачили	і	відчули	сокорух	
від	коріння.	Хто	такий	редактор	і	яка	його	місія,	коли	зародився	
фах	і	хто	був	у	ньому	від	найдавніших	часів?	Перелік	шанованих	
осіб	 (а	про	них	так	 гарно	 і	шанобливо	написано	в	підручнику)	
окрилює	майбутніх	редакторів	і	формує	відповідальне	ставлення	
до	фаху.	Авторське	редагування	і	свідоме	авторство,	відчуження	
твору	від	автора…	і...	і	…	безліч	тем	до	інтерпретацій,	дискусій,	до-
повнень.	Бери	і	роби.	Мені	як	редакторові-практикові	ця	книжка	
дуже	допомагає,	вона	структурує	мій	практичний	досвід,	щоразу	
віднаходжу	 в	ній	нові	 імпульси,	 які	 урухомлюють	нові	напря-
ми	і	погляди…	Люблю	її	просто	читати,	як	і	літописи…	Радила	б	
Професорові	 зробити	 її	 інтерактивною,	з	означенням	топосів	 і	
постатей.	В	Острозі…	У	Пересопниці..	У	Львові…	У	Радомишлі…	
Новгороді-Сіверському…	У	Києві	на	Подолі…	У	Лаврі…	На	Афоні	
…	І	в	Інституті	журналістики.

Прихода Ярослава Василівна,	доцент	кафедри	видавничої	справи	та	реда-
гування	Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	
імені	Тараса	Шевченка,	кандидат	філологічних	наук.

Радіо.	Належу	до	тих,	хто	читає,	дивиться	і	слухає.	Різні	медії,	
різні	канали…	Радіопередачі	Професора	Володимира	Різуна	по-
мітно	виокремлювалися	серед	інших	глибиною	розуміння	проблем,	
зрілістю	і	соціальною	відповідальністю,	інтелектуальною	наповне-
ністю	автора	і	його	гостей.	Пригадую,	якось	після	Шевченківського	
вечора	в	Палаці	«Україна»	вийшли	з	родиною	такі	пригнічені…	А	
в	авті	—	голос	Професора	Володимира	Різуна,	звучить	Шевченко,	
снується	така	тепла	розмова	про	нього,	жива,	свіжа,	інформаційно	
насичена	аж	густа,	така	актуальна	до	наших	днів…	Отаким	має	бути	
вшанування	Тараса	Шевченка	—	без	палаців	і	примітиву,	сказала	
я,	пишаючись	автором	 і	тим,	що	належу	до	колективу,	який	він	
очолює.	Дякую	Вам	за	Шевченка.	І	не	тільки…	Ви	долучили	мого	
львівського	колись	студента	Богдана	Маркевича	до	«Вечірнього	
променаду».	Тепер	Богдан	тепло	згадує	ці	прямі	ввімкнення:	«Во-
лодимир	Володимирович	пропонував	такі	цікаві	теми,	завжди	був	
такий	уважний,	такий	привітний,	а	найголовніше	—	коли	щось	не	
вдавалось,	то	підбадьорював	 і	заспокоював,	казав,	це	нічого,	що	
не	вдалось,	наступного	разу	вдасться.	Дуже	ціную	той	досвід».	А	
я	дякую	за	довіру,	 і	подивляю	Вашу	сміливість	працювати	в	пря-
мому	етері	зі	студентами	з	усієї	України.	Утім	це	грамотний	крок	у	
формуванні	фахового	середовища	зі	студентської	лави.	Не	знаю,	
чи	всі	 «променадники»	колись	 зустрічались	разом	поза	етером,	
але	всі	вони	спілкувались,	 і	багато	спілкувались,	з	Професором	
Володимиром	Різуном	як	з	колегою.

Музика.	Либонь	не	всю	музику	добирає	для	передачі,	програми	
автор,	про	це	дбають	інші	люди.	Втім	у	передачах	Професора	Воло-
димира	Різуна	слово	і	музика	були	настільки	гармонійно	поєднані,	
що,	думаю,	не	без	його	вуха.	Це	те,	що	так	впливає	на	слухача,	зва-
блює	його,	змушує	зупинитись	і	послухати	музику	і	слово,	слово	і	
музику…	і	порозважати.	Досі	ходжу	під	враженням	від	концерту	—	
справді	дивовижного	концерту	—	Заслуженого	академічного	сим-
фонічного	оркестру	Українського	радіо,	на	який	Професор	Воло-
димир	Різун	запросив	увесь!!!	колектив	Інституту	на	свій	55-річний	
ювілей.	Він	обдарував	нас	МУЗИКОЮ	—	глибокою,	натхненною,	
проникливою,	ангельською…	Оркестр	грав	тільки	для	нас…	Ось	
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так	посеред	дня…	Це	дар	уміти	офірувати	такий	дар…Нехай	життя	
приносить	Вам,	Професоре,	щедрі	дари,	нехай	плодоносять	ті	де-
рева,	які	Ви	посадили,	і	ми	посадили	в	Інститутському	саду.	Нехай	
повниться	світ	книжками,	нехай	звучить	Ваш	голос	на	радіо,	нехай	
музика	торкає	серце.	

P. S.	Про	«Володю	Різуна»	так	тепло	згадують	його	колеги	з	Між-
народної	школи	україністики	та	Корпусу	миру.	Відзначають	пере-
дусім	його	невсипущу	працьовитість.	Ще	задовго	до	того,	поки	я	
познайомилася	з	Володимиром	Різуном,	я	знала,	що	це	дуже	і	дуже	
працьовитий	чоловік.	Він	на	початку	1990-х	активно	долучився	до	
створення	курсу	«Українська	мова	як	іноземна»,	комп’ютеризував	
його.	Учні,	яких	навчав	Володимир	Різун,	у	різних	країнах	світу	
гомонять	українською,	завдяки	йому	знають	про	Україну,	люблять	
її	і	завжди	переказують	щирі	вітання	«Володі».	

Раїса РАДЧИК

АРИСТОКРАТ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ДУХУ

«Людина	в	часі,	людина	поза	часом»,	—	так	з	упевненістю	можна	
сказати	про	професора	Володимира	Володимировича	Різуна.	Невже	
нашому	директорові	60	років?	Ні,	це	календарі	кажуть	неправду!	
Бо	воістину	Володимир	Володимирович	обманув	свій	вік:	такий	
енергійний,	непосидючий,	працелюбний,	повсякчас	продукує	нові	
й	нові	 ідеї	щодо	поліпшення	навчально-виховного	процесу	в	Ін-
ституті	журналістики.	
Сімнадцять	років	Володимир	Володимирович	очолює	Інститут	

журналістики.	За	цей	час	сформувалася	«журналістська	школа	про-
фесора	Різуна».	Володимир	Володимирович,	що	надзвичайно	важ-
ливо	і	приємно,	не	відкинув	наукових	здобутків	своїх	попередників	
деканів	Д.	М.	Прилюка	і	А.	З.	Москаленка,	а	навпаки	продовжив	
їхню	методику	підготовки	журналістських	кадрів.	Кожен	з	його	по-
передників	гідно	працював	у	тому	часі	й	просторі,	в	яких	він	жив.	
Зовсім	інші	вимоги	висунув	час	до	підготовки	журналістських	

кадрів	Володимирові	Володимировичу:	з	одного	боку	—	фахівці	
повинні	бути	нової	якості	для	медій	незалежної	України,	з	іншого	
боку	—	 їх	потрібно	готувати	за	вимогами	Болонського	процесу.	
Пошук	нових	шляхів	навчання	студентів	останні	десять	років	не	
припиняються	ні	на	мить.	Важливо,	що	Інститут	журналістики	
готує	«універсального	журналіста»,	тобто	такого,	що	вміє	працю-
вати	на	різних	медійних	платформах.	Це	ідея	Володимира	Воло-
димировича.	Що	він	зробив	і	робить	для	цього?	Дуже	важливу	річ:	
мінімум	теорії,	максимум	практики.	Тому	студенти-журналісти,	

Радчик Раїса Віталіївна,	доцент	кафедри	періодичної	преси	Інституту	
журналістики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	Шев-
ченка,	кандидат	філологічних	наук.



Університети Володимира Різуна

158

I. Слово про юбіляра

159

починаючи	з	другого	курсу,	вже	десять	років	поспіль	творчо	на-
вчаються	в	Інституті:	виготовляють	інформаційний	продукт.	Сту-
денти	ходять	на	різні	події,	 самостійно	збирають	 інформацію	 і	
пишуть	 свої	журналістські	матеріали,	 які	 згодом	 і	 друкуються	
у	 їхній	газеті	чи	журналі.	Так	роблять	наші	студенти	свої	перші	
кроки	в	журналістику.	І	коли	приходять	на	виробничу	практику	
в	редакції,	вони	вже	орієнтуються	у	виробничому	процесі,	мають	
невеличкий	досвід	написання	матеріалів.	Чого,	на	жаль,	 у	нас	
ще	немає	в	Інституті,	то	поки	що	міцної	поліграфічної	бази,	щоб	
друкувати	студентські	газети,	журнали.	
Основою	навчання	студентів	є	практика.	І	приклад	у	цьому	по-

дав	усім	Володимир	Володимирович:	він	понад	десять	років	вів	на	
радіо	чудову	передачу	«Право	на	слово»,	до	речі,	де	я	вперше	його	і	
почула.	Це	була	передача	з	інноваційними	підходами	у	висвітленні	
теми.	А	родзинкою	часто	було	те,	що	ведучий	Володимир	Різун	
залучав	до	радіоефіру	своїх	студентів,	вони	навіть	включалися	в	
передачу	з	місця	події.	Цей	досвід,	переконана,	студенти	понесли	
у	своє	журналістське	життя.	І	ніколи	його	не	забудуть.
Кажуть,	що	талант	—	це	один	відсоток	здібностей	від	природи	

людини	і	дев’яносто	дев’ять	відсотків	щоденної	важкої	праці	над	со-
бою.	Саме	це	стосується	тих	молодих	людей,	які	прагнуть	пов’язати	
своє	життя	з	журналістикою.
Сьогодні,	вшановуючи	ювіляра,	кожен	викладач	напевно	в	дум-

ці	ставить	сам	собі	запитання:	«Директор	у	моїй	долі?».	А	в	моїй?	
Що	тут	говорити?	Володимир	Володимирович	змінив	її	на	краще.	
І	досі	для	мене	загадка,	чому	Володимир	Володимирович	зателе-
фонував	мені	11	липня	2005	року	і	сказав:	«Ми	беремо	вас	на	ро-
боту.	Приїдьте	завтра	у	відділ	кадрів	і	напишіть	заяву.	Спробуйте».	
Так,	пропозиція	була	заманливою,	але,	водночас,	і	невідомість:	ні	
квартири,	ні	…	Вирішила	спробувати,	в	46	років	свого	життя	по-
чала	в	столиці	з	чистого	аркуша.	Але	декому	не	сподобалася	моя	
кандидатура,	бо	самі	мітили	на	це	місце.	Багато	за	одинадцять	років	
роботи	в	Інституті	я	пережила	підлості,	особливо	вражало	те,	коли	
підбурювали	студентів,	або	від	імені	студентів	в	соціальних	мере-
жах	мене	паплюжили.	Мені	не	важко	було	вирахувати	цих	«колег».	
Одного	разу	вже	терпець	увірвався,	коли	студентка	написала,	що	

їй	викладачка	порадила	писати	всій	групі	на	мене	різну	гидоту,	
тоді	мене	звільнять	з	роботи.	За	порадою	пішла	до	директора.	Во-
лодимир	Володимирович	вислухав	 і	каже:	«За	радянських	часів	
писали	анонімки,	а	тепер	ось	інтернет	робить	свою	чорну	справу.	
Як	захищатися	від	цього?	Ви	ж	не	забороните	їм	писати.	Такі	люди	
шукають	собі	уявного	ворога	 і	таким	чином	борються	з	ним.	Це	
стиль	їхнього	життя,	на	жаль.	Я	раджу	вам	не	читати	цього	бруду.	
А	взагалі-то	конкуренція	повинна	бути,	як	кажуть,	здоровою.	Про	
мене	теж	пишуть	різні	непристойності».	
До	речі,	в	одному	коментарі	є	приблизно	таке	висловлювання,	що		

В.	В.	Різун	набрав	працювати	в	Інститут	колгоспників,	а-от	раніше	та-
кого	не	було…	Що	мав	на	увазі	автор?	Те,	що	люди	народилися	в	селі?	
(Автор,	напевно,	киянин,	бо	народився	на	пограниччі	Києва	і	Бари-
шівського	району?).	Для	Володимира	Володимировича	неважливий	со-
ціальний	стан	людини,	йому,	як	керівникові,	важливі	професійні	якості	
викладачів.	Справді,	саме	В.	В.	Різун	дав	шанс	працювати	в	найкращому	
інституті	України	«колгоспникам».	І	за	це	йому	велике	спасибі.	Сьо-
годні	«колгоспники»	в	Інституті	журналістики	обіймають	ключові	по-
сади,	захистили	докторські	дисертації,	видали	підручники	і	посібники,		
бо	вміють	просто	трудитися	і	на	хлібному	полі,	і	на	науковому.	
З	Володимиром	Володимировичем,	як	керівником	Інституту,	

працювати	комфортно,	бо	він	від	природи	людина	доброзичлива,	
завжди	намагається	всім	допомогти,	він	ніколи	не	хизується	своїми	
здобутками.	Над	міру	скромний.	Навіть	табличка	на	дверях	його	
кабінету	написана	просто,	без	численних	його	звань	«Директор	
Різун	Володимир	Володимирович».	Я	ніколи	не	чула	з	його	вуст:	«я	
доктор	наук,	я	професор».	Воістину,	він	має	не	лише	вищу	освіту,	а	
й	початкову.	Початкову	—	це	той	благовіст	душі,	той	аристократизм	
духу,	які	формують	у	людини	батьки	змалку.
В	Інституті	журналістики	цінують	все	українське:	українське	

слово,	 українські	 традиції,	 українських	 борців	 за	 незалежність	
України.	І	в	цьому	велика	заслуга	насамперед	великого	патріота	
України	В.	В.	Різуна.	
Журналістика	обрала	Володимира	Володимировича	і	він	пов’язав	

своє	життя	назавжди	з	нею.	Без	перебільшення	—	аристократ	жур-
налістського	духу.
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НАСТАВНИК

Коли	думаю	про	наше	коротке	(поки	що)	знайомство	з	Воло-
димиром	Володимировичем,	то	на	гадку	одразу	спадає	випадок	
майже	курйозний	(майже,	бо	не	так	уже	й	смішно).	Після	пле-
нарного	 засідання	чергової	щорічної	конференції	ми	поверта-
лися	на	свій	поверх	в	ІЖ,	і	я	натхненно	оповідала	про	черговий	
випадок	плагіату	матеріалу	про	плагіат	(саме	так	—	ні	більше,	ні	
менше	—	і,	на	жаль,	анітрохи	не	рідкість),	розміщений	в	одному	з	
районних	управлінь	юстиції	(дуже	для	нас	показово!).	Володимир	
Володимирович	уважно	слухав,	кивав,	а	насамкінець	зауважив:	
«Ви	ж	тільки	дивіться,	щоб	у	Вашій	дисертації	плагіату	не	було!»	
Я:	«Ну	звісно!	Як	можна!»	На	тому	й	розійшлись.	Але	саме	в	той	
період	я	дописувала	навчальний	посібник	із	літературного	реда-
гування	і,	цілком	зрозуміло,	неабияк	переймалась	тим,	аби	ніко-
го	не	сплагіатити	мимоволі.	Надто	ж	—	підручник	«Літературне	
редагування»	шефового	авторства	та	ще	тоненький	посібник	аж	
трьох	 авторів,	 який	дала	мені	 головний	редактор	видавництва	
НАУ.	Дуже	мені	той	тоненький	посібник	подобався!	Так	усе	чітко,	
лаконічно,	нічого	зайвого,	а	водночас	—	необхідний	мінімум	для	
майбутнього	редактора.	Але	що	більше	я	вчитувалась	у	предмет	
свого	захоплення,	 то	сильнішим	ставало	відчуття	дежавю:	десь	
я	вже	це	бачила.	Усе	стало	на	свої	місця	дуже	швидко:	звіряючи	
посилання,	я	повернулась	до	підручника	Володимира	Володими-
ровича	 і	—	збагнула	марність	своїх	страхів!	Я	більше	не	мусила	

Рижко Олена Миколаївна,	докторантка	Інституту	журналістики	Київського	
національного	університету	імені	Тараса	Шевченка,	кандидат	філологіч-
них	наук,	доцент.

перейматись	тим,	аби	не	сплагіатити	щось	у	тому	посібнику,	бо	
автори,	«нічтоже	сумняшеся»,	уже	й	самі	справились	—	сплагіа-
тивши	все	у	шефа.	До	того	ж	вкотре	переконалася	в	актуальності	
власної	теми	дисертації,	яку	Володимир	Володимирович	визна-
чив	як	«цікаву,	але	підступну».	Тепер-то	я	розумію,	що	не	просто	
підступну,	а	підступну	в	енному	ступені…
Коли	ж	повернутись	до	взаємин,	то	хотіла	б	підкреслити	не-

змінну	доброзичливість	та	 інтелігентність,	 із	якими	Володимир	
Володимирович	терпляче	вислуховує	твої	теорії,	щоб	потім	м’яко	
і	віртуозно	розкритикувати	 їх,	причому	так,	що	тобі	й	на	 гадку	
не	спаде	ображатись,	навпаки	—	по	розмові	з	ним	відчуваєш	іще	
більшу	готовність	гори	перевертати,	ніж	до	того.	Незмінний	гумор:	
«Я	на	п’ять	хвилинок!»	—	«Ну	що	Ви!	Вам	можна	на	цілих	десять!»	
А	ще	—	він	володіє	справжнім	даром	—	підтримувати	твої	почи-
нання,	не	обмежуючи.	Це	так,	ніби	(метафорично	звісно)	стояти	
на	відкритій	долоні	—	відчуваєш	водночас	підтримку	 і	свободу.	
Дар	суперважливий	і	рідкісний.	Особливо	—	для	Наставника.	До	
знайомства	з	Володимиром	Володимировичем	у	моєму	житті	була	
тільки	одна	така	людина	—	Іван	Дзюба.	Що	ж,	дякую,	Всесвіте,	
за	мудрих	Наставників!
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Кожна	людина,	що	працює	чи	вчиться	в	Інституті	журналістики	
є	маленькою	частиною	однієї	великої	Душі	Інституту.	Це	усвідом-
лення	прийшло	до	мене	у	2007	році,	коли	я	вперше	потрапила	у	
стіни	ІЖ	та	стала	випадковим	свідком	значної	події	—	заходу,	при-
уроченому	п’ятдесятиріччю	Володимира	Володимировича	Різуна.	
Будучи	тоді	лише	абітурієнтом,	я	підглянула,	що	це	за	подію	свят-
кують	студенти	у	Малому	залі	Вченої	ради.	Пам’ятаю,	як	дивувало,	
наскільки	тепло	спільнота	вітала	директора	та	наскільки	щиро	 і	
просто	той	відповідав.	Кремезні	стіни	між	викладачами	та	учнями,	
за	які	я	навіть	боялась	подивитись,	навчаючись	у	школі,	тут	просто	
були	відсутні.	Саме	тоді	твердо	вирішила	навчатись	саме	в	Інституті	
журналістики	та	стати	частиною	Душі,	формуванням	якої	по	цей	
день	і	займається	Володимир	Володимирович.	
Тож	у	2007	році	я	потрапила	до	лав	студентів-журналістів.	У	цей	

же	рік	вступив	 і	молодший	син	Володимира	Володимировича	—	
Арсен.	Звичайно,	студенти	чекали	від	нього	стереотипної	для	сина	
директора	поведінки:	зверхності,	байдужості	до	інших	і	т.д.	Чекан-
ня	було	ускладнено	тим,	що	мало	хто	міг	 ідентифікувати	Різуна-
молодшого,	перебираючи	на	перервах	варіанти,	який	саме	хлопець	
може	ним	бути,	обираючи	найзухваліших	кандидатур.	Цей	факт	сам	
по	собі	промовистий:	тихий	та	спокійний	Арсен	жодним	чином	не	
трапляв	під	шаблон	«мажора».	Тож	на	курсі	другому	на	питання	
«А	який	там	син	директора?»	часто	відповідали	«Та	простий	як	

Ромах Оксана Володимирівна,	асистент	кафедри	соціальних	комунікацій	
Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	
Тараса	Шевченка.

батько».	Цікаво	також	було	спостерігати	за	діалогами	Володимира	
Володимировича	та	Арсена	на	заняттях.	«Чого	спізнився?»	—	«Н..	
я..	цей..»	—	«Заходь,	—	нарочито	суворо	казав,	—	дома	поговори-
мо!».	Нам,	студентам,	подобалась	така	відкритість,	ніхто	не	при-
ховував,	хто	кому	ким	доводиться,	ще	й	весело	обігравалися	такі	
прості	побутові	ситуації.	Демократичність	та	простота	—	основні	
риси	Володимира	Володимировича,	принаймні	саме	так	я	відчу-
вала,	знаходячись	у	статусі	студента	—	не	зважаючи	на	різницю	у	
роках,	директор	завжди	мислив	сучасно	та	легко	знаходив	спільну	
мову	із	молоддю.
Звичайно,	не	завжди	було	цілковите	порозуміння	з	молодшим	

поколінням.	З	появою	соціальних	мереж	багато	моїх	однолітків	(та	
й	нинішніх	студентів)	не	можуть	збагнути	–	чому	у	Володимира	
Володимировича	не	має	власної	сторінки	у	тому	ж	«Facebook»,	адже	
це	новітні	тенденції,	відкритий	комунікаційний	простір	тощо.	Вже	
працюючи	на	посаді	асистента	я	зачепила	цю	тему	в	приватній	роз-
мові	з	директором.	Відповідь	Володимира	Володимировича	закар-
бувалась	у	моїй	пам’яті	надовго:	«Ви,	молодь,	пишучи	у	соціальних	
мережах,	кричите	кудись	у	відкритий	простір…	Наче	звертаєтесь	до	
Бога»	Тепер	кожен	раз,	коли	я	замислююсь	над	тим,	чому	людина	
вирішила	опублікувати	той	чи	інший	допис,	я	згадую	цю	відповідь.	
Можна	було	б	припустити,	що	відсутність	представництва	у	со-
ціальних	мережах	—	це	прояв	усвідомленої	демасифікації.	Проте,	
пов’язавши	своє	життя	із	вивченням,	зокрема,	і	мас,	сам	Володимир	
Володимирович	є	 їх	невід’ємною	частиною.	Маси	друзів	та	при-
ятелів,	маси	студентів	та	викладачів,	маси	тих,	з	кого	складається	
Душа	Інституту	журналістики.
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На	нашому	життєвому	шляху	ми	зустрічаємо	чимало	різних	лю-
дей.	Проте	такі	зустрічі	не	випадкові,	адже	кожна	людина	прино-
сить	у	наше	життя	щось	важливе	—	дехто	радість,	дехто	сум,	дехто	
додає	життєвого	досвіду.	Звісно,	ми	не	пам’ятаємо	всіх,	у	пам’яті	
лишаються	тільки	виняткові	люди,	зустрічі	 з	якими	ми	цінуємо	
особливо.	
Професор	В.	В.	Різун	є	яскравим	прикладом	надзвичайної	люди-

ни.	Людини,	яка	поєднує	три	іпостасі.	Насамперед	це	—	видатний	
учений,	автор	великої	кількості	праць.	Вчений,	який	вміє	не	тільки	
викласти	знання	на	папері,	але	й	запалити	в	серці	вогонь	любові	
до	знань	 і	«заразити»	наукою	студентство.	Споконвіку,	кажуть	у	
народі,	що	ніхто	не	може	дати	того,	чого	не	має	сам.
По-друге,	це	—	керівник.	Сильна	особистість,	енергійний	і	ці-

леспрямований	лідер,	який	вболіває	за	справу.	Він	вміє	повести	за	
собою	колектив,	працювати	з	людьми,	ухвалювати	мудрі	рішення,	
залагоджувати	конфлікти,	об’єктивно	оцінювати	ситуації.	Завдяки	
вмілому	керуванню,	Інститут	журналістики	—	це	не	тільки	храм	
науки,	це	згуртована	команда	фахівців,	яка	співпрацює	у	гармонії	
зі	студентами.	А	Володимир	Володимирович	—	беззаперечний	ав-
торитет	і	для	колег,	і	для	студентів.	Це	диригент,	який	вміло	керує	
складним	оркестром	 і	під	його	керівництвом	різні	 інструменти	
звучать	в	унісон.

Сарміна Ганна Лембітівна,	 асистент	кафедри	 іноземних	мов	Інституту	
журналістики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	Шев-
ченка,	кандидат	філологічних	наук. 

По-третє,	це	людина.	Людина	з	великої	літери.	Хоча	кожен	
вкладає	в	це	поняття	суб’єктивні	оцінки,	спільним	для	усіх	є	ро-
зуміння	того,	що	Людина	з	великої	літери	—	це	справжня	людина,	
а	бути	такою	нелегко.	Потрібно	вміти	поважати,	вислуховувати,	
бути	чесним,	мудрим,	справедливим,	бути	справжнім	патріотом	
своєї	країни.	І	Володимир	Володимирович	є	саме	такою	люди-
ною.	Завдяки	тому,	що	він	є	щирим	і	відкритим	у	спілкуванні,	
хоча	й	подеколи	принциповим	 і	категоричним,	він	уміє	легко	
порозумітися	з	колегами	з	різних	частин	світу,	вони	спілкуються	
на	одній	хвилі.	
Від	усього	серця	вітаю	Вас,	Володимире	Володимировичу,	з	юві-

леєм	і	бажаю	життєвої	наснаги,	професійних	успіхів,	підкорення	
нових	вершин,	злагоди	і	добробуту	у	Вашій	оселі!
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Микола СЕНЧЕНКО

КНИЖКОВА СКРИНЯ ВОЛОДИМИРА РІЗУНА

Я	щоразу	з	трепетом	розгортаю	книжкові	видання	—	обов’язкові	
примірники,	що	надходять	до	Книжкової	палати	України.	Бо	кожна	
з	цих	праць	—	не	просто	ще	одна	одиниця	зберігання,	яку	маємо	
облікувати,	каталогізувати	та,	зрештою,	забезпечити	 їй	належне	
фондове	«утримання».	Кожна	книжка	(так	само	як	і	журнал,	газета,	
плакат,	листівка,	будь-яка	інша	видавнича	продукція)	—	документ,	
фіксація	часу,	що	невловимо	спливає,	однак	залишається	для	при-
йдешнього	наразі	у	зафіксованих	словах	та	зображеннях.	Кожна	
українська	книга	—	це	 і	ще	один	том	тисячолітньої	видавничої	
справи	нашого	народу,	ще	один	камінчик	у	підмурок,	цеглина	у	
будівлю	української	незалежної	держави,	світоглядною	цінністю	
громадян	якої	має	бути,	переконаний,	книжність	як	свідчення	та	
уособлення	освіти	і	знань.
З	величезною	повагою	і	шаною	ставлюся	до	авторів	видань	—	

художніх,	наукових,	публіцистичних…	Письменника,	науковця,	
публіциста,	людину,	яка	творить,	не	можна	не	поважати	за	її,	знаю,	
нелегку	працю,	здібності,	а	то	й	талант.	Проте	особливе	ставлення	у	
мене,	все-таки,	зізнаюсь,	до	науковців.	І	не	лише	тому,	що	належу	
до	їхнього	кола,	присвятив	науковій	праці	та	дослідженням	багато	
років.	Я	переконаний,	що	саме	інтелектуальна	наука	—	у	будь-якій	
галузі,	нові	знання,	відкриття	і	невтомний	пошук	нині,	як	ніколи,	є	
актуальними	і	потрібними	для	руху	вперед,	для	усвідомлення	себе	
і	свого	місця	в	сучасному	нам	світі.
Володимир	Різун	—	з	когорти	тих	людей,	хто	шукає	нових	доріг,	

прагне	заповнити	ще	білі	сторінки	наукового	пізнання.	У	фондах	

Сенченко	Микола	Іванович,	директор	Книжкової	палати	України,	доктор	
технічних	наук,	професор,	член	НСЖУ	та	СПУ.

Книжкової	палати	України	зберігаються	численні	праці	Володи-
мира	 Володимировича,	 серед	 яких	 «Літературне	 редагування»,	
«Маси»,	«Нарис	з	історії	та	теорії	українського	журналістикознав-
ства»,	«Теорія	масової	комунікації»	та	багато	інших	окремих	видань	
та	публікацій.	У	них	—	шлях	і	пошуки	науковця,	які	є	ґрунтовним	і,	
переконаний,	важливим	внеском	у	вітчизняну	науку,	зокрема	науку	
про	соціальні	комунікації	та	журналістику.	
Наукова	школа,	створена	під	началом	Володимира	Різуна	в	Ін-

ституті	журналістики	Київського	національного	університету	імені	
Тараса	Шевченка,	відома	своїми	дослідженнями	царини	соціальних	
комунікацій,	журналістики	та	видавничої	справи.	Періодичні	на-
укові	видання	Інституту	авторитетні	в	мас-медійному	та	науковому	
просторі,	є	серед	них	і	ті,	що	мають	статус	фахових.	Фахівці	Книж-
кової	палати	аналізують	та	укладають	бібліографію	таких	видань,	
їх	публікацій,	відзначаючи	щоразу	високий	науковий	рівень	до-
сліджень.	Ми	вдячні	Інститутові	журналістики	і	за	безпосередню	
наукову	 співпрацю,	що	набуває	розвитку,	проведення	спільних	
публічних	заходів,	конференцій	та	семінарів	з	проблем,	зокрема,	
видавничої	справи.
Навчальний	заклад,	який	очолює	Володимир	Різун,	підготував	

тисячі	фахівців	інформаційної	сфери,	чимало	великих	і	відомих	на-
уковців	та	літераторів,	багатьох	з	яких	знаю	особисто	і	твори	яких	
так	само	зберігаються	у	фондах	Книжкової	палати	України.	Вірю,	
що	й	нових	авторів	завдяки	невтомній	праці	Володимира	Різуна	
та	колективу,	який	він	очолює,	буде	ще,	поза	сумнівом,	багато,	а	
Книжкова	палата	України	гоститиме	їх	та	їхні	твори,	поповнюючи	
й	зберігаючи	невичерпну	книжкову	скарбницю,	у	якій	дух	і	талант	
нашого	народу.	А	я	чекатиму	нових	книг	і	від	особисто	Володимира	
Різуна,	науковця	і	літератора,	який	не	лише	творить	сам,	а	й	інших	
вчить	«вогонь	одягати	в	слово».	Натхнення,	звершень	в	науці	та	
освіті	 і,	безумовно,	нових	Книжок	Вам,	Володимире	Володими-
ровичу!
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Тамара СИДОРЕНКО

ЛИСТ ІЗ МИНУЛОГО

Цікавий	епізод	із	студентського	життя	Володі	Різуна.
Один	 із	листів	надійшов	від	Володі	Різуна	у	серпні	1977	року,	

коли	ми	були	у	селі	Горохівка	Миколаївської	області,	де	збирали	
на	колгоспному	полі	помідори.	Взагалі,	студентське	життя	було	
неповторним.	Про	наш	курс	можна	писати	вірші	(Віктор	Чухліб,	
Володя	Салига,	Володя	Коханчук,	Олександр	Міськов)	або	опо-
відання	чи	романи	(Антон	Морговський).	Те	літо	запам’яталось	
особливо	яскраво.	Третій	курс	філологічного	факультету	нашого	
університету	дружно	виїхав	на	збір	овочів	і	фруктів	до	сонячної	і	
теплої	Миколаївщини.	
Була	така	традиція,	щороку	влітку	потрібно	було	відробляти	

студентську	трудову	практику	—	допомагати	нашим	колгоспни-
кам	збирати	урожай.	І	от	ми	в	Горохівці.	Листи	писали	додому	Галі	
Яремчук,	Валі	Кушнір,	Володі	Різуну,	а	від	них	з	нетерпінням	чекали	
листів-відповідей.	І	от	до	нас,	в	Горохівку,	приходили	листи-новели,	
листи-поеми,	одне	слово,	писали	справжні	талановиті	філологи!	
Володя	цікавився	тоді	в’єтнамською	мовою,	перекладав	казки,	а	ще	
робив	переклади	з	польської.	У	нього	прекрасний	поетичний	хист.	
Збереглася	ціла	поема	від	Володі	Різуна,	яку	подаємо	в	оригіналі.	
Тонкий	гумор	просто	зачаровує	і	переносить	у	той	світлий	час	на-
шої	незабутньої	студентської	пори.

Сидоренко Тамара Василівна,	заступник	директора	Національного	музею	
літератури	України.

В ЛЕТО 1977. РІО-ДЕ-БАХМАЧ

О,	здравствуйте,	мои	друзья!
Восторга	описать	нельзя:
Письму	я	очень-очень	рад,
Так,	как	бывает	рад	наш	брат,
Когда	любимая	придет	на	встречу;
И	я	(попутно	здесь	замечу)
Немедля	же	ответ	пишу,
Как-будто	на	свидание	спешу.

Как	я	живу?	Немудрено	спросить.
Сложнее	то	«живу»	прожить,
Ведь	отвечать:	«Хорош!	На	во!»	—	молва,
пустые	грязные	слова.
Я	не	пишу	Вам	долгих	строк,
(Нет!	Я	это	молвил	не	в	упрек)
Хочу	Вам	правду	рассказать
И	кое-где	подрисовать
Так	красочно,	что	в	том	романе
О	dandi	лондонском	й	Татьяне*.

Домой	из	Киева	приехав,	я	
Пустился	путешествовать,	друзья,
Меня	попутный	ветерок
Не	далеко,	на	север	ввлек
Я	к	брату	й	тетке	на	постой
Пустилсь	с	особою	одной.

Две	в	Мурманске	пробыв	недели,
(Мы	спали,	развлекались,	ели)
Потом	приехали	домой
(Смешно:	с	постоя	на	постой).

*	 	Пушкін	Олександр,	«Евгений	Онегин»
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Ведь	я,	как	та	вечерняя	заря,
Полдня	меня	нигде	не	видно
(И	здесь	родителям	обидно),
Что	долго-долго	дремлю	я)
И	вот	вхожу	я	вечерами
В	объятьях	прелестной	Луны.
Мой	ум	вздыбленный	мечтами
Мой	разум	(только	между	нами!)
Как	от	пол-литры	помутнен.
Для	нас	и	мир	уединен
Сошелся	только	между	нами,
И	время	мерится	ночами.
Но	вот	увы!	co	toi*	(как	знать!)
Меня	схотела	вдруг	предать:
С	другим	она	вмиг	обожглась,
Вернулась	—	Все!	Венера	разошлась,
В	Амура	стрелы	затупились,
Врата	любви	моей	закрылись.

И	вот,	печаль	какая,
Я	в	одиночестве	сгораю,
И	страсти	спать	легли	в	кровать,
И	можно	обо	мне	сказать:

Как	небо	стал	он	без	луны,
Как	птица	быстрая	без	крыльев,
Как	человек	без	горести	й	вины,
Любовь	его	сложилась	былью…

А	ведь	я	к	ней	тогда	спешил,
На	Польшу	я	махнул	руками,
И	вас	«кюкюшки»	позабыл,
И	chief’y	мерзость	говорил**…

*	 	«Моя	дівчина»	(в’єтн.)
**	 	Тут	–	А.	Лисенко,	командир	студентського	будівельного	загону.

Но	что	теперь	воспоминать!
Судьбу	свою	не	проклинать,
Ее	ведь	не	было	в	помине,
И	жить	еще	дай	Бог!	До	ныне
Ведь	прожил	только	20	лет,	—
Судьба	—	то	старости	лиш	бред.

И	я	забвенью	предаваясь
Попутно	горе	забывая,
Схотел	немножечко	франтнуть,
Труда	горячих	сил	хлебнуть.

Моей	учительницы	дочь
У	ресторан*	меня	помочь
Посудомойкою	взяла.
«Тбилиси	–Киев»	—	вот	дела!
Я	день	и	ночь	трудился	—	ух!
Что	от	безделья	весь	опух.
А	на	земле,	как	с	корабля,
Меня	качало	ох!	Два	дня.

И	снова	дома	я	сижу
В	окно	как	девица	гляжу.
Я	жизнью	творческой	томим,
Как	тот	несчастный	пилигрим,
Брожу	вершинами	Парнаса
И,	оседлав	смелей	Пегаса,
Bronewsk’oго	перевожу.

О	нет,	товарищи,	не	лжу,
Действительно,	скучище	гробит;
Я,	как	Обломов,	дохожу
Над	книгами	в	постеле	лежа.
И	мысли	странные	все	долбят!
Головушку	мою.	О,	Боже!

*	 Вагон-ресторан.
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А	вечерком	на	книге	пляшут
Вьетнамские	слова.	Глаголят,	бяшут,
Грамматики	несложный	пляс
Меня	приспит:	уж	поздний	час!
А	как	там	Вы,	мои	подружки,
Университетские	старушки?
И	кто	там	с	наших	залетел
В	края	те	дальние	глухие?
Кто	поумнел?	Кто	поглупел?
И	все	там	новости	иные
Пишите,	мне,	мои	подруги.
А	я…	О!	Нет,	не	на	досуге,
А	так	вот	сразу	все	прочту

И	встребушу	свою	мечту.
Что	ж	разрешите	мне	кончать,
My	kiss	—	спешу	Вам	передать,
И,	ради	Бога,	не	серчать,
Что	у	невыгодных	чертах
О	ком-то,	чем-то	обозвался.
Я	пылу	своему	предался
И	разошелся	на	словах.

Вітаю	із	Днем	народження,	Володю!	Ти	щирий,	доброзичливий,	
життєрадісний.	Бажаю	ніколи	не	втрачати	цих	чудових	рис	 і,	як	
писав	Тарас	Шевченко:	«Люби	себе,	то	й	Бог	поможе…».
Від	усього	серця,	твоя	однокурсниця	Тамара	Сидоренко.

	

Тетяна СКОТНИКОВА

СПРАВЖНІЙ ЛІДЕР

Бути	керівником	—	мистецтво	і	складна	справа.	Мені	пощастило	
мати	чесного,	справедливого,	розважливого	керівника,	який	під-
тримує	мене	і	допомагає	протягом	усіх	років	моєї	праці	в	Інституті	
журналістики.
Велика	ерудиція	і	широка	сфера	наукових	зацікавлень	Володими-

ра	Володимировича	Різуна	спонукали	мене	зануритись	у	світ	методів	
гуманітарних	наук.	Креативність	Володимира	Володимировича	 і	
стратегічність	мислення	народили	ідею	внести	методичні	підходи	
точних	наук	до	методики	соціальнокомунікаційних	досліджень.	Під	
його	керівництвом	ми	створили	успішний	посібник	«Методи	науко-
вих	досліджень	у	журналістикознавстві».	Цим	науково-методичним	
доробком	досі	користуються	науковці	нашої	галузі.
Володимир	Володимирович	Різун	є	особистістю,	мудрим	ке-

рівником	з	шаленою	працездатністю,	який	уміє	знаходити	вихід	зі	
складних	обставин	і	«розрулювати»	часто	різноспрямовані,	майже	
конфліктні	інтереси	підлеглих.
Володимир	Володимирович	—	справжній	лідер	і	мізковий	центр	

Інституту,	реальний	приклад	ідеального	керівника.	На	його	плечі	
лягає	відповідальність	за	нас.	Він	ухвалює	правильні	рішення	і	ство-
рює	комфортний	клімат,	який	дає	змогу	отримувати	задоволення	
від	професійної	діяльності.
Бажаю	Вам,	Володимире	Володимировичу,	здоров’я,	натхнення,	

гармонії	в	родині,	а	також	нових	ідей	і	планів,	у	реалізації	яких	ми	
Вам	із	задоволенням	допомагатимемо.
Многая	літа	шановному	Володимирові	Володимировичу!

Скотникова Тетяна Володимирівна,	старший	науковий	співробітник	Інсти-
туту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	Тараса	
Шевченка,	кандидат	технічних	наук.
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Михайло СОРОКА

УРОКИ, ЯКІ НЕ ЗАБУВАЮТЬСЯ

У	2015	році	мені	випала	честь	стати	автором-упорядником	кни-
ги	 «Уроки	Дмитра	Прилюка»,	 яка	 вийшла	в	 серії	 «Золоті	 імена	
української	журналістики».	Зайве,	мабуть,	переконувати	когось	із	
журналістської	спільноти	України,	що	Дмитро	Михайлович	При-
люк	—	відомий	український	письменник	і	журналіст,	вчений	і	прак-
тик,	вихователь	і	наставник	великої	когорти	творчих	працівників	
вітчизняних	засобів	масової	 інформації,	доктор	наук,	професор,	
багаторічний	декан	факультету	журналістики	Київського	універси-
тету	імені	Тараса	Шевченка	—	цілком	гідний	бути	представленим	
серед	таких	золотих	імен.
А	для	мене	робота	над	книгою	про	нього	була	своєрідним	по-

верненням	(звісно,	у	спогадах	та	в	уяві)	у	мою	студентську	юність,	
чи	не	найкращу	пору	мого	життя.	У	ньому	Дмитро	Прилюк	посів	
особливе	місце,	відіграв	помітну	роль.	Він	привітав	мене	із	вступом	
на	факультет	журналістики,	наголосивши,	що	звернув	увагу	на	мої	
публікації,	додані	до	документів	у	приймальну	комісію.	Дмитро	
Михайлович	залучав	мене,	ще	студента,	до	наукової	роботи	на	фа-
культеті,	а	після	навчання	рекомендував	до	аспірантури	і	погодився	
бути	моїм	науковим	керівником.
Але	пригадався	мені	під	час	роботи	над	книгою	«Уроки	Дмитра	

Прилюка»	і	той,	мабуть,	не	найкращий	період	в	історії	факультету,	
на	який	припали	роки	мого	студентства.	Тоді	хвиля	відомого	і	по-
тужного	шістдесятницького	руху	згасала,	і	наш	факультет,	з	якого	

Сорока Михайло Михайлович,	 голова	Київської	організації	Національ-
ної	спілки	журналістів	України,	секретар	НСЖУ,	заслужений	журналіст	
України.

вийшла	низка	помітних	постатей	цього	руху,	таких,	як	Василь	Си-
моненко	і	В’ячеслав	Чорновіл,	одним	із	перших	потрапив	у	смугу	
явного	чи	прихованого	тиску.	
Це	виявилось	по-різному,	зокрема,	 і	в	частій	зміні	керівництва	

факультету.	Такого	не	було	ні	до,	ні	після	нашого	навчання	в	універ-
ситеті:	за	п’ять	років	тоді,	на	зламі	1960–1970-х	років	чотири	рази	
змінювалися	декани!	Нас	вітав	1	вересня	1967	року	із	вступом	на	фа-
культет	Дмитро	Прилюк,	через	рік	його	змінив	Євген	Бондар.	А	потім	
для	«кадрового	зміцнення»	факультету	його	керівником	прислали	
викладача	кафедри	історії	КПРС	історичного	факультету	Олександра	
Маркевича,	фронтовика,	добру	людину,	хорошого	знавця	історії…	
Але	не	журналістики.	Невдовзі	він	і	сам	зрозумів,	наскільки	непро-
стий,	специфічний	наш	факультет	і	що	йому,	напевне,	краще	буде	
повернутися	на	попереднє	місце	роботи.	На	жаль,	групівщина	після	
цього	не	зникла,	а	й	виявлялася	щораз	помітніше.	І,	що	найприкрі-
ше,	в	це	протистояння	серед	викладачів	дедалі	більше	залучалося	
студентство.	У	цій	ситуації	керівництво	університету	ухвалило,	ма-
буть,	найправильніше,	оптимальне	рішення:	повернути	1972	року	на	
посаду	декана	Дмитра	Прилюка.	Тож	дипломи	про	університетську	
освіту	ми,	випускники	тогорічного	стаціонару,	отримували	з	рук	того,	
хто	вручав	нам	студентські	квитки	при	вступі	на	факультет.
Ця	кадрова	чехарда	—	теж	один	 із	уроків.	У	цьому	разі	уроків	

того,	як	не	слід	розчерками	пера,	поспішними	рішеннями,	керу-
ючись	часто	особистими,	 і	меркантильними	 інтересами	 також,	
вирішувати	долю	такого	складного	викладацько-студентського	ко-
лективу,	як	факультет,	а	нині	Інститут	журналістики.	І	добре,	що	
вже	багато	років,	відтоді,	коли	на	посаді	декана	факультету	Дмитра	
Прилюка	змінив	Анатолій	Москаленко,	і	до	нинішніх	днів,	коли	
очільником	Інституту	з	2000	року	є	Володимир	Різун,	ця	стабіль-
ність	у	керівництві	провідною	в	Україні	кузнею	журналістських	
кадрів	зберігається,	підтримується	і	зміцнюється.
Не	з	чужих	слів,	а	з	власних	спостережень	(останні	кілька	років	

випадало	очолювати	одну	з	державних	екзаменаційних	комісій	ІЖ)	
мені	відомо,	як	непросто	керувати	великим,	багатоликим,	різнопро-
фільним	Інститутом	з	десятками	викладачів	і	сотнями	студентів.	Як	
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відібрати	найздібніших	абітурієнтів	під	час	вступної	кампанії?	Як	
підтримувати	і	розвивати	інститутську	матеріально-технічну	базу?	
Як	забезпечувати	навчальний	процес	для	студентів	різних	форм	
навчання?	Де	знайти	«золоту	середину»	між	теоретичною	і	практич-
ною	підготовкою	студентів?	Скільки	таких	і	десятків	інших	запи-
тань	доводиться	постійно,	по	суті	щодня	вирішувати	Володимирові	
Різуну	 і	його	колегам.	Мені,	скажімо,	як	журналістові-практику	
хотілось	би,	щоб	в	Інституті	не	посилювався	крен	у	підготовці	до	
дещо	розмитого	поняття	«соціальні	комунікації»,	а	поглиблюва-
лась,	удосконалювалася	журналістська	освіта.	Певен,	що	в	нашому	
журналістському	гурті	не	бракує	й	інших	міркувань	і	пропозицій.	
Але	знаю	й	інше:	Інститут	і	його	керівник	завжди	відкриті	до	дис-
кусій	і	готові	до	сприйняття	всього	нового,	конструктивного,	вар-
того	уваги.	
Мені	відомо	й	те,	що	в	Інституті	не	забувають	його	історії,	не-

формально	бережуть	пам’ять	про	її	найяскравіші	сторінки	і	славних	
корифеїв.	З	приємністю	згадую,	як	прекрасно,	за	участю	великої	
аудиторії	викладачів,	студентів,	поважних	гостей	був	організова-
ний	вечір	пам’яті	професорів	факультету	журналістики	Олега	Ба-
бишкіна	і	Дмитра	Прилюка,	який	вів	Володимир	Різун.	І	подібних	
вечорів,	науково-практичних	конференцій,	семінарів,	лекторіїв,	
виставок,	присвячених	творчому	доробку	і	повчальним	урокам	сла-
ветних	викладачів-попередників,	в	Інституті	відбувається	багато.	І	
це	не	лише	данина	пам’яті,	яку	вони	своїм	подвижницьким	життям	
заслужили,	а	й	виховання	на	 їхніх	прикладах	нової	талановитої	
молодої	зміни,	майбутніх	корифеїв	нашої	журналістики.
Не	належу	до	прихильників	завершувати	публікації	цитатами,	

але	не	втримаюсь,	щоб	не	навести	рядки	із	статті	про	Дмитра	При-
люка,	яку	передав	мені	для	згаданої	книжки	про	нього	Володимир	
Різун.	Стаття	називається	«Метод	спостереження	в	 інтерпретації	
професора	Д.	М.	Прилюка».	У	прикінцевих	 її	рядках,	наводячи	
Прилюкову	думку	про	те,	що	журналіст	—	це	не	холодний	реєстра-
тор	побачених	фактів	чи	проявів,	а	пристрасний	шукач	усього	но-
вого,	цікавого,	характерного	для	сьогодення	і	що	саме	це	відрізняє	
справжніх	журналістів-дослідників	від	кабінетних	канцеляристів	

та	реєстраторів	фактів,	Володимир	Різун	зазначає:	«Ми	зараз	час-
то	говоримо	про	те,	що	повинні	просто	інформувати,	показувати	
життя.	Нейтрально.	Без	емоцій.	Але	це	не	є	суперечність.	Річ	у	тім,	
що	журналіст	працює	в	різних	ролях	й	іпостасях	в	процесі	творення	
матеріалу.	Стиль	викладу	матеріалу	може	бути	незалежним	і	холод-
ним.	Але	коли	журналіст	збирає	інформацію,	він	не	повинен	бути	
байдужим,	бо	байдужість	—	це	заслін	журналістові	перед	дійсністю.	
Він	має	бути	активним	спостерігачем	за	дійсністю.	Активність	же	
зумовлюється	і	такими	психологічними	речами,	як	зацікавленість,	
бажання	горіти	чимось,	бо	якщо	цього	немає,	то	не	хочеш	вникати	
в	якусь	там	річ,	факт.	Журналіст	працює	на	різних	рівнях,	він	різний	
у	своїй	поведінці.	Дмитро	Михайлович	Прилюк	і	мав	на	увазі	оцей	
момент:	коли	ти	збираєш	факти,	повинен	горіти	тією	темою,	над	
якою	працюєш».
Як	бачимо,	між	науково-практичними	міркуваннями	декана	

факультету	журналістики	1960–1097-х	років	і	нинішнього	директор	
Інституту	журналістики	принципових	суперечностей	справді	немає.
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Анатолій ТАБАЧЕНКО

РОБИ ЯК Я, АЛЕ ЗАЛИШАЙСЯ СОБОЮ

Середа,	вечір,	до	двадцятої	—	часу	виходу	щотижневого	три-
годинного	прямоефірного	блоку	радіопрограм	«Право	на	слово»	
залишається	години	півтори.	На	другому	поверсі	Хрещатика,	26	
у	невеликій	кімнаті	апаратно-студійного	комплексу	Українсько-
го	радіо	збирається	творча	група	програми	—	студенти	Інституту	
журналістики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	
Шевченка	та	ведучий	програми,	автор	та	керівник	проекту	—	ди-
ректор	Інституту	журналістики	Володимир	Різун.
Триває	обговорення	сценарного	плану,	уточнюються	деталі	май-

бутньої	програми.	На	столі	поряд	з	паперами	чай,	кава,	скромні	бу-
терброди…	Не	змовкає	телефон,	останні	домовленості	перед	ефіром	
про	включення	кореспондентів	та	гостей	програми.
Нарешті	творча	група	переміщується	до	апаратно-студійного	

блоку,	за	пультом	незмінний	режисер	Валентина	Нечитайло,	ви-
водиться	мікшер,	спалахує	табло	«On	Air»	—	мікрофон	увімкнено,	
і	в	ефірі	звучить	м’який,	з	характерними	інтонаціями	голос	Воло-
димира	Володимировича.
Програма	 «Право	на	 слово»	 досить	непроста,	 синтетична	 за	

своєю	структурою,	студенти	—	майбутні	журналісти	в	ролі	корес-
пондентів	телефоном	включаються	з	місця	подій,	у	студії	цікаві	
гості,	на	прямому	зв’язку	аналітики,	обов’язкова	рубрика	«Від-
критий	мікрофон»	для	небайдужих	радіослухачів,	які	вже	чекають	
на	програму	Володимира	Різуна,	аби	долучитися	до	обговорення	
найпекучіших	суспільних	проблем.

Табаченко Анатолій Дмитрович,	директор	Українського	радіо,	заслужений	
журналіст	України.

І	так	упродовж	понад	десяти	років	директор	Інституту	журналіс-
тики	спочатку	сам,	а	потім	разом	із	студентами	готував	та	вів	одну	
з	найрейтинговіших	передач	Українського	радіо.
Навчальна	програма	Інституту	журналістики	насичена	та	різно-

планова.	Але	що	може	бути	для	студента,	майбутнього	журналіста	
вагомішим	та	відповідальнішим,	ніж	разом	зі	своїм	наставником	
виходити	у	прямий	ефір	національного	радіо.	І	що	може	бути	впли-
вовішим	для	незаперечного	авторитету	та	поваги	студентського	
товариства,	 коли	 воно	 бачить,	що	 директор	 інституту	 не	 лише	
вчений-теоретик,	а	й	вправний	професійний	журналіст?!
Одна	з	учасниць	цього	проекту,	тодішня	студентка	Тамара	Гу-

сейнова,	а	нині	ведуча	Українського	радіо	згадує,	що	Володимир	
Володимирович	ставився	до	них,	як	до	рівноправних	партнерів,	так	
і	казав	в	ефірі,	—	мої	колеги.	Він	ніколи	не	стримував	ініціативи,	
вчив	працювати	з	диктофоном,	монтувати	сюжети.	Вчив	помічати	
у	звичному	незвичне.	Казав,	що	не	буває	нецікавих	тем,	буває	не-
цікава	подача,	умійте	слухати	співрозмовника.
Спостерігаючи	за	тим,	як	робилося	«Право	на	слово»,	не	можна	

було	не	радіти	і	за	студентів,	які	мали	чудову	практику,	і	за	Володи-
мира	Володимировича,	який	зумів	так	вибудувати	манеру	співпраці	
зі	своїми	юними	колегами,	що	зникав	психологічний	бар’єр	між	
професором	і	студентами	та	утворювалася	повноцінна	радіоредак-
ція,	об’єднана	енергією	справжньої	творчості.	
Я	бачив,	що	ведення	радіопрограми	цікаве	Володимиру	Воло-

димировичу	не	лише	як	корисна	практика	для	вченого-теоретика,	
йому	потрібна	була	самореалізація	природного	потягу	журналіста	
бути	почутим	та	самому	брати	участь	у	наповненні	інформаційного	
простору,	вивченню	якого	він	себе	присвятив.
Володимир	Володимирович	із	своїм	досвідом	та	величезним	авто-

ритетом	у	медійній	сфері	міг	би	бути	бажаним	автором	у	будь-якій	
газеті,	на	теле-	чи	радіоканалі.	Але	Українське	радіо,	думаю,	він	об-
рав	не	випадково.	Насамперед,	тому,	що	тонко	відчуває	силу	живого	
слова,	вагу	інтонації,	вміє	імпровізувати.	Між	Українським	радіо	та	
факультетом,	а	потім	Інститутом	журналістики	завжди	були	найтіс-
ніші	зв’язки.	Студенти	проходять	у	нас	практику,	потім	залишаються	
працювати,	фахівців	Українського	радіо	запрошують	читати	лекції	та	
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проводити	практичні	заняття	зі	студентами.	Українське	радіо	навіть	
обладнало	навчальну	радіостудію	в	Інституті	журналістики.	Тому	
для	нас,	радійників,	було	закономірним	і	водночас	престижним,	що	
керівник	вишу,	який	є	флагманом	підготовки	журналістських	кадрів	
в	державі,	зупинив	свій	вибір	саме	на	Українському	радіо.
Досвід	Володимира	Різуна	 як	 багаторічного	 ведучого	 радіо-

програми	«Право	на	слово»	підняв	цю	співпрацю	на	якісно	новий	
рівень.	Мене	завжди	дивувало,	як	керівник	такого	потужного	на-
вчального	закладу,	обтяжений	безліччю	організаторських	проблем,	
науковою	роботою,	масою	інших	справ,	продиктованих	директор-
ськими	обов’язками,	міг	бути	(принаймні	знайти	для	цього	час)	
одним	із	найяскравіших	ведучих	Українського	радіо.
Через	 програму	Володимира	 Різуна	 «Право	 на	 слово»	 про-

йшли	 сотні	 знакових	 в	Україні	постатей	—	відомих	політиків,	
діячів	культури	і,	що	особливо	важливо,	провідних	науковців	та	
керівників	головного	навчального	закладу	країни	—	Київського	
національного	 університету	 імені	Тараса	Шевченка.	Директор	
Інституту	журналістики	системно	та	послідовно	провів	у	націо-
нальному	радіоефірі	ґрунтовне	дослідження,	присвячене	історії,	
сьогоденню	та	майбутньому	Університету.
Робота	Володимира	Різуна	на	Українському	радіо	—	це	унікаль-

ний	досвід	поєднання	наукового	пошуку,	практичної	реалізації	
теорії	журналістики	та	педагогіки.	Якою	неоціненною	користю	
для	студентів	було	бачити	свого	директора	водночас	і	викладачем,	
і	автором	підручників,	наукових	праць,	і	професійним	ведучим	в	
ефірі	Національного	радіо,	який	не	лише	практично	підтверджує	
свій	теоретичний	досвід	роботою	перед	мікрофоном,	а	й	з	яким	
можна	разом,	на	рівних	творити	радіоефір.
Формула	«роби	як	я»,	що	її	використовують	командири,	навчаю-

чи	молодих	воїнів,	виявилася	такою	ж	ефективною	і	в	журналістиці.	
Роби	як	я,	будь	у	радіостудії	таким	же	винахідливим,	несподіваним,	
цікавим,	але	залишайся	самим	собою,	єдиним	та	неповторним,	зі	
своїм	особливим	творчим	обличчям.	Цей	висновок,	засвоєний	в	
ефірі	Українського	радіо,	став	визначальним	принципом	для	ни-
нішніх	радіожурналістів,	яким	пощастило	вчитися	на	прямих	ефірах	
Володимира	Різуна.

Василь ТЕРЕМКО

РОКИ ОБДАРОВУЮТЬ І ВЧАТЬ

Неканонічний розмисел

Не	ставши	—	не	будеш,	не	будучи	—	не	 збагнеш,	не	уявиш,	
не	 знатимеш	 і	безпросвітно	блукатимеш	у	хащах	суб’єктивних	
прочитань	людських	натур	і	вчинків.	І	тоді	ірраціонально	пере-
напружене	«я»	 їсть	голову,	вимучує	нерви	 і	норов,	особливо	—	
коли	обставини	 і	події	життя	витісняють	 із	ціннісних	гаваней,	
за	якими	світ	—	не	твій,	а	кожна	клітина	волає,	що	ти	—	не	для	
світу,	 в	 який	 тебе	 ті	 обставини	впаковують.	 І	 тільки	 залишки	
раціональності	підганяють	шукати	 і	 свої	помилки,	 знаходити	
недоречності	й	у	собі.	
У	ювілейному	слові,	над	яким	зазвичай	упараднено	чатує	канон,	

обходити	такі	мотиви	не	пасує,	бо	це	слово	має	бути	відвертим,	
щирим	й	оприявнювати	те,	що	в	плині	буденності	з	різних	при-
чин	не	добирає	важливих	значень.	А	тим	більше	у	слові	з	нагоди	
60-ліття,	яке	започатковує	в	чоловічому	житті	каскад	особливих	
подій	—	розмислових,	господаровитих	у	баченні	років	і	трудів,	сте-
жок	пройдених	і	тих,	над	якими	ще	не	звітрено	росу.	І	приносить	
розуміння,	що	ніхто	ще	не	зумів	утекти	від	своїх	років	і	від	того,	
що	вони	з	людиною	роблять.	
У	наших	з	Володимиром	Володимировичем	стосунках	усе	дуже	

правильно	починалося.	Це	—	про	справи,	події	та	емоції,	без	яких	
неможливі	здоровий	корпоративний	клімат	і	ділова	самореалізація	
кожного.	Пам’ять	відповідально	зберігає	сюжети	тієї	пори:	розмо-

Теремко Василь Іванович,	завідувач	кафедри	видавничої	справи	та	реда-
гування	Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	
імені	Тараса	Шевченка,	доктор	наук	із	соціальних	комунікацій.
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ви	про	спеціальність,	динамічні	будні	науково-методичної	комісії	
МОН	України,	відрядження	в	Українську	академію	друкарства.	
Вони	вартують	того,	щоб	їх	пам’ятати,	 і,	не	втрачаючи	сили,	до-
бротно	працюють	тепер.	
З	 часом	 звідкись	 виринуло	щось	 суб’єктивне,	можливо,	 по-

своєму	заховане	в	кожному,	та	більш	схоже,	що	привнесене	воно	
і	близькими	вітрами.	Було	багато	емоцій,	слів	 і	вчинків.	Умоти-
вованих	і	зайвих.	Бувало,	що	потрібних	емоцій,	слів	і	вчинків	не	
вистачало.
Точно	знаю,	що	був	надвимогливим	до	ситуацій,	які	не	вдавалося	

сприйняти	і	прийняти.	Не	з	усіма	спрямованими	в	мій	бік	актив-
ностями	міг	змиритися.	Екзаменував	себе	і	не	завжди	міг	вписати	
у	свій	матрикул	оцінку,	яка	гарантувала	б	стипендію.	Намагався,	
хоч	не	завжди	вдало,	виповзти	вище	обставин.	А	час	займався	при-
писаною	йому	роботою.	Приносив	й	умиротворювальні	думки.	А	
потім	ті	думки	забирав.	І	через	якийсь	час	повертав	їх.
Одна	з	них:	можливо,	 і	потрібно	в	такому	колективі,	як	наш,	

чинити	саме	так,	як	це	робить	Володимир	Володимирович.	Думав	і	
про	те,	що	з	різних	диспозицій	і	під	тиском	різномасштабної	відпо-
відальності	одне	і	те	саме	явище	бачиться	неоднаково.	Як	і	про	те,	
що	керівник	мусить	збалансовувати	багатоманітні	й	різноспрямо-
вані	інтереси,	а	для	збереження	стійкості	і	розвитку	системи	іноді	
посягати	на	комфортність	її	фрагментів.	Западали	в	увагу	вміння	
Володимира	Володимировича	зосереджуватися	на	важливому,	пра-
цьовитість,	комунікаційна	пластичність	і	вправне	маневрування	в	
складних	ситуаціях.	
Багато	різного	бувало	на	очах	і	в	голові.	Багато	різного	пережито.	

Який	хто	виніс	із	тих	подій	урок,	знають	тільки	ті,	для	кого	вони	
щось	означали.	Зі	своїми	уроками	в	міру	сил	стараюся	працювати.
І	якось	так	дивно	складалося,	що	наближення	60-річчя	Воло-

димира	Володимировича	зайняло	значно	більше	моїх	роздумів,	
ніж	наближення	рік	тому	60-річчя	мого.	Отаке	життя.	Отак	воно	
розставляє	акценти,	вчить	 і	щось	переплавляє	в	глибинах	суті	й	
розумінь.	І	спонукає	до	кроків.

Не	з	чужих	слів	знаю,	що	в	шістдесят	чоловік	уже	не	бігтиме	
стрімголов	за	вітряками,	але	ще	охочий	майструвати	для	себе	плуг,	
вчити	нові	пісні	і	братися	за	роботу,	до	якої	не	підпускали	молоді	
роки.	Час	його	нагороджує	муками	самоаналізу,	даром	терпіти	уда-
ри,	бачити	далеко	простір,	радіти	власноруч	вирощеним	садам,	а	
найбільше	—	близьким	і	рідним	людям.	Відчувати	потужну	стихію	
життя	в	тому,	що	вони	є,	що	у	когось	із	них	ширшають	плечі,	му-
дрішають	вчинки	і	слова,	а	хтось	навчився	вже	впрягатися	разом	
із	кіньми	до	роботи.	І	ти	—	серед	них.	І	ти	з	ними…
Певен,	що	цими	ніби	й	простими,	а	насправді	—	дуже	цінними	

переживаннями	Володимир	Володимирович	насолоджуватиметься	
багато	прийдешніх	років.	І	хай	допомагає	йому	в	цьому	Бог!
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Олена ТКАЧЕНКО, 
Володимир САДІВНИЧИЙ

П’ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ  
ТА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

Обійнявши	2000	року	посаду	директора	Інституту	журналістики	
Київського	національного	університету	 імені	Тараса	Шевченка,	
сьогоднішній	Ювіляр,	Член	Наглядової	ради	Сумського	держав-
ного	університету,	заслужений	працівник	освіти	України,	доктор	
філологічних	наук,	професор	Володимир	Різун,	певно	ж,	 і	 гадки	
не	мав,	що	найближчим	часом	у	його	професійне	життя	спершу	
делікатно	постукає,	а	потім	переконливою	ходою	увійде	Сумський	
державний	університет.	
У	2002	році,	а	саме	4	березня,	науково-методична	комісія	з	жур-

налістики	слухала	питання	про	можливість	відкрити	спеціальність	у	
нашому	університеті.	І	відтоді	наші	перші	контакти	з	Володимиром	
Різуном	почали	набувати	характеру	толерантних,	вишуканих,	не-
повторних	взаємин,	побудованих	на	взаєморозумінні	та	співпраці.	
Із	перших	днів	ми	нічого	не	просили,	нічого	не	обіцяли,	але	чітко	
заявляли	свою	позицію:	ми	хочемо	не	лише	готувати	журналістів,	
а	й	стати	в	цій	сфері	не	останніми.
Уважно	дослухалися	до	кожного	слова,	до	кожної	поради	то-

дішніх	членів	науково-методичної	комісії	 з	журналістики,	а	ще	
беззастережно	вірили	Володимирові	Різуну.	Нам	імпонувала	його	

Ткаченко Олена Григорівна,	завідувачка	кафедри	журналістики	та	філології	
Сумського	державного	університету,	доктор	філологічних	наук,	професор.

Садівничий Володимир Олексійович,	доцент	кафедри	журналістики	та	філології	
Сумського	державного	університету,	доктор	наук	із	соціальних	комунікацій.

позиція,	висловлена	в	перші	місяці	директорства	в	інтерв’ю	одному	
з	видань:	«Боляче,	коли	наші	випускники	вільно	думають,	але	при	
цьому	вони	не	думають,	що	говорять,	і	не	думають,	коли	говорять».	
Нас	захоплювала	його	точка	зору:	«Коли	людина	просто	так	гово-
рить,	то	можна	подумати,	що	вона	ненормальна.	Нормальна	людина	
знає,	для	чого	вона	говорить.	І	тому	комунікативні	цілі	повинні	бути	
чітко	визначеними».	Нам	подобалось	його	ставлення	до	реформу-
вання	підготовки	журналістів:	«Ми	повинні	чітко	усвідомлювати,	
що	журналістська	освіта	полягає	не	у	вивченні	економіки,	культури,	
освіти,	а	у	вивченні	того,	як	впливати	на	масову	свідомість	засобами	
масового	 інформування».	Усе	це,	на	хвильку	зупиніться,	сказане	
затертого	вже	часом	і	подіями	2000	року…
Таким	було	наше	ставлення	до	Володимира	Різуна	на	етапі	зна-

йомства.	Хоча	абсолютно	не	впевнені,	що	і	він,	і	члени	НМК	не	те	
що	беззастережно,	а	хоча	б	на	йоту	вірили	нам.	Однак	—	довірили.	
Довірили	відкривати	спеціальність.	Спершу	«Видавнича	справа	 і	
редагування»	на	рівні	молодшого	спеціаліста	 (2003	рік),	а	потім	
«Журналістика»	на	рівні	бакалаврату	(2004	рік).	Особисто	Воло-
димир	Різун	був	у	нас	першим	експертом.
Уже	з	вершини	десятилітньої	співпраці	він	констатував:	«Я	був	

одним	із	експертів	з	відкриття	бакалаврської	програми	з	журналіс-
тики	в	СумДУ.	Ми	тоді	на	200	відсотків	у	вас	не	помилилися».	Про-
звучало	це	з	вуст	директора	Інституту	журналістики	26	січня	2012	
року.	Саме	тоді	в	Сумському	державному	університеті	презентували	
нову	магістерську	програму	за	спеціальністю	«Медіакомунікації».	
Тоді	ми	були	третіми	в	Україні,	хто	отримав	ліцензію	на	підготовку	
магістрів-медіакомунікантів.
Сайт	Сумського	державного	університету	з	цієї	нагоди	сповіщав:	

«Презентувати	нову	магістерську	програму	до	СумДУ	приїздив	
метр	журналістики	—	директор	Інституту	журналістики	Київсько-
го	національного	університету	імені	Тараса	Шевченка	Володимир	
Різун.	За	його	словами,	журналістська	школа	на	Сумщині	—	одна	
із	найкращих	в	Україні,	тому	студенти	магістерської	спеціальності	
«Медіакомунікації»	мають	усі	можливості	для	того,	щоб	опанувати	
управлінськими	та	дослідницькими	механізмами	при	виконанні	
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професійних	обов’язків».	А	далі	наводилася	дослівна	цитата:	«Рі-
вень	журналістики	в	СумДУ	за	десять	років	свого	 існування	під-
нявся	до	висот	київського	Інституту	журналістики».
Сайт	факультету	іноземної	філології	та	соціальних	комунікацій	

СумДУ	подав	тоді	слова	Володимира	Різуна	про	те,	що	технічне	
забезпечення	кафедри	журналістики	та	філології	в	Сумах	нічим	
не	поступається	Інституту	журналістики.	І	далі	знову	цитата:	«Без	
сумніву,	університет	упорається	із	підготовкою	магістрів	за	новою	
програмою».	
Однак	чи	не	найбільше	спільна	праця	втілилась	у	науковій	ца-

рині.
У	списках	літератури	всіх	без	винятку	викладачів	кафедри	журна-

лістики	та	філології	Сумського	державного	університету,	які	захища-
ли	докторські	та	кандидатські	дисертації	із	соціальних	комунікацій,	
неодноразово	трапляється	прізвище	Володимира	Різуна:	як	автора	
підручників,	як	автора	наукововизначальних	теоретичних	статей,	як	
голови	редколегії	фахових	видань.	Безперечно,	першість	утримують	
посилання	на	періодичні	та	продовжувані	видання,	у	яких	Володимир	
Різун	очолює	редколегії.	Якщо	ж	говорити	про	авторські	праці	ювіля-
ра,	то	найчастіше	наші	науковці	посилаються	на	підручники	«Теорія	
масової	комунікації»	та	«Літературне	редагування»,	посібник	«Методи	
наукових	досліджень	у	журналістикознавстві»,	на	статті	«Начерки	до	
методології	досліджень	соціальних	комунікацій»,	«До	постановки	
наукової	проблеми	про	особливий	статус	медіакомунікацій	(масового	
спілкування)	у	системі	соціальних	комунікацій»	та	інші.
Що	ж	до	рівня	цитованості,	то	ми	готові	не	погодитись	із	Google	

Scholar	і	офіційно	заявити,	що	їхня	цифра	в	31	посилання	(на	кінець	
листопада	2016	року)	на	посібник	«Методи	наукових	досліджень	
у	журналістикознавстві»	 дуже	 занижена.	По-перше,	практично	
в	кожній	дисертаційній	праці,	підготовленій	здобувачами	кафе-
дри	журналістики	та	філології	СумДУ,	а	також	у	багатьох	статтях,	
методичних	вказівках,	конспектах	лекцій,	посібниках	є	цитати	з	
«Методики…»	Володимира	Різуна.	По-друге,	у	списку	посилань	
на	цей	посібник	Google	Scholar	не	називає	жодного	із	сумчан.	Як	
бачимо,	не	допрацьовує	світова	мережа,	не	допрацьовує.

Саме	з	праць	Володимира	Різуна	як	одного	з	натхненників	і	за-
чинателів	наукового	напряму	«соціальні	комунікації»,	головно	зі	
статті	«Начерки	до	методології	досліджень	соціальних	комуніка-
цій»,	наші	студенти,	магістранти	й	аспіранти	абсолютно	точно	зна-
ють,	що	науки	про	соціальні	комунікації	можуть	досліджувати	такі	
об’єкти,	як	соціальнокомунікаційна	справа	в	системі	різних	видів	
суспільної	діяльності;	комунікаційна	діяльність	соціальних	інсти-
тутів	та	форми	і	види	інституціалізації	комунікаційної	діяльності	
соціальних	інститутів;	соціум	як	суб’єкт	соціальнокомунікаційної	
взаємодії,	форми	та	види	соціальнокомунікаційної	інституціалізації	
соціуму;	соціальнокомунікаційні	системи	(мережі),	 їх	функціо-
нування,	особливості,	розвиток,	оптимізація,	модернізація;	со-
ціальнокомунікаційний	продукт,	його	форми	та	види;	особливості	
використання	суспільством	соціальнокомунікаційного	продукту;	
засоби	соціальної	комунікації	та	інші.
Із	професором	Різуном	усі	наші	викладачі	координували	теми	

дисертацій	на	здобуття	вченого	ступеня	і	доктора,	і	кандидата	наук	
із	соціальних	комунікацій.	Виступав	він	і	як	автор	відгуків	на	авто-
реферати	деяких	дисертацій.	А	доцент	Людмила	Кулішенко	може	
похвалитися	ще	й	тим,	що	її	кандидатська	робота	«Проблема	на-
ціонального	виховання	в	педагогічній	пресі	сучасності	(за	період	з	
1991	до	2004	рр.)»	виконана	під	орудою	професора	Різуна	й	успішно	
захищена	2008	року.	У	дисертації	за	матеріалами	сучасних	науково-
педагогічних	журналів	розроблена	модель	національного	виховання	
та	визначено	його	сучасний	ідеал.
Загалом	за	ці	п’ятнадцять	років	у	різних	радах	викладачі	кафе-

дри	журналістики	та	філології	СумДУ	захистили	3	докторські	та	15	
кандидатських	дисертацій.	П’ятнадцять	—	за	п’ятнадцять.	Навіть	
при	великому	бажанні	таке	важко	придумати.
Однак	за	час	активного	співпрацювання	Володимир	Різун	жод-

ного	разу	не	опонував	здобувачам	із	Сумського	державного	універ-
ситету	під	час	дисертаційних	захистів.	Що	ж,	ситуацію	потрібно	
виправляти.
А	ось	навіть	при	великому	бажанні	вкрай	важко	знайти	дисер-

танта	Володимира	Різуна	(чи	то	докторська	робота,	чи	то	канди-
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датська),	на	чий	би	автореферат	представники	нашої	кафедри	не	
писали	відгуків.
Готуючи	до	видання	перший	в	Україні	підручник	«Теорія	масо-

вої	комунікації»,	прагнучи	почути	думку	науковців	та	освітян	зі	
сфери	журналістики	на	викладені	там	теоретичні	засади	розуміння	
масового	спілкування,	технологію	масового	впливу	тощо,	саме	до	
Сумського	державного	університету	звернувся	Володимир	Різун.	І	
професор	Олена	Ткаченко	стала	одним	із	рецензентів	підручника.
Хорошим	прикладом	співпраці	вважаємо	участь	делегації	з	Сум-

ської	області	в	45-му	щорічному	фестивалі	«Журналістська	вес-
на»	(2012).	Тоді	ректорат	нашого	університету	надав	автобус,	що	й	
привіз	на	свято	випускників	Інституту	журналістики	різних	років,	
які	працюють	у	медіасфері	Сум	та	області:	власні	кореспонденти	
загальноукраїнських	видань,	телевізійники,	головні	редактори	га-
зет	із	районів,	представники	прес-служб	та	ін.	Частина	з	прибулих	
уперше	переступили	поріг	рідної	альма-матер	після	отримання	ди-
пломів.	Тодішні	позитивні	емоції	зарядили	і	прибулих,	і	господарів.
І	найважливіше	за	п’ятнадцять	років	—	професор	Володимир	

Різун	жодного	разу	нас	не	підвів.	Єдине	ж	що	можемо	—	прагнути	
відповідати	йому	взаємністю,	прагнути	не	розгубити	нашої	співп-
раці,	а	зміцнити	й	поглибити	її,	прагнути	залишатися	толерантними	
і	розуміти	одне	одного.	
Шановний	Володимире	Володимировичу!	Нехай	у	Вас	буде	все	

настільки	добре,	щоб	навіть	не	було	б	чого	й	побажати!	З	Ювілеєм!

Тетяна ТРАЧУК

ТВОРЧО ПРИМНОЖУЮЧИ ТРАДИЦІЇ

Нововведення	в	діяльності	Інституту	журналістики,	які	впро-
довж	своєї	каденції	впроваджує	Володимир	Володимирович,	на	
мою	думку,	можна	пояснити	не	тільки	вимогою	часу,	але	і,	чи	не	
передусім,	своєрідністю	його	характеру,	зокрема	такими	рисами	
як:	креативність,	працьовитість,	висока	вимогливість,	не	лише	до	
інших,	а	насамперед	до	самого	себе,	та,	головне,	оптимізм	і	впев-
неність	в	отриманні	позитивного	результату.
Напевне,	у	вияві його	постійної	рішучості	впроваджувати	нові	

наукові	та	навчальні	напрями,	відкривати	нові	профільні	кафедри,	
піднімати	на	новий	рівень	кураторство	журналістською	наукою	і	
підготовкою	кадрів	для	цієї	сфери	в	усій	Україні,	встановлювати	
творчі	стосунки	з	зарубіжними	освітніми	і	науковими	закладами	
та	багато	чого	іншого,	немало	важить	і	те,	що	він	заступив	на	ди-
ректорську	вахту	після	керівництва	цим	навчальним	закладом	двох	
велетнів	української	журналістики,	батьків	української	журналіст-
ської	і	журналістикознавчої	школи	Д.	М.	Прилюка	і	А.	З.	Моска-
ленка.	Володимир	Володимирович	не	лише	продовжив	традиції,	
які	вони	започаткували,	але	й	примножив	їх	у	багатьох	напрямах.	
Володимир	Володимирович	Різун	вперше	в	історії	української	

освіти	розробив	курс	«Теорія	масової	комунікації»	 і	почав	його	
викладання,	а	через	Науково-методичну	комісію	з	журналістики	
при	МОН	України,	яку	він	очолює,	ця	дисципліна	потрапила	в	на-
вчальні	плани	майже	усіх	університетів,	які	готують	журналістів.	
Коли	2000	року	Вчена	рада	нашого	університету	затвердила	наукову	

Трачук Тетяна Анатоліївна,	доцент	кафедри	соціальних	комунікацій	Ін-
ституту	журналістики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	
Шевченка,	кандидат	філологічних	наук.
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школу	з	журналістикознавства	та	теорії	масової	комунікації,	то	Во-
лодимир	Володимирович	разом	зі	своїми	колегами-однодумцями	
почав	ще	глибше	розробляти	цю	тематику.
Саме	тоді	він	запропонував	мені	взятися	за	дослідження	нової	

теми	—	історії	українського	журналістикознавства.	Після	тривалої	
розмови	дав	мені	детально	розроблений	план,	у	якому	було	визна-
чено	не	лише	тематичні	напрями	дослідження,	а	й	його	поділ	на	
розділи	з	підпунктами	і	конкретними	питаннями.
Пізніше,	коли	я	з	головою	поринула	в	цю	роботу,	не	раз	диву-

валася,	що	мій	наставник	так	предметно	відчуває	цю	тему,	яка	тоді	
була	зовсім	не	досліджена.	Мені	довелося	впродовж	двох	років	у	
різних	бібліотеках,	найбільше	в	Національній	імені	В.	Вернадського	
та	Львівській	науковій	 імені	В.	Стефаника, опрацювати	десятки	
пудів	старих	книг,	видань	з	працями	українських	журналістикоз-
навців	різних	періодів,	від	кінця	ХІХ	століття	(Іван	Франко,	Осип	
Маковей	та	ін.)	до	початку	90-х	років	ХХ	століття	(Дмитро	Прилюк,	
Анатолій	Москаленко,	Володимир	Здоровега	та	ін.).	
Якось	у	Львові	на	одній	з	науково-практичних	конференцій	мені	

пощастило	зустрітися	із	корифеєм	українського	журналістикознав-
ства	Володимиром	Йосиповичем	Здоровегою,	хотіла	уточнити	деякі	
факти	з	його	творчого	життя,	із	його	визнаної	в	усьому	колишньому	
Союзі	участі	у	створенні	теорії	публіцистики.	Пам’ятаю,	він	дуже	
схвально	відгукнувся	щодо	ініціативи	В.	В.	Різуна	дослідити	весь	
шлях	зародження	і	розвитку	української	науки	про	журналістику:	
«Досі	про	нас,	учених,	які	працювали	 і	працюють	у	цій	сфері,	в	
принципі	ще	ніхто	не	писав,	—	зауважив	він.	—	Ваш	директор	по-
чинає	цікавий	напрям	у	журналістикознавстві.	Це	цілина	 і	 вам	
належить	виконати	великий	обсяг	роботи…».
Основний	матеріал	дисертації	Володимир	Володимирович	за-

пропонував	мені	долучити	до	кількох	його	дослідницьких	праць	про	
внесок	професора	Д.	М.	Прилюка	в	розвиток	теорії	публіцистики	та	
про	наукові	погляди	на	журналістику	професора	А.	З.	Москаленка	
і	видати	спільну	монографію	«Нарис	з	історії	та	теорії	українського	
журналістикознавства».	2006	року	 її	було	відзначено	Шевченків-
ською	премією	нашого	університету.

Великою	заслугою	Володимира	Володимировича	є	відкриття	
кафедри	теорії	масової	комунікації,	що	пізніше,	розширивши	свій	
науковий	 і	навчальний	діапазон,	отримала	статус	кафедри	соці-
альних	комунікацій.	Очолюючи	 її	 тривалий	час,	В.	В.	Різун	до-
клав	чимало	зусил,	щоб	поліпшити	навчально-методичну	роботу	
на	кафедрі,	сам	розробляв	необхідні	для	викладання	в	студентських	
аудиторіях	навчальні	посібники	та	підручники,	активно	залучав	до	
цієї	творчості	інших	викладачів.
Мені	також	приємно	відзначити,	що	я	є	співавтором	з	Володи-

миром	Володимировичем	низки	статей	з	історії	української	науки	
про	журналістику	та	викладання	цього	предмета	в	Інституті,	опу-
блікованих	у	наукових	збірниках.
Саме	їх,	а	переважно	праці	В.	В.	Різуна	з	питань	теорії	та	історії	со-

ціальних	комунікацій,	численні	дослідження	цієї	тематики	В.	Ф.	Іва	-	
нова,	Г.	Г.	Почепцова,	інших	науковців	використовую	на	лекціях	і	
семінарах,	до	проведення	яких	залучив	мене	Володимир	Володими-
рович.	За	його	прикладом	намагаюся	навчальний	матеріал	збагатити	
життєвими	прикладами,	зокрема,	як	і	на	заняттях	з	українського	жур-
налістикознавства,	часто	використовую	тематичні	відеоматеріали.	
Ми	звикли	бачити	Володимира	Володимировича	всюди:	на	лек-

ціях,	на	нарадах,	на	наукових	конференціях,	але	найбільше	—	серед	
студентів,	тих,	заради	яких	він	і	віддає	свою	енергію,	свій	час,	свій	
творчий	неспокій.	
Якось	львівські	колеги	відзначили,	що	він,	як	колись	Д.	М.	При-

люк	і	А.	З.	Москаленко,	нині	є	хресним	батьком	сучасної	журна-
лістської	освіти	в	Україні.	Додам,	що	В.	В.	Різун	є	також	гідним	
продовжувачем	традицій,	започаткованих	у	нашому	навчальному	
закладі	у	попередні	десятиліття,	він	їх	не	тільки	зберігає,	а	й	творчо	
розвиває,	примножуючи	поважність	Інституту	журналістики,	ви-
няткову	потрібність	сучасній	сфері	української	журналістики	у	цей	
не	простий	для	суспільства	і	для	неї	час.	



Університети Володимира Різуна

192

I. Слово про юбіляра

193

Юрій ФІНКЛЕР

ДЕКІЛЬКА СЛІВ. АЛЕ ЩИРО

Зазвичай	я	обережно	ставлюся	до	пропозицій	написати	«декілька	
слів»	про	ювіляра.
Але	тут	—	інший	випадок.	Пропозицію	я	сприйняв	 із	задово-

ленням.
Чому?
По-перше,	професор	Володимир	Різун	—	не	тільки	справжній	

вчений,	але	й	—	даруйте	за	шаблон	—	організатор	науки,	батько	
унікальних	напряму	підготовки	фахівців	та	наукової	спеціальності	
(успішно	добитих	«реформаторами»).	
По-друге,	я	з	повагою	ставлюся	до	людей,	які	«зробили	себе»	

самостійно,	без	жодної	підтримки	впливових	батьків	чи	родичів.		
І	людей,	які	більше	роблять,	ніж	говорять	про	це	зроблене.
По-третє,	ювіляр	—	один	з	трьох	вчених,	який	суттєво	вплинули	

на	моє	життя.
Буду	відвертим,	я	не	часто	бачусь	чи	розмовляю	телефоном	із	

Володимиром	Володимировичем.	Ми	не	є	друзями	по	життю.	Ми	
не	переписуємось	мейлом	чи	в	приваті	соціальних	мереж.
Натомість	ми	щиро	вітаємось	при	зустрічі,	обмінюючись	зде-

більшого	загальними,	але	дуже	теплими	і	привітними	фразами.	
І	я	ціную	це	почуття	життєвої	інтриги,	яка	дозволяє	мені	більше	

здогадуватись,	ніж	знати,	більше	відчувати,	ніж	переживати.	За	про-
фесора	Різуна	мають	говорити	його	тексти,	його	дії	в	галузі,	його	
ставлення	до	своїх	колег	—	а	це	дуже	нелегко	і	дуже	відповідально	

Фінклер Юрій Едуардович,	професор	кафедри	реклами	і	мови	ЗМІ	факуль-
тету	журналістики	ПВНЗ	«Міжнародний	економіко-гуманітарний	універ-
ситет	імені	академіка	Степана	Дем’янчука»,	доктор	філологічних	наук.

в	часи,	коли	є	багато	охочих	зробити	прикрість,	а	то	й	просто	об-
разити	без	жодних	на	те	підстав.
Я	дуже	хочу,	щоб	подальше	життя	ювіляра	складалось	так,	як	він	

сам	цього	забажає.	Заслужена	незалежність	професора	Володимира	
Різуна	дає	йому	право	на	самостійне	керуванням	життєвими	пазла-
ми	—	і	нехай	ці	пазли	цілковито	вкладаються	в	плани	цієї	людини.	
І	нехай	цих	планів	буде	багато.	
І	нехай	ми	і	в	подальшому	обмежимось	і	привітними	фразами	

при	зустрічі,	і	взаємною	підтримкою	в	ситуаціях,	коли	ця	підтримка	
необхідна.
Щодо	розлогості	тексту,	то	—	згадаймо	—	я	з	повагою	ставлюсь	

до	людей,	які	більше	роблять,	ніж	говорять	про	це	зроблене.	
Школа	Професора	Різуна!	
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Олена ФОМЕНКО

НОВАТОР

Я	знайома	з	Володимиром	Володимировичем	Різуном	з	трав-
ня	2012	року,	коли	за	його	підтримки	в	 Інституті	журналістики	
було	створено	кафедру	іноземних	мов.	Заснування	кафедри	було	
зумовлене	потребою	гармонізувати	систему	викладання	 інозем-
них	мов	в	Інституті	журналістики	з	міжнародними	стандартами,	
забезпечити	студентам	доступ	до	ефективних	засобів	оволодіння	
мовами	та	підвищення	якості	навчального	процесу	щодо	здобу-
вання	фахово-спрямованих	мовних	знань.	Саме	завдяки	 ініціа-
тиві	директора	студенти	нашого	Інституту	мають	змогу	здобувати	
поглиблені	знання	з	іноземної	мови	і	загального,	і	професійного	
спрямування,	опанувати	мовні	навички,	необхідні	для	застосування	
мови	в	академічній	сфері,	а	також	більше	дізнатися	про	міжнародні	
програми	обміну	та	брати	в	них	участь.	Про	доцільність	створення	
кафедри	та	ефективність	її	роботи	свідчить	той	факт,	що	впродовж	
декількох	останніх	років	збільшилася	кількість	студентів	Інституту	
журналістики,	які	взяли	участь	у	європейських	та	американських	
програмах	академічного	обміну,	 а	наші	випускники	 і	 викладачі	
вперше	потрапили	на	навчання	до	престижного	Кембриджського	
університету.
Володимир	Володимирович	постійно	наголошує	на	тому,	що	

студенти	повинні	вільно	володіти	 іноземними	мовами,	адже	це	
дає	їм	змогу	брати	участь	в	спільних	проектах	Інституту	журналіс-
тики	із	закордонними	університетами,	навчатися	за	програмами	
подвійних	дипломів	та	відвідувати	лекції	і	семінари	закордонних	

Фоменко Олена Степанівна,	завідувачка	кафедри	іноземних	мов	Інституту	
журналістики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	Шев-
ченка,	кандидат	філологічних	наук,	доцент.

професорів.	Директор	Інституту	завжди	використовує	нагоду	за-
лучити	до	навчального	процесу	іноземних	професорів	—	досвід-
чених	фахівців	у	галузі	журналістики,	PR	і	реклами,	кіно-	і	теле-
мистецтва,	з	великим	ентузіазмом	підтримує	ініціативи	запросити	
до	Інституту	іноземних	учасників	програм	обміну.	Саме	завдяки	
зусиллям	Володимира	Володимировича	в	Інституті	журналістики	
викладають	професори	західних	університетів:	професор	із	соціо-
логії	культури	та	мас-медіа,	завідувач	кафедри	комунікації	та	мас-
медіа	Афінського	університету	Джордж	Плеіос	і	професор	комуні-
каційних	студій	Віденського	університету	Юрген	Грім.	Нещодавно	
в	Інституті	за	однією	з	програм	імені	Фулбрайта	перебував	спеці-
альний	радник	зі	стратегічних	комунікацій	та	розвитку	Фундації		
США-Україна	Адріян	Кармазин,	 який	 тривалий	час	очолював	
Українську	службу	«Голосу	Америки».	За	підтримки	директора	в	
Інституті	регулярно	відбуваються	зустрічі	з	відомими	закордон-
ними	журналістами,	письменниками,	публічними	діячами.	Лише	
торік у	нас	побував	професор	Аненбергзької	школи	комунікації	
та	журналістики	Університету	Південної	Кароліни	Вінс	Гонзалес,	
який	прочитав	студентам	лекцію	про	крос-медійну	журналістику,	
письменник	Елліот	Акерман	та	журналіст	і	поет	Джеффрі	Браун,	
які	поділилися	 зі	 студентами	 секретами	письменницької	май-
стерності.	А	в	березні	2016	року	студенти,	аспіранти	та	викладачі	
Інституту	взяли	участь	у	відеоконференції	з	викладачами	Коледжу	
округу	Бівер,	що	в	американському	штаті	Пенсильванія.	Ці	 та	
інші	можливості	спілкування	з	носіями	мови	—	визнаними	про-
фесіоналами	в	 галузі	журналістики	стали	цінним	досвідом	для	
студентів	і	викладачів	Інституту.
Володимир	Володимирович	надзвичайно	добре	обізнаний	з	су-

часними	проблемами	і	тенденціями	світової	журналістської	освіти.	
На	Третьому	Всесвітньому	конгресі	журналістської	освіти	«Онов-
лення	журналістики	через	освіту»	—	найпрестижнішому	форумі	
освітян	у	галузі	журналістики,	що	відбувся	у	бельгійському	міс-
ті	Мехелен	у	липні	2013	року,	я	мала	змогу	спостерігати,	як	він	
гідно	представив	не	лише	Київський	національний	університет	
імені	Тараса	Шевченка,	а	й	усю	журналістську	освіту	в	Україні.	
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Виступ	Володимира	Володимировича	був	одним	з	найцікавіших	
і	резонансним,	його	жваво	обговорювали	учасники	конференції.	
Участь	делегації	Інституту	журналістики	в	конгресі	показала,	що	
перед	українськими	університетами,	які	готують	фахівців	у	галузі	
журналістики	та	інформації,	стоять	такі	самі	виклики,	що	й	перед	
освітянами	інших	країн	світу,	і	ми	використовуємо	однакові	методи	
їхнього	подолання.
Я	щиро	вітаю	шановного	Володимира	Володимировича	з	юві-

леєм.	Міцного	здоров’я,	творчої	наснаги,	нових	великих	звершень	
на	ниві	журналістської	освіти!

Любов ХАВКІНА

КОМУНІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЖИТТЯ

Складно	писати	про	тих,	про	кого	немає	чого	сказати,	—	але	не	
простіше	і	про	тих,	про	кого	хочеться	сказати	дуже	багато	і	немож-
ливо	виділити	головне.	Що	головне	в	діяльності	Володимира	Воло-
димировича	Різуна:	наука,	викладання,	адміністрування,	керування	
найдинамічнішим	науковим	напрямом,	органічне	поєднання	всіх	
цих	напрямів?	Це	знає	лише	він	сам.	Тому	спробую	сказати	про	те,	
яким	був	і	є	Володимир	Володимирович	для	мене.
З	Володимиром	Володимировичем	Різуном	я	встигла	поспівпра-

цювати	на	всіх	найважливіших	стадіях	своєї	науково-викладацької	
діяльності	—	як	колега	з	Харківського	університету,	яка	приїжджала	
на	наукові	конференції,	як	докторантка,	що	звикала	відчувати	себе	
в	Інституті	журналістики	«своєю»,	як	молодий	доктор	наук	і	згодом	
завідувач	кафедри,	якого	усіляко	підтримували	і	спрямовували,	як	
член	Науково-методичної	комісії	та	спецради	Інституту	журналістики,	
якому	одразу	дали	відчути,	що	думка	кожного	—	важлива	й	цінна.	У	
наукових,	навчальних,	організаційних,	простих	і	складних,	звичайних	і	
проблемних	ситуаціях	я	стикалася	з	тим	самим	—	коректністю,	мудріс-
тю,	повагою	до	кожного,	вмінням	знайти	прості	виходи	зі	складних	
ситуацій,	а	головне	—	з	базовим	для	соціальної	чи	приватної	комуні-
кації	вмінням	говорити	самому	і	чути	інших	водночас.
Власне,	для	мене	Володимир	Володимирович	асоціюється	саме	

з	поняттям	комунікації	в	усіх	 її	виявах	 і	параметрах.	Ефективної	
комунікації	як	способу	керування	такою	непростою	і	бурхливою	
журналістикознавчою	спільнотою.	Комунікації	наукової,	реалізову-

Хавкіна Любов Марківна,	завідувачка	кафедри	журналістики	Харківського	
національного	університету	імені	В.	Н.	Каразіна, доктор	наук	із	соціальних	
комунікацій,	професор.	
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ваної	в	численних	книжках,	за	якими	вчаться	і	вчитимуться	ще	дов-
го	чимало	поколінь	студентів,	аспірантів	і	колег,	у	конференційних	
та	інших	доповідях	власне	наукового	та	науково-методологічного	
характеру,	які	зорієнтовують	слухачів	у	мінливій	і	постійно	транс-
формованій	—	штучно	чи	природно	—	науковій	галузі.	Комунікації	
науково-навчальній	—	з	намаганням	спрямувати	кожного	молодого	
науковця,	аспіранта	чи	докторанта,	у	багатоманітній	та	неодноз-
начній	соціокомунікаційній	науці	 і	його	власній	науковій	темі.	
Комунікації	як	боротьбі	за	науково-навчальні	традиції	та	інновації.	
І,	можливо,	найважливіше	—	комунікації	особистої,	людської,	бо	
без	неї	все	 інше	не	просто	не	буде	ефективним,	але	й	не	матиме	
жодного	сенсу.	Щоб	іти	за	науковцем	у	науку,	довіряючи	його	думці,	
або	ж	за	викладачем	у	практику,	треба	довіряти	йому	як	людині.	І	
це	вміння	зробити	професійну	комунікацію	в	усіх	її	виявах	—	на-
укову,	навчальну,	методологічну,	адміністративно-керівну	—	осо-
бистісною,	адресною,	ґрунтованою	на	довірі	та	повазі	—	як	на	мене,	
найцінніша	риса	і	найважливіший	талант	ювіляра,	який	я	відчула	
на	собі,	як	і	більшість	колег	з	усіх	куточків	України,	та	й	не	лише	
України.
Чому	ще	Володимир	Володимирович	асоціюється	в	мене	з	кому-

нікацією	—	то	ще	й	тому,	що	його	керування	НМК	і	журналістикоз-
навчою	наукою	та	освітою	припало	на	часи	бурхливих	трансфор-
мацій.	Доволі	легко	бути	ефективним	і	мудрим	керівником	у	часи	
усталеності	та	традиційності,	коли	потрібно	лише	підтримувати	
здобутки	й	рухатись	окресленими	напрямами.	Набагато	складніше	
жити	і	працювати	в	часи	бурхливих	змін	—	і	зовнішніх,	пов’язаних	
із	соціокультурними	й	суспільно-політичними	зрушеннями,	і	вну-
трішньогалузевих.	Володимирові	Володимировичу	випало	транс-
формувати	журналістикознавчу	науку	у	відповідь	на	виклики	часу	
та	нових	вимог:	створювати	нові	орієнтири,	не	втрачаючи	традицій,	
шукати	нові	напрямки	руху,	не	перекриваючи	старих	шляхів.	Жур-
налістика	—	соціальні	комунікації	—	і	знову	журналістика.	Розподіл	
однієї	спеціальності	на	кілька	—	і	знову	об’єднання.	Випрацьову-
вання	нової	методології,	термінології,	теорії	та	практики,	звикання	
до	нового	в	 загальноукраїнському	масштабі	—	 і	повернення	до	

старого	в	оновленому	форматі.	Змінилися	рівні	освіти	й	навчальні	
плани,	форма	і	зміст	навчання	та	викладання,	ступінь	відкритос-
ті	й	готовності	до	міжнародної	освітньо-наукової	 інтеграції,	 і	ще	
багато-багато	іншого.
Мабуть,	у	цьому	легко	було	втратити	більше,	ніж	отримати,	за-

губити	старе,	не	винайшовши	нового.	І	те,	чим	журналістикознавча	
й	журналістсько-освітня	галузі	завдячують	Володимирові	Воло-
димировичу,	—	це	винятковий	результат,	коли	ми	привнесли	для	
себе	і	своїх	учнів	те,	що	пропонували	новий	час	і	нові	вимоги,	не	
втративши	своїх	традиції,	своїх	здобутків	і	попередніх	результатів.
З	віком	хтось	втомлюється	боротися	і	шукати,	стаючи	байдужим.	

Хтось	тримається	за	старе,	вважаючи,	що	все	новітнє	—	то	профа-
нація	 і	знищення	традиції.	А	хтось	набуває	мудрості.	Володимир	
Володимирович	для	мене	—	це	втілення	мудрості,	відкритої	для	
інновацій,	Мудрості,	що	поважає	молодість	 і	підтримує	молодь.	
Мудрості,	що	вміє	шукати	 і	 знаходити	безконфліктний	вихід	 із	
найконфліктніших	ситуацій.	Тож	у	дні	ювілею	—	найщиріші	по-
бажання,	витримки,	натхнення,	гармонії	і	незмінного	таланту	до	
комунікації	в	усіх	її	виявах!	



Університети Володимира Різуна

200

I. Слово про юбіляра

201

Олександр ХОЛОД

ОДИН ІЗ ПЕРШИХ? ПЕРШИЙ!!!*

«Добрий	день!	Це	Ви	—	Володимир	Володимирович	Різун?»	—	
спитав	я	у	чоловіка	з	енергійним	поглядом,	який	виходив	із	кабінету	
на	четвертому	поверсі	Інституту	журналістики	Київського	націо-
нального	університету	імені	Тараса	Шевченка.	Тоді,	на	початку	1998	
року,	я	вперше	побачив	Володимира	Різуна	—	завідувача	кафедри	
видавничої	справи	та	редагування.	То	була	зустріч	з	автором	від-
гуку	на	мою	першу	докторську	дисертацію	з	теорії	мовознавства.
Перша	зустріч	 із	Володимиром	Різуном	не	сформувала	в	мене	

враження	про	те,	що	саме	він	за	три	роки	стане	моїм	науковим	
консультантом	другої	моєї	докторської	дисертації,	але	вже	з	жур-
налістики.
1998	року,	під	час	червневого	захисту	моєї	докторської	дисертації	

з	мовознавства,	я	почув	слова	мого	недавнього	знайомого:	«Перед	
нами	—	справжній	доктор	наук,	 і	я	пропоную	проголосувати	за	
нього!».	Саме	тоді	я	відчув	міцну	підтримку	сильної	і	ризикованої	
людини,	якою	й	донині	вважаю	Володимира	Різуна.
Чому	ризикованою	людиною	вважаю	Володимира	Різуна?
Тому	що	саме	ризикована	людина	може	звалити	собі	на	плечі	

клопіт,	пов’язаний	з	формуванням	нової	наукової	 галузі	«Соці-
альні	комунікації»	та	впродовж	вже	десяти	років	на	всіх	можливих	
консервативних	 і	 реформаторських,	 державних	 і	 недержавних,	

*	 	У	тексті	використано	матеріали	електронної	версії	навчального	посібника	
«Соціальні	комунікації:	 тенденції	розвитку»	О.	М.	Холода	(план	виходу	з	
друку	–	березень	2017).

Холод Олександр Михайлович,	професор	кафедри	зв’язків	з	громадськістю	
та	журналістики	Київського	національного	університету	культури	і	мис-
тецтв,	доктор	філологічних	наук,	професор,	академік	МАНПО.

наукових	і	бюрократичних	рівнях	захищати	нову	концепцію.	Сьо-
годні	відомо,	що	в	колі	науковців	є	розбрат	щодо	формування	на-
укової	галузі	«Соціальні	комунікації»,	є	відверте	несприйняття	й	
саботування,	хула	й	підступність	так	званих	колег.	Зізнаюся,	ще	
2013	року	до	мене	приходили	відомі	науковці	й	пропонували	уві-
йти	до	табору	агресивних	опонентів	не	лише	концепцій	соціальних	
комунікацій,	а	й	таємних	противників	директора	Інституту	жур-
налістики	КНУ	імені	Тараса	Шевченка	Володимира	Різуна.	Мою	
відмову	«дружити	проти	Різуна»	його	наукові	опоненти	сприймали	
з	відчуттям	розчарування.	Згодом	я	дізнавався	від	людей	про	те,	що	
ненависть	до	ідейного	опонента	В.	Різуна	напряму	відливалася	на	
оцінці	моєї	наукової	й	науково-організаційної	діяльності.	Але	де	
ті	опоненти	сьогодні?...	Господь	їм	суддя!
Володимир	Різун	став	першим	(!),	хто	висловив	цінні	 ідеї	для	

розвитку	наукової	галузі	«Соціальні	комунікації»	й	відбив	їх	у	вже	
широковідомих	статтях	«До	питання	про	соціальнокомунікаційний	
підхід	у	науці»	[2]	й	«Начерки	до	методології	досліджень	соціальних	
комунікацій»	[3–4],	а	також	—	«Соціальні	комунікації	як	інженерне	
вчення,	або	соціальні	комунікації	в	системі	соціального	 інжині-
рингу	(соціальної	інженерії)»	[5].
В.	Різун	запропонував	розглядати	соціальні	комунікації	як	«таку	

систему	суспільної	взаємодії,	яка	включає	визначені	шляхи,	способи,	
засоби,	принципи	встановлення	й	підтримання	контактів	на	осно-
ві	професійно-технологічної	діяльності»	[2].	На	думку	автора,	така	
діяльність	«спрямована	на	розробку,	впровадження,	організацію,	
удосконалення,	модернізацію	відносин	у	суспільстві,	які	складаються	
між	різними	соціальними	інститутами»	[2].	В.	Різун	зазначає,	що,	«з	
одного	боку,	у	ролі	ініціаторів	спілкування	найчастіше	виступають	
соціальнокомунікаційні	інститути,	служби,	а	з	іншого	—	організо-
вані	спільноти	(соціум,	соціальні	групи)	як	повноправні	учасники	
соціальної	взаємодії»	[2].	Дослідник	вважає,	що	згадані	комунікації	
є	«соціально	маркованими,	бо	передбачають	взаємодію	із	соціально	
визначеними	групами	людей»	[2].	В.	Різун	переконаний	у	тому,	що	
«соціальні	комунікації	утворюються	за	законами	спілкування,	але,	
як	і	будь-які	технологічні	речі,	передбачають	використання	наукових	
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знань	про	спілкування	та	про	все,	що	використовується	для	органі-
зації	суспільно	комунікаційної	справи»	[2].
У	праці	«Начерки	до	методології	досліджень	соціальних	комуні-

кацій»	В.	Різун	робить	акценти	й	розглядає	такі	ключові	питання.
Соціальні	комунікації	слід	вивчати	як	практичну	справу,	що	на-

лежить	до	«сфери	соціальної	інженерії	(соціального	інжинірингу)»	
[3–4].
Соціальні	комунікації	необхідно	розглядати	як	засоби	ефектив-

ного	зв’язку	між	соціальними	інститутами.
Проектування	й	впровадження	соціальних	комунікацій	є	«спра-

вою	соціального	інжинірингу»	[3–4].	
Соціальні	комунікації	є	штучно	витворені,	«науково	визначені	шля-

хи,	способи,	засоби,	принципи	взаємодії,	що	утворюють	комунікацій-
ні	мережі,	призначені	для	забезпечення	зв’язків	у	суспільстві»	[3–4].
Соціальні	 комунікації	 є	 роботою,	 що	 має	 «виробничо-

технологічні	форми»,	які	передбачають	наявність	«комунікаційної	
індустрії	у	державі	та	на	міждержавному	рівні».	Така	індустрія,	на	
думку	В.	Різуна,	«тягне	за	собою	підготовку	кадрів,	організацію	
умов	праці,	передбачає	менеджмент	комунікаційної	діяльності,	а	
також	розвиток	системи	професійних	знань	про	цю	справу»	[3–4].	
В.	Різун	вважає,	що	слід	визнати	соціальноінженерне	вчення	

про	«налагодження	соціальних	комунікацій,	тобто	наявність	со-
ціальнокомунікаційної	справи»	[3–4].	
Соціальні	комунікації	включені	до	соціальної	інженерії.
Соціальні	комунікації	не	є	науками	про	комунікацію,	але	про	«іс-

торію	(виникнення	й	розвиток)	вчення	про	соціальні	комунікації,	
значення	того	виду	соціальноінженерної	справи,	яку	ми	й	назвали	
соціальнокомунікаційною».	Соціальні	комунікації	 є	науками	про	
«власне	соціальні	комунікації	як	продукт	соціальнокомунікаційної	
справи»	[3–4].	
На	думку	В.	Різуна,	соціальні	комунікації	мають	можливість	ви-

вчати	цілий	перелік	об’єктів.	До	таких	автор	відносить	одинадцять,	
шість	із	яких	наводяться	далі:	«комунікаційна	діяльність	соціальних	
інститутів	та	форми	й	види	 інституціалізації	комунікаційної	ді-
яльності	соціальних	інститутів»;	«соціальнокомунікаційні	системи	

(мережі),	їх	функціонування,	особливості,	розвиток,	оптимізація,	
модернізація»;	«соціальнокомунікаційний	продукт,	його	форми	та	
види»;	«технології	виготовлення,	збереження	та	дистрибуції	соці-
альнокомунікаційного	продукту»;	«засоби	соціальної	комунікації»;	
«форми	та	методи	модернізації	й	оптимізації	соціальнокомуніка-
ційної	справи»	[3–4].	
Соціальні	комунікації,	впевнений	В.	Різун,	слід	вважати	знаряддям,	

і	підтверджує	свою	позицію	думкою	О.	О.	Леонтьєва,	який	вважав,	що	
«мовлення	не	заповнює	собою	всього	«діяльнісного»	акту»	[1].
Науки	про	соціальну	комунікацію	не	можуть	функціонувати,	

заявляє	з	упевненістю	В.	Різун,	без	«даних	сучасної	загальної,	спе-
ціальної,	теоретичної	й	прикладної	комунікативістики»	[3–4].
За	заявою	В.	Різуна,	соціальнокомунікаційна	інженерія	й	науки	

про	неї	потребують	нині	систематизації	знань.	
Між	комунікативістикою	й	соціальними	комунікаціями	є	плу-

танина	в	поняттях	і	термінах,	що	їх	означають.	
В.	Різун	вважає,	що	слід	принципово	розрізнювати	такі	види	

спілкування,	як:	персональне,	масове	й	соціальне.	На	думку	до-
слідника:

персональне спілкування	 виступає	 в	 «ролі	функції	 людини	 як	
суб’єкта	й	використовується	на	операціональному,	а	не	дієвому	чи	
діяльнісному	рівні	її	активності»	[3–4];

масове спілкування	«має	не	персональний,	а	публічний	характер»,	
воно	одновекторне,	має	суб’єктно-об’єктний	характер	і	«підніма-
ється	вже	до	рівня	системи	дій»	[3–4];	

соціальне спілкування,	як	занотовує	В.	Різун,	«більш	організова-
ний	і	технологічно	обумовлений	вид	комунікації»;	це	діяльність,	що	
«спрямована	на	встановлення	та	підтримання	соціального	зв’язку	
в	суспільстві»	[3–4].	
В.	Різун	пропонує	здійснити	«мета-аналіз»	для	«систематизації	

комунікаційних	знань».	У	такій	справі	є	принциповим,	на	думку	
автора,	«розмежування	термінів	«соціальна	(суспільна)	комуніка-
ція»	та	«соціальні	(суспільні)	комунікації».	Дослідник	наполягає	
на	думці	про	те,	що	«необхідно	кваліфікувати	й	соціальні	комуні-
кації	як	автономну	справу,	про	яку	може	бути	наука,	яка	не	дублює	
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комунікативістики,	а	використовує	 її».	У	зв’язку	 із	 зазначеним,	
В.	Різун	пропонує	«соціальнокомунікаційну	справу»	назвати	со-
ціальнокомунікаційним	 інжинірингом,	 або	 теорією	та	 історією	
соціальнокомунікаційного	інжинірингу.	Соціальні	комунікації	до-
слідник	пропонує	назвати	«соціальнокомунікаційні	мережі»	чи	
«соціальнокомунікаційні	системи»	[3–4].	
Вживання	слова	«комунікація»	в	однині,	на	думку	В.	Різуна,	

має	смисл	 тоді,	коли	мова	йде	про	власне	спілкування	як	при-
родну,	властиву	людям	функцію	взаємодії,	обміну	інформацією.	У	
множині	слід,	як	вважає	В.	Різун,	вживати	термін	«комунікація»	
лише	тоді,	коли	спілкування	розглядається	як	справа,	коли	обго-
ворюються	питання	організації	соціальних	зв’язків.	Звідси,	варто,	
як	пропонує	дослідник,	 і	диференціювати	поняття	«матеріальні	
комунікації»	 (технічне	з’єднання,	наприклад,	між	будинками)	й	
поняття	«соціальні	комунікації»	 (дія,	взаємодія	 і	відносини	між	
елементами	суспільства,	соціальними	елементами)	як	різні	види	
інжинірингу	—	матеріального	та	духовного	[3–4].	
Виходячи	з	викладеного,	В.	Різун	вважає,	що	термін	«соціальна	

комунікація»	в	однині	може	вживатися	в	двох	значеннях,	а	саме:	
1)	«соціальна	комунікація	як	різновид	соціальних	комунікацій»;	
2)	«соціальна	комунікація…	як	різновид	публічного	спілкування,	

що	є	окремим	видом	суспільно-культурної	діяльності	й	лежить	в	
основі	соціальних	комунікацій»	[3–4].	
Запропонована	В.	Різуном	диференціація	 тлумачень	терміна	

«соціальна	комунікація»	й	уживання	згаданого	терміна	в	однині	й	
множині	повинні	бути	покладені	в	основу	класифікації	наук,	що	
стосуються	комунікації.	Дослідник	зауважує,	що	такий	поділ	«не	є	
завершеним	і	достатнім»	[3–4].	
Аналізуючи	проблеми	методології	досліджень	соціальних	ко-

мунікацій,	В.	Різун	вважає,	що	«організація	наукових	досліджень	
у	галузі	соціальних	комунікацій	спирається	на	ідею	проектування	
та	конструювання	соціальних	мереж	у	системі	соціального	інжи-
нірингу	в	частині,	яка	стосується	комунікаційної	взаємодії	як	виду	
соціального	зв’язку».	Методологія	наукової	галузі	«Соціальні	ко-
мунікації»	формується,	на	думку	В.	Різуна,	«на	такій	сукупності	

понять,	тверджень,	принципів,	способів,	які	стосуються	прямо	чи	
опосередковано	«об’єднання»	соціуму	за	допомогою	спілкування»	
[3–4].
За	твердженнями	В.	Різуна,	для	вивчення	соціальних	комуніка-

цій	може	бути	актуальним	соціальнокомунікаційний	підхід.	Автор	
вбачає	суть	методологічного	підходу	до	вивчення	соціальних	ко-
мунікацій	у	«фіксації,	моніторингу,	описі,	аналізі	й	інтерпретації	
даних	у	системі	понять	соціальнокомунікаційного	інжинірингу,	а	
точніше	—	з	точки	зору	того,	чи	здійснює	об’єкт	дослідження	на	
соціум	той	вплив,	який	технологічно	закладався,	і	як	соціум	від-
реагував	на	об’єкт	впливу»	[3–4].	На	думку	В.	Різуна,	комунікаційні	
об’єкти	в	соціальному	вимірі	повинні	вивчатися	з	позицій	таких	
методологічних	положень:
«фіксація	досліджуваного	об’єкта	в	природній	для	нього	системі	

суспільних	координат	(зв’язок	із	соціальною	групою,	фахом,	віком,	
освітою,	переконаннями,	вірою	тощо)»	[3–4];	
«спостереження	за	досліджуваним	об’єктом	у	соціальних	умо-

вах»	[3–4];	
«експериментування	з	досліджуваним	об’єктом	у	реальних	або	

лабораторно	відтворених	соціальних	умовах»	[3–4];	
«опис	результатів	спостережень	чи	експериментів	відносно	со-

ціально	заданих	параметрів»	[3–4];	
«аналіз	результатів	досліджень	у	соціально	заданому	контексті»;	
«соціально	зорієнтована	інтерпретація	результатів	аналізу».	
В.	Різун	акцентує	увагу	на	тому,	що	включення,	наприклад,	жур-

налістикознавства	й	бібліотекознавства	до	наукової	галузі	«Соціаль-
ні	комунікації»	передбачає	аналіз	об’єктів	і	предметів	дослідження	
«як	особливих	засобів	соціальної	інженерії»	[3–4].	
Утім,	на	думку	В.	Різуна,	потрібно	зважати	на	те,	що	реаліза-

ція	соціальної	інженерії	може	здійснюватися	лише	за	допомогою	
технологічних	процесів,	технологій.	Дослідник	декларує:	«Успіх	
справи	в	організації	 соціальнокомунікаційних	мереж	великою	
мірою	 залежить	 від	 тих	науково	 визначених	шляхів,	 способів,	
принципів,	 знарядь,	об’єктів	та	технік	впливу,	які	й	становлять	
основу	тієї	чи	іншої	технології»	[3–4].	Автор	вважає,	що	для	со-
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ціальних	комунікацій	соціальнокомунікаційні	технології	є	най-
важливішим	об’єктом	досліджень.	
Дослідник	В.	Різун	аналізує	поняття	«суспільна	комунікаційна	

система»,	маючи	на	увазі	«модель	організації	праці»	й	технологічну	
систему,	«яка	включає	певну	соціальну	структуру	як	носія	функцій	
комуніканта,	об’єкт	(суб’єкт)	впливу	—	комуніката	та	засоби	впливу	
(медіа	тощо)»	[3–4].	
Свої	погляди	на	соціальні	комунікації	В.	Різун	висловив	у	статті	

«Соціальні	комунікації	як	інженерне	вчення,	або	соціальні	кому-
нікації	в	системі	соціального	інжинірингу	(соціальної	інженерії)»	
(2012).
Автор	вважає,	що	комунікація	як	явище	є	самодостатнім	об’єктом	

дослідження.	Виділення	такого	об’єкта	дослідження	відбулося	за-
вдяки	різним	наукам.	І	саме	тому,	на	переконання	В.	Різуна,	досі	
відбувається	 «непорозуміння	серед	науковців»	 [5].	Незважаючи	
на	різні	позиції	й	уявлення	науковців	про	комунікацію	як	об’єкт	
дослідження,	В.	Різун	стверджує:	«Україна	пішла	по	шляху	виді-
лення	окремої	наукової	галузі	(«Соціальні	комунікації»)	і	створен-
ня	метатеорії	на	основі	знань	інших	наук».	Разом	із	твердженням	
дослідника	про	відносну	самостійність	наукової	галузі	«Соціальні	
комунікації»,	необхідно	пам’ятати	про	те,	що	«де-факто	ця	наука	
залишиться…	залежною	від	поняттєво-категоріального	апарату	со-
ціології,	психології,	філології,	філософії	тощо».	В.	Різун	вважає,	що	
вчення	про	соціальні	комунікації	належить	«до	сфери	інженерних	
вчень»,	які	завжди	технологічно	спрямовані.	В.	Різун	спирається	на	
тлумачення	терміна	«соціальні	комунікації»	Г.	Почепцовим:	«Со-
ціальні	комунікації	—	це	не	наука,	це	вид	соціальної	(гуманітар-
ної)	 інженерії,	конструювання,	побудови,	організації	соціальних	
процесів,	суспільної	взаємодії	тощо	(не	соціальний	інжиніринг	є	
складовою	соціальних	комунікацій»,	і	В.	Різун	додає:	«а	принципо-
во	—	соціальні	комунікації	є	видом	соціального	інжинірингу»	[5].
В.	Різун	вважає,	що	«статус	 інженерного	вчення	не	принижує	

соціальних	комунікацій,	але	однозначно	надає	їм	статусу	ремесла,	
професійної	діяльності,	фахівці	якої	виступають	у	ролі	комуніка-
ційних	технологів	(комунтехнологів),	соціальних	інженерів».	І	саме	

тому	дослідник	робить	висновки	про	те,	що	соціальна	інженерія	як	
вчення	«займе	гідне	місце	серед	технічних	наук,	які	складатимуться	
з	соціально-технічних	та	матеріально-технічних	наук»	[5].	
На	думку	В.	Різуна,	«будь-який	вид	соціальної	комунікації	в	

цілому	може	підлягати	дослідженню»,	наприклад:	
—	 «із	 точки	зору	становлення	цього	виду	 (історичний	підхід	для	
вивчення	становлення	виду	соціальної	комунікації);	

—	 з’ясування	 суспільної	 природи	 та	форм	 існування	 соціальної	
комунікації	й	кожного	її	виду	залежно	від	суспільно-політичних	
умов	тощо	(онтологічний	підхід);	

—	 дослідження	функціонування	компонентів,	елементів,	складників	
кожного	виду	соціальної	комунікації	та	взаємозв’язків	між	ними	
(системний	підхід);	

—	 дослідження	вияву	того	чи	іншого	виду	соціальних	комунікацій	за-
лежно	від	вибору	конкретних	суспільно-політичних	умов	серед	на-
явних	альтернативних	умов,	чинників	(інформаційний	підхід)»	[5].	
Соціальнокомунікаційні	дослідження	сьогодні,	як	вважає	В.	Рі-

зун,	вже	можуть	мати	актуальні	питання.	Автор	наводить	декілька	
прикладів	таких	питань:
—	 «інституціалізація,	 морфологізація,	 ієрархізація	 громади	 як	
суб’єкта-комуніката	соціальних	комунікацій;	

—	 формування	суб’єктно-суб’єктного	підходу	в	системі	соціаль-
ного	комунікування;	

—	 протидія	та	ризики	в	соціальній	комунікації,	а	саме	ризики,	які	
спричинені	пасивністю	суб’єкта-комуніката;	

—	 вивчення	 механізмів	 перетворення	 суб’єкта	 комуніката	 на	
об’єкта;

—	 формування	загальної,	політичної,	медійної	культури	в	членів	
громади	як	способу	боротьби	з	пасивністю	громади»	[5].	
В.	Різун,	обговорюючи	питання	щодо	розроблення	соціально-

комунікаційного	підходу	до	вивчення	явищ	і	процесів	у	межах	со-
ціальних	комунікацій,	вважає,	що	до	«соціальнокомунікаційної	
парадигми	принципів	дослідження	явищ	обов’язково	входить:	
1)	вивчення	явища	в	контексті	суспільної	взаємодії	суб’єктів	

спілкування;	
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2)	визначення	функціонального	статусу	явища	в	цьому	контексті	
взаємодії;	
3)	визначення	залежності	явища	від	мети,	завдань	 і	характеру	

суспільної	взаємодії»	[5].	
Ці	основні	положення	соціального	 інжинірингу,	соціальних	

комунікацій,	висловлені	Володимиром	Різуном,	сьогодні	нази-
вають	соціальнокомунікаційним	підходом.	Погоджуюся	з	опо-
нентами	В.	Різуна	в	тому,	що	положення	соціальнокомунікацій-
ного	підходу	ще	далекі	 від	 універсальності	й	методологічного	
підмурівку.	Але…	

Варто	звернути	увагу	на	те,	що	саме	Володимир	Різун	першим	
сформулював	такі	концепти!	
Першим!!!	
І	другого	«першого»	вже	не	буде.	
Тому	що	перший	завжди	залишається	першим!!!

Вітаю	дорогу	й	шановану	мною	людину,	свого	наукового	кон-
сультанта,	колегу,	соратника	в	боротьбі	з	ідіотами	від	науки,	друга	
й	товариша	Володимира	Володимировича	Різуна	зі	знатним	юві-
леєм!!!
Бажаю	від	себе	і	своєї	дружини	Ганни	Холод	міцного	здоров’я,	

наполегливості	в	досягненні	замисленого,	стійкості	до	перешкод	
людського	й	бюрократичного	штибу,	затишку	в	родині,	наснаги	в	
онуках	і	тихого	Щастя!!!
Нехай	Ваші	близькі	будуть	раді	Вам,	нехай	 їхні	успіхи	будуть	

Вашим	підґрунтям	й	удачею!!!	
Долгая	лета	Вам,	Володимире	Володимировчу!!!
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Людмила ХОМЕНКО

ЛЮДИНА, ВІД ЯКОЇ СВІТЛІШЕ

Тільки	в	тлумачному	словникові	вісім	визначень	слова	життя,	
а	з	погляду	поетичного	й	метафоричного	—	точно	не	злічити.	Це	і	
«гра»,	і	«театр»,	і	«великий	цейтнот»,	і	«усмішка	двойлеза»,	і	«один	
футбольний	матч»,	у	якому	ти	«і	форвард,	 і	 голкіпер»...	Урешті,	
кожен	може	додати	щось	своє,	більш	або	менш	влучне.	Як	на	мене,	
то	це	й	низка	зустрічей.	Деякі	з	них	визначають	долю.	Володимир	
Володимирович	Різун	повернув	мене	до	мене,	запросивши	на	ви-
кладацьку	роботу.	Думаю,	саме	вона	—	моя.	Отож	зустріч	 із	ним	
була	для	мене	надзвичайно	важливою.	
Коли	ми	познайомилися,	мене	просто	вразила	працездатність	

цієї	людини:	вдень	заняття	(викладали	українську	мову	американ-
цям	у	Корпусі	миру,	 і	було	це	в	Луцьку),	тоді	—	робота	над	док-
торською	дисертацією,	очевидно,	часто	вона	продовжувалася	всю	
ніч,	але	ніяких	скарг,	лише	тінь	втоми	довкола	очей.	Я	згадую	це,	
коли	чую	від	студентів,	що	не	вивчили,	не	встигли,	бо	ж,	бачите,	
працюють.	Немає	розуміння	того,	що	ТИ	зробив	свій	вибір.
Його	заняття	були	нестандартними,	творчими	і…	веселими.	У	

позаурочний	час	(на	заняттях	панувала	тільки	українська)	викорис-
товував	кожну	можливість	попрактикувати	свою	англійську	і	робив	
це,	я	б	сказала,	сміливо.	Іноді	розповідав	американцям	анекдоти,	
а	відомо,	що	передати	гумор,	іронію	іноземною	ой	як	не	просто!	
Дивувала	жадоба	знань.	А	ще	—	бажання	і	вміння	втілити	набуте	

в	життя.	На	початку	90-х	побачив	світ	один	із	перших	(а	комуніка-

Хоменко Людмила Мечиславівна,	доцент	кафедри	мови	та	стилістики	Ін-
ституту	журналістики	Київського	національного	університету	імені	Тараса	
Шевченка,	кандидат	філологічних	наук.

тивного	спрямування	—	перший)	підручник	української	мови	для	
іноземців.	Автори	—	М.	Гримич,	Н.	Непийвода,	І.	Осташ,	В.	Різун.	
Усі	вони	працювали	у	школі	україністики,	а	навчальної	літератури	
катастрофічно	не	вистачало.	Принцип	«якщо	не	я,	то	хто»,	який,	
окрім	багато	чого	іншого,	об’єднував	цих	людей,	спонукав	їх	зро-
бити	такий	потрібний	підручник.	
Ювілеї	існують,	урешті,	й	для	того,	щоб	мати	нагоду	комплі-

ментарно	сказати	про	людину,	бо	наче	ж	не	прийнято	у	«звичайні»	
дні	говорити	одне	одному	добрі,	вдячні	слова,	наче	їх	важко	ви-
мовляти,	наче	ми	їх	соромимося.	Упевнена,	що	в	цьому	збірнику	
багато	буде	написано	про	В.	В.	Різуна,	доктора,	професора,	саме	
як	про	науковця,	праці	якого	мають	надзвичайно	високий	індекс	
цитування.	Висока	відповідальність	за	слово,	ґрунтовність,	про-
думаність,	уміння	визначити	найсуттєвіше	роблять	його	наукові	
здобутки	вагомими,	актуальними,	новаторськими.	
Я	ж	хочу	сказати	про	хист	співпереживати,	про	доброту	 і	не-

байдужість,	щирість.	Звичайно,	дотичну	до	нашого	життя	людину	
ми	пропускаємо	крізь	своє	бачення,	тому	я,	даруйте,	присутня	у	
слові	про	ювіляра.
Багато	років	тому	ми	з	чоловіком	поверталися	з	Карпат.	Зали-

шалося	трохи	часу	до	потяга,	і	ми	бродили	вулицями	і	вуличками	
Львова.	Дуже	несподівано	 зустрілися	 з	 сімейством	Різунів.	Але	
ще	більше,	ніж	справді	несподівана	зустріч,	мене	здивувало,	що	
Володимир	Володимирович	пам’ятав:	 у	мене	день	народження.	
Завдяки	йому	він	став	одним	із	найкращих	у	моєму	житті.	Воло-
димир	Володимирович	«видзвонив»	свого	знайомого	львів’янина,	
і	 той,	закоханий	у	рідне	місто,	показав	нам	неповторний	Львів.	
Було	сказано,	що	екскурсія	присвячена	мені.	Очевидно,	Володи-
мир	Володимирович	не	пам’ятає	того.	Просто,	є	в	людини	потреба	
зробити	приємне	іншим.
Пережила	важку	операцію.	Щойно	приходжу	до	 тями	після	

наркозу.	Розплющивши	очі,	 бачу	подругу	 і	 сина.	Телефонний	
дзвінок.	«Я	не	знав,	що	Ви	в	лікарні.	Може,	що	треба?».	Дирек-
тор	 Інституту.	Я	навмисне	підкреслюю	—	директор	 Інституту.	
Дуже	заклопотана	людина,	котра	мусить	вирішувати	безліч	справ.	
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Мені	стає	тепло	 і	щемно.	Я	Вам	дуже	вдячна,	Володимире	Во-
лодимировичу!
Пам’ятаю,	десь	відразу	після	того,	як	Володимира	Володимиро-

вича	вперше	обрали	директором,	його	запросили	для	участі	в	теле-
програмі.	У	кінці	розмови	ведуча	попросила	прочитати	улюблений	
вірш.	Узагалі-то,	не	може	бути	одного	улюбленого	вірша,	книги,	
пісні,	але,	мабуть,	спрацьовують	механізми	підсвідомості,	і	людина	
щось	відбирає.	І	це	щось	є	суттєвим.	Володимир	Володимирович	
прочитав	поезію	Ліни	Костенко.

Шипшина	важко	віддає	плоди.
Вона	людей	хапає	за	рукава.
Вона	кричить:	—	Людино,	підожди!
О,	підожди,	людино,	будь	ласкава.
Не	всі,	не	всі,	хоч	ягідку	облиш!
Одна	пташина	так	мене	просила!
Я	ж	тут	для	всіх,	а	не	для	тебе	лиш.
І	просто	осінь	щоб	була	красива.

Дійсно,	як	це	важливо	—	жити,	«осінь	щоб	була	красива»,	вряту-
вати	маляток-їжачків	(була	така	історія	в	Різунів),	дати	прихисток	
покинутим	котам	і	собакам.	А	головне	—	мати	талант	великої	людя-
ності.	Володимире	Володимировичу,	нехай	сторицею	повертається	
до	Вас	добро!

Інна ЧЕРЕМНИХ

КОМУНІКУВАТИ НЕ МОЖНА РОЗ’ЄДНАТИ

Навіть	не	 здогадувалась,	наскільки	черговий	американський	
фільм	про	прибульців	може	надихнути	на	усвідомлення	мізерності	
існування	в	роз’єднаному	просторі.	Розуміння	в	нагальності	по-
треби	створити	об’єднувальну	позитивну	глобальну	універсальну	
концепцію	комунікації	нині	стає	очевидним.	До	чого	це	я?	
Напевно	до	того,	що	виклики	сьогодення	набагато	загрозливіші	

й	ближчі	до	нас,	аніж	здається.	Нині	пропагандистська	рекламна	
машина,	НЛП-технології	 здатні	поглинути	найстійкіші	людські	
мізки,	масово	заразити,	створити	прецедент	медійного	насильства.	
Ця	небезпека	здатна	роз’єднувати	 і	сприяти	протистоянню	одне	
одному	—	людині,	спільноті,	масам.	Здається,	людство	стоїть	над	
прірвою	в	один	крок,	який	може	або	наблизити,	або	зашкодити	
катастрофі.	Тому	не	потрібно	чекати	прибульців,	щоб	об’єднатися,	
знайти	спільну	мову	й	порозумітися,	як	далі	жити	всім	нам,	людству	
в	мирі	й	злагоді.
«Як	обходити	перешкоди,	що	можуть	виникнути	у	сфері	масо-

вого	спілкування;	яку	місію	фахівці	масової	комунікації	виконують	
у	суспільстві;	що	треба	зробити,	щоб	модернізувати	 їхню	працю;	
як	уникнути	ризиків	для	себе	й	оточення	від	несподіваних	наслід-
ків?»	—	ці	глобальні	філософські	запитання	вже	давно	постали	й	
лягли	в	основу	теорії	масової	комунікації	відомого	українського	
науковця,	професора,	директора	Інституту	журналістики	КНУ	імені	
Тараса	Шевченка	Володимира	Володимировича	Різуна.

Черемних Інна Володимирівна,	доцент	кафедри	телебачення	та	радіомов-
лення	Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	
імені	Тараса	Шевченка,	кандидат	наук	із	соціальних	комунікацій.
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У	своїх	працях	він	наводить	велику	кількість	моделей	масової	
комунікацї:	від	всесильної	пропаганди	Чакотіна	до	синтетичної	
моделі	Ґобана-Класа.	І	хоча	«кожна	модель	відрізняється	одна	від	
одної	складністю	відтворення	явища,	відображає	його	в	певному	
аспекті».	Проте	«жодна	з	них	не	є	повним	відображенням	процесу	
комунікації»,	—	стверджує	автор	у	своїй	відомій	праці	«Теорія	ма-
сової	комунікації».
Яку	ж	модель	для	спілкування	нині	обере	людство?	Яка	із	за-

пропонованих	може	врятувати	нас	від	багатьох	викликів	і	загроз?	
Можливо,	настав	час	висловити	гіпотезу	про	необхідність	ство-
рення	універсальної	моделі	спілкування	мас,	людства,	Всесвіту?	
Сподіваємось	величезний	30-річний	досвід	науковця	Володи-
мира	Володимировича	Різуна	допоможе	йому	 і	його	послідов-
никам	 знайти	 гідні	 відповіді	на	кричущі	питання	сьогодення.	
А	нам	 залишається	побажати	ювілярові	натхнення,	мудрості,	
валідності	 у	прийнятті	менеджерських	рішень,	однозначності	
у	використанні	розділового	знака	в	реченні:	«Комунікувати	не	
можна	роз’єднати». 

Ніна ЧЕРЕПУШКО

…ТАКИМ ВІН БАЧИТЬСЯ МЕНІ

Ось	уже	й	60!	А	нещодавно	було	45.
Торік	для	мене,	 а	цього	—	для	Володимира	Володимировича	

Різуна.
Шістнадцять	років	спілкування	з	ним	як	завідувачем	кафедри,	

моїм	безпосереднім	керівником,	а	також	як	з	директором	Інституту	
журналістики,	пролетіли	швидко	і	залишили	по	собі	багато	гарних	
набутків	—	вражень,	змін,	досвіду,	чим	я	величезною	мірою	за-
вдячую	цій	людині.
Володимир	Володимирович	—	особистість	різнопланова,	бага-

тогранна,	цілісна.
Його	вміння	володіти	собою	викликає	повагу	і	запитання:	звідки	

в	нього	стільки	сил?
Виважене	ставлення	до	колег.	Вміння	просто	дивитись	на	не-

прості	речі,	виокремлюючи	їх	суть.
У	складних	ситуаціях	студентсько-викладацьких	буднів	Воло-

димир	Володимирович	завжди	прагне	знайти	оптимальний	варіант	
виходу	з	них.
Його	ставлення	до	студентів	можна	сприймати	по-різному.	Осо-

бливо,	коли	його	людяність	переходить	в	надмірно	демократичне,	
ліберальне	ставлення	до	них.	Але	максимум	сприяння	з	його	боку	
для	успішного	навчання	завжди	є.
Балансуючи	між	(+)	та	(-)	,	Володимир	Володимирович	всякий	

раз	схиляє	ситуацію	в	конструктивне	позитивне	русло.

Черепушко Ніна Василівна,	старший	лаборант	кафедри	соціальних	кому-
нікацій	Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	
імені	Тараса	Шевченка.	
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Левову	частку	роботи,	як	директор	Інституту,	він	бере	на	себе,	
хоча	можна	розділити	її	поміж	колег.
В	одній	 зі	 своїх	книг	Ф.	Дюрренматт	стверджує,	що	кожної	

наступної	миті	 людина	 інша,	 відрізняється	 від	 себе	нещодав-
ньої.	Так	і	Володимир	Володимирович	може	бути	різним	у	різних	
ситуаціях.	Водночас	він	постійно	відкритий	до	новацій.	Само-
достатність,	з	одного	боку,	і	постійний	пошук	нового,	з	другого	
боку.	Так	як	він	ставиться	до	інших,	і	особливо	до	думок	інших	
про	нього, то	це	гідне	того,	аби	нам	усім	вчитись	у	нього,	сама	
це	роблю.
Володимир	Володимирович	володіє	вмінням	поєднувати	непо-

єднуване.	Як	сам	процес	життя,	він	відкритий,	«живий»	—	ніщо	
людське	йому	не	чуже.
Працюючи	в	одному	колективі,	ми	постійно	впливаємо	одне	на	

одного,	кожен	впливає	на	іншого	і	сам	зазнає	впливу	і	змін.	Для	
мене	Володимир	Володимирович	став	тим	«вищим»,	завдяки	чому	
я	змогла	долати	труднощі	в	розбурханому	морі	життя	 і	пливти	в	
правильному	напрямку	стосовно	сенсу	життя.
Володимир	Володимирович	доклав	багато	зусиль,	аби	в	колек-

тиві	кафедри,	Інституту	була	добра	робоча	атмосфера.
З	величезною	теплотою	згадую	кафедральну	поїздку	до	м.	Чиги-

рина	2007	року,	різні	святкування	на	кафедрі,	як	у	добрій	родині,	
в	атмосфері	доброзичливості,	світла,	затишку,	тепла,	комфорту.	
Маховик	часу	прискорився,	час	ущільнився	і	тепер	ми	вже	не	маємо	
цього,	але	світлини	минулих	подій	зігрівають	душу.	
Готовність	допомогти,	розділити	радість	 і	біду,	підтримати,	це	

також	про	Володимира	Володимировича.
Вміння	поєднувати	протилежності	й	утримувати	 їх	у	балансі	

викликає	заздрість.
Про	нього	можна	чути,	читати	різне.	Та	мені	важлива	суть	лю-

дини	—	до	чого	вона	прагне.
Володимир	Володимирович	прагне	поліпшити	комунікацію	

загалом	й	у	всьому.	До	взаєморозуміння	«усіх	і	вся»	у	цьому	роз-
маїтому,	жорстокому,	дивовижно-прекрасному	світі.	Сьогодні	це	
головне	—	зв’язки	між	людьми.	Бо	всі	проблеми	саме	з	непра-

вильних	 зв’язків,	 спричинених	неправильною	комунікацією,	 і	
в	міжособистісних	стосунках,	і	в	усіх	сферах	життя	суспільства.
Саме	Володимир	Володимирович	Різун	чи	не	найбільше	до-

клався	до	того,	аби	була	відкрита	спеціальність	«Соціальні	ко-
мунікації».	Він	постійно	працює	над	тим,	щоб	в	Інституті	було	
порозуміння	між	людьми,	щоб	були	 теплі	 і	щирі	 стосунки.	Ці	
рядки	написані	не	«для	годиться»,	таким	я	його	бачу,	так	його	
сприймаю	як	особистість.	А	ювілей	—	лише	приводом	сказати	
про	це	на	загал,	бо	усьому,	чого	торкаємось	словом	чи	думкою,	
усьому	цьому	даємо	силу.	Тому	хай	більше	доброзичливих	слів	
озвучується	і	більше	конструктивних	думок	генерується,	—	світ	
стане	кращим	для	нас	усіх.	



Університети Володимира Різуна

218

I. Слово про юбіляра

219

Вікторія ШЕВЧЕНКО

Є ЛЮДИ, ЯКІ ЗДАТНІ ЗМІНИТИ  
ЖИТТЯ ІНШИХ

Знакових	постатей	в	житті	людини	завжди	небагато.	Можу	без	
перебільшень	стверджувати,	що	Володимир	Володимирович	змінив	
моє	життя,	за	що	я	йому	надзвичайно	вдячна.
Я	закінчила	факультет	кібернетики,	адже	зі	школи	любила	ма-

тематику,	потім	працювала	програмістом,	і	мені	дуже	подобалось	
писати	програми,	робити	бази	даних.	Приємно	було	бачити	резуль-
тати	своєї	праці	—	продукти	нашого	відділу	були	впроваджені	і	всі	
люди	ними	користувались.
Але	доля	керує	життям	людини	на	свій	розсуд,	і	від	людини	за-

лежить,	чи	прийме	вона	те,	нове,	що	їй	пропонується.
Ми	почали	розробляти	дуже	цікаву	тему	«Реконструкція	забу-

дови	Києва»,	в	межах	якої	я	створювала	і	наповнювала	бази	даних	
«Втрачені	пам’ятки	Києва».	З	цією	темою	я	вступила	до	аспіран-
тури,	про	це	писала	статті,	виступала	на	конференціях.	На	одній	
конференції	«Українська	мова	 і	культура»	я	познайомилася	з	до-
центом	Інституту	журналістики	Володимиром	Різуном.	Можливо,	
моя	доповідь	на	філологічній	конференції	достатньо	відрізнялась	
від	інших,	адже	містила	візуальний	ряд,	і	Володимир	Володимиро-
вич	мене	запам’ятав.	Хто	знав,	що	у	подальшому	це	буде	головною	
темою	моїх	досліджень?
Через	кілька	років	в	Інституті	журналістики,	який	тоді	очолював	

Анатолій	Захарович	Москаленко,	виник	обчислювальний	центр,	

Шевченко Вікторія Едуардівна, завідувачка	кафедри	мультимедійних	
технологій	 і	медіадизайну	Інституту	журналістики	Київського	націо-
нального	університету	імені	Тараса	Шевченка,	доктор	наук	із	соціальних	
комунікацій.	

яким	керував	Володимир	Володимирович	Різун,	а	студентам	стали	
викладати	«Технічні	засоби	журналістики».	Тоді	про	мене	згадали	і	
запросили	в	Інститут	журналістики.	І	я	кинула	свою	роботу,	кинула	
аспірантуру	і	пішла	викладати.
Через	рік	Володимир	Володимирович	запропонував	мені	затвер-

дити	тему	кандидатської,	а	я	навіть	уявити	не	могла,	про	що	я	можу	
писати	в	журналістиці.	Тема,	яку	затвердили,	взагалі	була	для	мене	
фантастичною!	Архітектоніка!	Що	це?	Як	я	можу	про	це	писати?	
Виявилось,	що	він	зрозумів	мою	схильність	до	точності,	аналіти-
ки,	структурування,	і	я	захопилась	темою,	намагалась	втілити	свої	
технічні	знання	в	наукові	дослідження	з	журналістикознавства.	У	
Володимира	Володимировича	я	була	першою!	Далі	були	аспіран-
ти,	пошукачі,	докторанти,	науковці,	яких	він	консультував,	але	
моя	дисертація	була	першою,	що	захищена	під	його	керівництвом.	
Згадую	відгук	наукового	керівника	на	захисті:	«Вона,	як	бджілка,	
збирала	матеріали...»	Щиро	і	тепло.	
Володимир	Володимирович	вразив	мене	своєю	відданістю	Ін-

ститутові	журналістики,	бажанням	створювати	нове.	Утім	він	не	
перекладав	роботи	на	інших.	Пригадую	перші	випуски	«Наукових	
записок	Інституту	журналістики»,	всі	статті,	які	директор	не	лише	
редагував,	а	й	верстав	власноруч.	Скільки	всього	було	створено	
за	ці	роки,	скільки	відкрито	нових	напрямів,	нових	кафедр,	спе-
ціальностей,	скільки	молодих	талановитих	науковців	захистили	
дисертації!
Особливо	 хотілося	 б	 відзначити	 нашу	 наукову	 спільноту	—	

Науково-методичну	 комісію	 з	журналістики	 та	 інформації	 при	
Міністерстві	науки	 та	освіти,	 яка	працювала	років	 з	 15.	Такого	
дружнього	колективу	однодумців	майже	неможливо	зустріти	у	на-
уковому	світі.	Завідувачі	кафедр,	декани	факультетів	журналістики	
з	усіх	міст	України	збирались	кілька	разів	на	рік,	щоб	обговорити	те	
нове,	що	відбувається,	поділитися	проблемами,	отримати	поради,	
допомогу	своїх	колег.	Всіх	об’єднував	Володимир	Володимирович,	
він	створив	колектив	справжніх	товаришів,	які	прагнули	допомогти	
одне	одному,	підтримати	в	будь-якій	ситуації,	адже	він	сам	першим	
вислуховував	 і	допомагав.	За	ці	роки	ми	стали	друзями,	вітаємо	
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одне	одного	зі	святами,	знаємо	маленькі	особисті	дати,	неймовірно	
щасливі	кожній	новій	зустрічі.	Не	знаю,	чи	є	ще	хоч	одна	галузь	
науки,	в	якій	науковці	були	такою	цілісністю.	
Пишаюсь	тим,	що	я	не	лише	наукова	донька	Володимира	Воло-

димировича,	а	й,	одночасно,	онука.	Адже	він	у	мене	керівник	кан-
дидатської	дисертації	і	науковий	консультант	докторської.	Науко-
вий	консультант,	якого	безмежно	поважаєш,	не	дає	тобі	можливості	
десь	схибити,	недопрацювати.	Це	подвійна	відповідальність	—	своє	
наукове	ім’я	і	твого	наукового	консультанта.	Безмежно	вдячна	Во-
лодимирові	Володимировичу,	що	він	підказав	мені	мій	науковий	
напрям,	такий	захопливий	і	постійно	рухомий,	мені	цікаво	жити	
і	працювати.
Щиро	вітаю	Володимира	Володимировича	 з	ювілеєм,	бажаю	

сили,	здоров’я	і	нових	звершень.	А	ми	підтримаємо!

Наталія ШУМАРОВА

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЕТЮД

Якщо	порівняти	долю	людини,	яку	вона	сама	собі	 «складає»	
своїми	цілями,	бажаннями,	вчинками,	з	розбудовою	слова,	можна,	
очевидно,	сказати,	що	її	характер	і	мета,	яку	вона	ставить	перед	со-
бою	в	житті,	співвідносяться	з	коренем	слова;	середовище,	в	якому	
вона	перебуває,	і	вчинки,	якими	реагує	на	події	свого	життя,	«під-
правляючи»	цим	власну	долю,	уподібнюються	до	суфіксів	(а	вони	
можуть	бути	й	жорстокими,	й	ласкавими,	точніше,	передають	такі	
значення).	А	префікс?	Префікс	з	погляду	долі	—	дивна	річ.	Він	
може	запрограмувати	наше	життя,	адже	префікс	—	це	те,	що	стоїть	
попереду,	це	початок	слова.	Ми	ще	не	знаємо,	яким	буде	корінь,	
як	він	«прозвучить»,	але	те,	що	попереду	(«пре-»),	вже	фіксує	на-
прям	нашого	життя,	закладаючи	його	координати.	Так,	«у-/в-»	—	це	
кудись	усередину,	в	глибину	(увійти, влетіти, вдуматися),	«до-/
ді-»	—	це	завершення	дії,	досягнення	мети	(додуматися, дописати, 
доробити, дійти),	«пере-»	означає	зміну,	кількаразове	повторення,	
удосконалення,	досягнення	результату	зусиль	(переробити, пере-
читати, переосмислити, переписати, перемогти).	«З-»…	О,	«з-»	—	
це	філософський	префікс.	Інколи	енантіосемічний.	Він	теж	може	
показувати	напрям,	причому	і	вгору	і	вниз,	залежно	від	значення	
кореня	(злетіти).	Від	людини	і	обставин,	але	найперше	від	людини,	
залежить,	куди	вона	прагнутиме	у	своєму	житті.	А	ще	він	вказує	на	
рух	із	усіх	боків	для	зустрічі	в	одній	точці	(з’їжджатися,	наприклад,	
на	день	народження),	на	початок	дії	(зрушувати).	А	початок	завжди	

Шумарова Наталія Петрівна,	 завідувачка	кафедри	мови	та	стилістики	
Інституту	журналістики	Київського	національного	університету	 імені	
Тараса	Шевченка,	доктор	філологічних	наук,	професор.
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має	продовження,	початок	означає,	що	попереду	ще	багато	справ,	
клопотів,	теплих	днів	і	щастя.	Ще	слова	мають	закінчення,	змінна	
частина	слова,	що	по-науковому	називається	флексією	і	означає	
«згинання,	вигин,	поворот».	Це	те,	що	допомагає	поєднанню	слів	
і	насамперед	 їхнього	значення	у	зміст	 і	смисл.	А	в	долі	людини	
відображає	зв’язки	з	родиною,	друзями,	колегами,	створюючи	не-
повторний	візерунок	подій.
З	ювілеєм	Вас,	шановний	Володимире	Володимировичу!	Щастя,	

здоров’я,	нових	звершень!	І	розмаїття	в	афіксах,	які,	приєднуючись	
до	кореня,	роблять	життя	таким	захопливим!

Наталка ЩИРА

ГУМОРИНА-75

Сімдесяті	роки	віддаленого	в	часі,	але	такого	близького	в	пам’яті	
ХХ	століття...
Київські	каштани	тоді	були	потужними	і	буяли	так	розкішно,	як	

ніколи	потім	—	ми	безтурботні	і	дуже	молоді.	Філфак	із	семінарами,	
колоквіумами,	практичними,–	словом	навчання	аж	шуміло.	Не-
змінним	організатором	студентського	дозвілля	була	Галя	Яремчук:	
куди	тільки	ми	не	їздили	на	екскурсії!
У	1975	році	гайнули	на	Гуморину	до	Одеси.	Нас	було	небагато,	

Володя	їхав	із	задоволенням,	бо	від	природи	смішливий,	із	легким	
доброзичливим	почуттям	гумору.	Одеса	зустріла	нас	першоквітне-
вим	сонцем,	але	з	прохолодою.	І	почали	ми	вештатися	містом,	щоб	
охопити	якомога	більше	пам’ятних	місць.	Реготали,	жартували.	Як	
то	всі	молоді,	з	причини	і	без	неї.
Був	ліричний,	я	б	сказала	людяний	настрій,	коли	дивилися	на	

синє,	напрочуд	спокійне	море.	Лишилося	чорно-біле	фото,	де	ми	
з	Володею	дивимося	в	далечінь	—	про	що	думалося	—	не	знаю,	але,	
певно,	про	щось	хороше	і	фантастичне.
Нашвендявшись	та	притомившись,	уже	під	вечір,	ми	з	Володею	

вирішили	піти	до	оперного	театру:	і	музику	послухаємо	та	й	поси-
димо	в	затишному	місці...
Театр	вразив	блиском,	вишуканістю,	велетенськими	дзеркала-

ми.	Піднялися	ми	десь	на	«гальорку»	 (там	квитки	за	копійки,	 і	
це	нам	було	«по-кишені»).	Всілися...	Київський	філармонічний	
квартет	з	репертуаром	Гайдна	і	здається	Вівальді.	Заслухалися	ми.	
Розорилися	в	теплі-добрі,	аж	тут	нас	аж	пронизала	думка:	«Поїзд!	

Щира Наталія Василівна, однокурсниця.
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Запізнимось».	Як	зірвемося	ми	з	місць,	як	затупотимо	сходами	на	
вихід,	одягаючись	на	ходу.	А	як	доїхати	до	вокзалу?	Тролейбусом	—	
а	до	від’їзду	менше	ніж	півгодини.	Лихо	на	Соломона	(як	сказав	
би	наш	однокурсник	Антон	Морговський)!!!	Це	ж	не	транспорт,	а	
якась	чортопхайка.	Від	того	всього	як	напав	на	нас	дурносміх,	ре-
гочемо,	як	навіжені,	до	сліз.	А	тролейбус,	як	та	старезна	черепаха,	
переповзає	від	зупинки	до	зупинки.
Ні,	ми	не	запізнилися,	ми	встигли...	Гуморина	вдалася.	Чи	й	був	

коли	ще	у	мене	в	житті	день	вщерть	заповнений	сміхом,	сонцем	і	
весняним	морем,	не	знаю.	
А	може	цей	день	був	підсилений	присутністю	Володі,	чемного,	

цікавого	до	світу	хлопця,	студента-філолога,	який	змалку	мріяв	
стати	журналістом...	І	став	ним.

ІІ. ТРИДЦЯТЬ П’ЯТЬ РОКІВ  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
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Володимир РІЗУН

КИЇВСЬКА ШКОЛА ЖУРНАЛІСТИКИ:  
ЇЇ ВИТОКИ ТА ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЖУРНАЛІСТИКИ

Інститутові	журналістики	—	70!	Як	на	 людей,	це	 зрілий	 вік,	
вік	досягнень	і	осягнень	життя-буття	з	усвідомленням	перемог	та	
поразок,	надбань	і	втрат.	Без	сумніву,	70-річна	історія	відділення	
(1947–1953),	факультету	(1953–1993),	 інституту	журналістики	(з	
1993	року)	залишила	помітний	слід	в	українській	освіті,	науці	та	
журналістиці.	У	Києві	 за	ці	десятиліття	сформувалася	освітня	 і	
наукова	школи	журналістики.
Під	школою	журналістики	слід	розуміти	ніщо	інше,	як	власне	

школу,	тобто	осередок	формування	думки	про	явище,	яке	вивча-
ється	чи	яке	досліджується.	Не	варто	підміняти	поняття	школи	
поняттям	сфери	діяльності	фахівців,	яких	ми	готуємо	чи	яких	ми	
навчаємо,	хоч	безперечно	—	школа	своїми	ідеями	впливає	на	саму	
працю.	
Наявність	районних	редакцій	—	це	ще	не	факт	існування	шко-

ли.	Хоч,	звісно,	редакції	можуть	репрезентувати	певну	школу	або	
мати	свою	власну,	якщо	журналісти	десь	вчилися	або	вони	самі	
собі	 готують	фахівців	при	редакціях.	У	редакційних	колективах	
може	існувати	система	своїх	«неписаних	правил»,	які	передаються	
новачкам,	тобто	може	бути	своя	редакційна	школа	журналізму	—	
імпліцитна,	організаційно	не	визначена.	Але	вона	може	перерости	
навіть	в	окрему	організаційну	структуру.
Проте	справжні	академічні	(університетські)	школи	журналіс-

тики	—	це	ті	навчальні	осередки,	які	досліджують,	вивчають	та	уза-
гальнюють	основні	принципи	й	закони	журналістики,	пропагують	
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їх.	Основою	основ	академічної	освіти	є	формування	майбутнього	
фахівця	на	фоні	опанування	фундаментальних	знань	у	своїй	галузі	
та	загальнокультурного	розвитку	особистості	фахівця.	Під	академіч-
ною	(університетською)	школою	слід	розуміти	інституціалізовану	
форму	підготовки	фахівців	і	проведення	досліджень.	
Звісно,	українська	журналістика	старша	за	її	школу.	І	в	тому	не-

має	нічого	дивного.	Зачатки	школи	можуть	закладатися	в	глибині	
самої	діяльності	і	бути	на	рівні	акумулювання	професійного	досвіду,	
який	передають	від	майстра	до	майстра,	від	фахівця	до	фахівця.	Але	
наступає	етап	виокремлення	власне	школи	з	професійного	серед-
овища	аж	до	надання	їй	статусу	академічного,	університетського.	
Для	підготовки	журналістів	університет,	у	класичному	розумінні	
цього	слова,	виявився	природним	середовищем.	
«Існує	тільки	три	професії,	представники	яких	удостоєні	носити	

мантію:	священик,	суддя	і	вчений.	Мантія	символізує	те,	що	її	носії	
наділені	зрілістю	розуму,	незалежністю	суджень	і	відповідальністю	
перед	власною	совістю	та	Богом.	Це	означає	внутрішню	незалеж-
ність	усіх	цих	трьох	професій:	їхній	обов’язок	—	бути	останніми,	
хто	дозволить	собі	діяти	примусово	і	піддаватися	тискові	ззовні»	[1].	
Слова	Генрі	Розовського	про	зрілість розуму,	незалежність суджень,	
відповідальність перед власною совістю та Богом,	внутрішню неза-
лежність, здатність не діяти примусово та не піддаватися тискові 
ззовні —	ці	слова,	як	ніякі	інші,	стосуються	і	професії	журналіста.	То	
ким	же	є	журналіст	—	священиком,	суддею,	вченим?	Не	слід	пере-
обтяжувати	розум	цими	порівняннями:	у	журналіста	своя	місія,	але	
його	єднає	з	цими	професіями	виплекана	цивілізацією	висока	ідея	
освіченості,	вихованості	й	високої	культури,	що	й	робить	людину	
сильною,	яка	має	зрілий	розум,	незалежність	суджень,	відповідаль-
ність	перед	власною	совістю	та	Богом,	внутрішню	незалежність,	
здатність	не	діяти	примусово	та	не	піддаватися	тискові	ззовні.	Ідея	
освіченості,	вихованості	й	високої	культури,	включаючи	внутріш-
ню	свободу,—	це	ідея,	яка	плекається,	витворюється	у	спеціальних	
закладах	та	передається	через	спілкування,	навчання,	самоосвіту.	
Університетська	підготовка	журналістів	у	світі	має	не	таку	вже	

й	давню	історію.	Можна	говорити	про	трохи	більше	ніж	сто	років	

(хоч	безперечно	сама	по	собі	журналістика	більш	давня	й	історія	
професії	журналіста	теж).	Найдавнішим	університетом,	який	роз-
почав	підготовку	журналістських	кадрів,	є	Колумбійський	універ-
ситет	(США),	де	справу	організував	відомий	у	світі	американський	
журналіст	Джозеф	Пулітцер	у	1912	році.
Чому	світ	іде	по	шляху	розвитку	університетської	системи	під-

готовки	журналістських	кадрів?	Чому	держави	не	зупиняються	на	
рівні	підготовки	журналістів	при	редакціях,	спілках	журналістики,	
громадських	організаціях?	Чому	Великобританія,	маючи	найпо-
тужніші	у	світі	медіа	(достатньо	назвати	ББС),	у	90-х	роках	активно	
запроваджує	бакалаврські	й	магістерські	програми	з	журналістики	
при	університетах	країни?
Відповідь	одна	й	очевидна:	 ідея	університетської	освіти	—	це	

прогресивна	ідея,	а	крім	того,	в	її	класичному	вимірі,	співзвучна	ідеї	
класичного	журналізму	як	явищу	концептуально	близькому	самій	
ідеї	Університету,	цінностями	якого	є	академічна	свобода	й	авто-
номія	управління.	Свобода	слова	й	незалежність	 існування	—	це	
теж	визначальні	цінності	світового	журналізму	і	вони	корелюють	із	
університетською	свободою	та	автономією,	зафіксованими	в	між-
народних	документах	—	Великій	університетській	хартії	 (Magna	
Charta	Universitatum)	та	Лімській	декларації	академічних	свобод	і	
університетської	автономії.	
Для	журналізму,	як	сфери	суспільно	визнаної	у	вигляді	елітної,	

інтелектуальної,	 інформаційно	продуктивної	творчої	діяльності,	
питання	рівня	освіти	—	то	питання	престижу,	здорових	амбіцій,	з	
одного	боку,	та	питання	ідентичності	журналістів	з	точки	зору	їх-
ньої	самодостатності	як	людей,	що	мають	вищу	освіту	і	спеціальну	
підготовку,	з	другого	боку.	І	не	просто	вищу	освіту,	а	освіту,	яка	за	
всіма	канонами	вважається	достойною	людей	розумних,	моральних,	
самодостатніх.
Чому	власне	Університет	забезпечує	підготовку	кадрів	вільних	

у	своїх	помислах,	незалежних,	самодостатніх,	моральних,	культур-
них,	державницьки	налаштованих,	а	чому	цього	не	можуть	робити	
інші	навчальні	 інституції?	Тому	що	в	концепції	Університету	за-
кладено	саме	ці	цінності;	університети	й	створювали	як	осередки	
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свободи	думки	і	слова,	скарбниці	національної	культури,	як	інте-
лектуальні	центри,	а	не	інститути	підприємництва,	корисливості,	
прагматизму,	бізнесу,	політики	тощо.	Свобода	думки,	як	внутрішня	
сила	її,	«вимагає	очевидних	передумов:	відповідного	академічного	
клімату	та	атмосфери»	[2],	чого	позбавлені	всі	профільні	інституції,	
що	займаються	власноруч	підготовкою	чи	перепідготовкою	кадрів.	
Випускники	таких	шкіл	навчання	завжди	заангажовані	і	мають	од-
нобокий	підхід	до	справи,	бо	вони	зашорені	внутрішньоцеховими	
правилами	і	принципами.	Такі	фахівці	можуть	бути	технологічно	
більш	вправними,	ніж	університетські	випускники,	але	вони	вну-
трішньо	залишаються	залежними	від	тої	технології	праці,	яку	ви-
вчили,	аж	до	тих	пір,	поки	не	здолають	в	університеті	чи	по	життю	
цю	залежність.
Цінності	світового	журналізму	—	свобода	слова	і	незалежність	—	

знаходять	свою	підтримку	 і	природний	розвиток	у	системі	кла-
сичної	університетської	освіти,	оскільки	ці	цінності	було	визнано	
як	основні	засновниками	університетів,	зачинателями	дискурсу	
ідеї	Університету,	її	проповідниками,	а	також	підтримано	багатьма	
державами	в	різні	часи.
Першим	кроком	у	напрямку	практичного	розв’язання	кадрової	

проблеми	в	українській	журналістиці	на	рівні	повноцінної	універси-
тетської	освіти	стало	створення	1947	р.	на	філологічних	факультетах	
дев’яти	університетів	Радянського	Союзу,	серед	них	—	Київського	
та	Харківського,	відділень	журналістики	для	підготовки	літера-
турних	працівників	редакцій	газет,	журналів	тощо.	В	Київському	
та	Ленінградському	університетах	було	створено	ще	й	аспірантуру	
з	журналістики.
Початок	журналістській	освіті	в	КДУ	поклав	наказ	його	ректора,	

доктора	геолого-мінералогічних	наук,	професора	Бондарчука	В.	Г.	
за	№	209	від	15	травня	1947	р.,	виданий	на	підставі	відповідного	
наказу	МВО	(міністерства	вищої	освіти)	СРСР,	згідно	з	яким	на	
філологічному	факультеті	відкривався	новий	фах	—	журналістика,	
а	впродовж	поточного	1947–1948	навчального	року	передбачалось	
створення	відповідної	кафедри	журналістики.	Контингент	набору	
визначено	в	кількості	75	осіб.	Оперативне	керівництво	новостворе-

ним	фахом	доручалось	завідувачу	російського	відділу	філологічного	
факультету.	
Першими	студентами	стали	87	осіб,	зараховані	на	перший	курс	

відділення	відповідно	до	рішення	приймальної	комісії	КДУ	 ім.	
Т.	Г.	Шевченка.	Це	були	вчорашні	фронтовики,	більшість	з	яких	
під	час	війни	служили	воєнкорами,	партійними	і	комсомольськими	
працівниками	в	радянській	армії,	мали	значний	життєвий	і	орга-
нізаційний	досвід.
Формування	викладацького	колективу	відділення	журналістики	

почалося	з	Володимира	Андрійовича	Рубана,	що	в	травні	1947	р.	
демобілізувався	з	армії	і	поновився	на	роботі	в	університеті	на	по-
саді	асистента	кафедри	російської	мови	філологічного	факультету.	
Наприкінці	серпня	цього	року	наказом	ректора	університету	він	
призначається	заступником	декана	філологічного	факультету	по	
відділу	журналістики	(а	також	по	західному	відділу).
Як	заступник	декана	по	відділу	журналістики,	Рубан	В.	А.	по-

чинає	формувати	фаховий	викладацький	колектив.	Він	запрошує	
Прожогiна	В.	Є.	з	Вищої	партійної	школи	при	ЦК	КП(б)У,	де	той	
працював	 завідувачем	кафедри	журналістики.	Співробітництво	
Прожогiна	В.	Є.	з	філологічним	факультетом	та	відділенням	жур-
налістики	почалось	у	другому	семестрі	1947–1948	навчального	року	
і	тривало	до	1954	р.	Протягом	цього	періоду	він	викладав	основні	
курси	—	історію	російської	журналістики	та	історію	більшовицької	
преси	на	засадах	сумісництва,	а	в	1954	р.	перейшов	повністю	на	
роботу	в	КДУ	на	факультет	журналістики.	Наявні	документи	свід-
чать,	що	Рубан	В.	А.	і	Прожогін	В.	Є.	були	першими	і	тривалий	час	
єдиними	викладачами	усіх	журналістських	дисциплін.	
Оскільки	відділення	журналістики	функціонувало	при	філоло-

гічному	факультеті,	а	досвіду	підготовки	спеціалістів	такого	фаху	не	
було,	на	відділенні	спочатку	переважало	викладання	в	основному	
філологічних	дисциплін.	Навчальний	план	для	першого	курсу	від-
ділення	містить	перелік	дисциплін,	який	свідчить,	що	по	суті	про-
грама	підготовки	журналістів	мало	чим	відрізнялася	від	підготовки	
викладачів	української	та	російської	мови	і	літератури,	а	саме:	осно-
ви	марксизму-ленінізму,	логіка,	психологія,	фізкультура,	військова	
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підготовка,	історія	народів	СРСР,	латинська	мова,	іноземна	мова,	
вступ	до	мовознавства,	сучасна	російська	мова,	сучасна	українська	
мова,	вступ	до	літературознавства,	 історія	російської	літератури,	
антична	література,	 історія	західної	літератури,	економічна	гео-
графія,	українська	стилістика,	старослов’янська	мова,	фольклор.
20.08.1948	р.	новим	наказом	ректора	№	426	на	посаду	заступника	

декана	філологічного	факультету	по	відділу	журналістики	призна-
чено	Зозулю	І.	А.	
У	 цьому	 навчальному	 році,	 згідно	 з	 штатним	 розписом	

професорсько-викладацького	персоналу,	 затвердженим	 заступ-
ником	міністра	ВО	СРСР	для	КДУ	ім.	Т.	Г.	Шевченка	за	№	368/м	
від	28.08.1947	та	наступним	директивним	листом	міністра	ВО	СРСР	
за	№	Д-24	від	30.04.1948,	вперше	встановлювався	персональний	
склад	кафедри	журналістики	(згодом	—	теорії	і	практики	радянської	
преси)	з	відповідною	заробітною	платнею.
Процес	формування	викладацького	складу	кафедри	затягував-

ся	через	відсутність	кадрів,	а	спроби	залучити	до	роботи	фахівців	
з	ВПШ	успіху	не	мали,	сумісництво	заборонялося.	На	засіданні	
вченої	ради	філологічного	факультету	у	вересні	1948	р.	зазначалось,	
що	з	13	кафедр	факультету	тільки	одна	—	нещодавно	організована	
кафедра	теорії	 і	практики	партійної	преси	ще	не	приступила	до	
роботи.	Позитивних	зрушень	в	цьому	напрямку	протягом	року	так	
і	не	відбулося.
На	перший	курс	відділення	журналістики	у	1948–1949	н.	р.	було	

зараховано	28	осіб,	з	них	—	12	учасників	війни.	Наприкінці	жовтня	
1948	р.	на	цей	курс	були	зараховані	без	вступних	екзаменів	ще	три	
студенти,	всі	демобілізовані,	відмінники,	серед	них	Канюка	М.	С.	
Фахова	підготовка	студентів	розпочиналася	з	другого	курсу	на-

вчання	включенням	до	навчального	плану	спеціальних	дисциплін,	
практики	та	курсової	роботи:	теорія	і	практика	радянської	преси,	
навчальна	практика,	курсова	робота	на	тему	«Про	мову	та	стиль	
радянської	преси».	Факультативи:	стенографія	та	машинопис,	фо-
тосправа	та	фоторепортаж.
У	1949–1950	н.	р.	перелік	фахових	дисциплін	був	такий:	історія	

журналістики,	теорія	і	практика	радянської	преси,	техніка	і	оформ-

лення	газети,	навчальна	практика,	виробнича	практика.	Факуль-
тативи:	стенографія	та	машинопис,	фотосправа	 і	фоторепортаж,	
сучасна	 іноземна	преса.	Курси	на	 вибір:	 історія	 більшовицької	
преси,	питання	партійного	життя	в	газеті,	 історія	журналістики,	
питання	пропаганди	в	газеті,	питання	економіки	в	газеті,	питання	
культури	в	газеті,	мова	 і	стиль	газети.	Пропонувалися	спецкурси	
(два	на	вибір):	фельєтон,	нарис,	військова	журналістика,	 історія	
російської	журналістики,	історія	демократичної	російської	преси,	
історія	російської	критики	і	публіцистики.	Спецсемінари	(два	на	
вибір):	історія	більшовицької	преси,	історія	журналістики,	історія	
критики	і	публіцистики,	мова	і	стиль	газети,	питання	партійного	
життя	в	газеті,	питання	пропаганди	в	газеті,	питання	економіки	в	
газеті,	питання	культури	в	газеті.	
Кадрове	питання	по	кафедрі	теорії	і	практики	партійної	преси	і	

в	1950–1951	н.	р.	лишалось	невирішеним.	Проте	керівництвом	уні-
верситету	робилися	певні	кроки,	аби	укомплектувати	штат	кафедри.	
Деканат	філологічного	факультету	планував	призначити	заступ-
ником	декана	філологічного	факультету	по	відділу	журналістики	
Прожогіна	В.	Є.	Здійсненню	цих	планів	перешкоджав	ректорат	
ВПШ	при	ЦК	КП(б)У,	де	Прожогін	В.	Є.	обіймав	посаду	завідувача	
кафедри,	заборонивши	йому	в	1950–1951	н.	р.	працювати	за	суміс-
ництвом	в	КДУ.	Але	у	квітні	1951	р.	Прожогін	В.	Є.	був	призначений	
спочатку	на	посаду	доцента	кафедри	теорії	і	практики	радянської	
преси	на	0,5	ставки,	а	трохи	згодом	новим	наказом	змінено	попе-
редній	і	його	призначено	виконувати	обов’язки	завідувача	кафедри	
з	1.04.51.	на	0,5	ставки.
На	перший	курс	відділення	журналістики	у	серпні	1950	р.	було	

зараховано	32	особи.	
В	основу	навчальної	роботи	було	покладено	новий	навчальний	

план,	куди	ввійшли	такі	фахові	дисципліни:	основи	видавничої	
справи,	редагування,	історія	радянської	преси,	теорія	і	практика	
радянської	 преси,	 техніка	 газетної	 справи,	 історія	журналіс-
тики,	практика	 в	 редакціях	 і	 видавництвах,	 виробнича	прак-
тика,	факультативні	 дисципліни	—	 стенографія,	машинопис,	
фотосправа.
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У	1951–1952	н.	р.	був	такий	штатний	розпис:	кафедра	теорії	 і	
практики	радянської	преси	—
1.	Зав.	кафедри	—	Прожогін	В.	Є.,	
2.	Доцент	—	Іванов	Б.	О.,	0,5	ставки,
3.	Доцент	—	Рубан	В.	А.,	0,5	ставки,	
4.	Викладач	—	Шлапак	Д.	Я.,	сумісник,	0,5	ставки.
Протягом	усього	року	у	складі	кафедри	відбувалися	кадрові	змі-

ни.	Прожогіна	В.	Є.	з	15.09.51	призначено	на	посаду	завідувача	ка-
федри	та	старшого	викладача	кафедри	теорії	і	практики	радянської	
преси	з	відповідною	оплатою.
А	закінчувала	рік	кафедра	в	такому	складі,	 згідно	з	 графіком	

відпусток:
1.	Прожогін	В.	Є.	—	зав.	каф.
2.	Рубан	В.	А.	—	доц.
3.	Клімов	М.	А.	—	викладач
4.	Карпов	Н.	Г.	–викладач
5.	Прокопенко	І.	В.	—	доц.
6.	Іванов	Б.	А.	–доц.
На	перший	курс	відділення	журналістики	було	зараховано	31	

особу.	
До	навчального	плану,	посилаючись	на	наказ	МВО	СРСР	за	№	

1635,	ректор	КДУ	наказав	ввести	факультативний	курс	«Учбова	та	
наукова	кінематографія»	з	практичними	заняттями	по	фотографії.	
Напередодні	1952–1953	навчального	року,	згідно	з	штатним	роз-

писом,	кафедра	теорії	і	практики	радянської	преси	була	укомплек-
тована	і	працювала	в	такому	складі:
1.	Завідувач	кафедри,	старший	викладач	Прокопенко	І.	В.,	штат,	

к.ф.н.
2.	Ст.	викл.	Пригодий	М.	І.,	штат,	к.ф.н.
3.	Ст.	викл.	Рубан	В.	А.,	сумісник,	0,5	доцент,	к.ф.н.
4.	Ст.	викл.	Климов	М.	А.,	сумісник,	0,5	доцент,	к.ф.н.
5.	Ст.	викл.	Карпов	Н.	Г.,	сумісник	0,5	доцент,	к.ф.н.
6.	Ст.	викл.	Суярко	Л.	О.,	сумісник	0,5	доцент,	к.ф.н.
7.	Викладач	Федченко	П.	М.,	штат,	доцент,	к.ф.н.	

Разом	з	тим,	у	вересні	1952	р.	наказом	ректора	Прожогін	В.	Є.	
вважається	таким,	що	приступив	до	роботи.	
Практично	протягом	цілого	навчального	року	Прокопенко	І.	В.	

керував	кафедрою,	представляв	її	в	Головному	управлінні	універ-
ситетів	у	Москві,	куди	їздив	у	відрядження	згідно	з	наказом	МВО	
СРСР.
Наприкінці	(з	21.05.53)	навчального	року	Прокопенко	І.	В.	був	

увільнений	від	виконання	обов’язків	зав.	кафедри.	Завідувачем	і	
старшим	викладачем	кафедри	теорії	і	практики	радянської	преси	
був	призначений	кандидат	історичних	наук	Слободянюк	І.	М.	
Напередодні	навчального	року	ректор	наказав	на	філологічному	

факультеті	для	відділення	журналістики	запровадити	курс	«Фото-
репортаж».
Навчальний	процес	здійснювався	на	основі	нових,	довгоочіку-

ваних	навчальних	планів	зі	спеціальності	«Журналістика»,	квалі-
фікація	спеціаліста	«Літературний	працівник	газети»,	термін	на-
вчання	—	5	років,	розроблених	і	затверджених	у	Москві	у	1952	р.

1 курс (75 студ.)
Основи	марксизму-ленінізму	—	130	год.	На	рік.
Іноземна	мова	—	136
Історія	СРСР	—	64
Вступ	до	мовознавства	—	104
Старослов»янська	мова	—	68
Сучасна	російська	мова	—	68
Сучасна	українська	мова	—	100
Вступ	до	літературознавства	—	68
Історія	російської	літератури
а)	історія	книгодрукування	—	16
б)	вступ	до	радянської	літератури	—	20
в)стародавня	література	—	32
Зарубіжна	література	(+антична)	—	38
Фольклор	—	36
Економічна	і	політична	географія	—	104
Фізвиховання	—	68
Курсова	робота	з	української	мови
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Факультативно:
Логіка	—	70
Фізкультура	—	68
Військова	підготовка	—	136
2 курс (86 студ. ).
Основи	марксизму-ленінізму	—	120	годин	на	рік
Історія	СРСР	—	72
Іноземна	мова	—	136
Сучасна	російська	мова	—	136
Сучасна	українська	мова	—	134
Історія	російської	літератури	—	68
Історія	української	літератури	—	68
Зарубіжна	література	—	68
Теорія	і	практика	радянської	преси	—	68
Стилістика	української	мови	—	68
Фізвиховання	і	спорт	—	68
Навчальна	практика	—	96
Курсова	робота	з	стилістики	і	літературної	правки
Факультативно:
Психологія	—	36
Стенографія	—	68
Фізкультура	—	68
Військова	підготовка	—	136
3 курс (97 студ.)
Політекономія	—	78
Сучасна	російська	мова	—	36
Історія	російської	літературної	мови	—	68
Сучасна	українська	мова	—	36
Історія	української	літературної	мови	—	64
Історія	російської	літератури	—	136
Історія	української	літератури	—	136
Зарубіжна	література	—	100
Основи	радянської	держави	і	права	—	32
Історія	російської	журналістики	—	68
Теорія	і	практика	радянської	преси	—	100

Іноземна	мова	—	72
Дисципліна	на	вибір	—	100
Навчальна	практика	—	144
Курсова	робота	по	спецкурсу
Факультативно:
Фоторепортаж	—	50
Іноземна	мова	—	32
Військова	підготовка	—	136
4 курс (84 студ.) 
Політекономія	—	64
Діамат,	істмат	—	140
Історія	російської	літератури	—	60
Історія	української	літератури	—	74
Зарубіжна	література	—	28
Література	народів	СРСР	—	60
Історія	міжнародних	відносин	—	88
Основи	організації	промисловості
і	сільського	господарства	в	СРСР	—	64	
Історія	російської	журналістики	—	32
Історія	більшовицької	преси	—	32
Теорія	і	практика	радянської	преси	—	120
Дисципліна	на	вибір	—	88	
Навчальна	практика	—	160
Курсова	робота	по	спецкурсу
Виробнича	практика	—	144
Факультативно:
Іноземна	мова	—	68
Військова	підготовка	—	136
5 курс (72 студ.)
Історія	філософії	—	70
Історія	більшовицької	преси	—	84
Теорія	і	практика	радянської	преси	—	56
Дисципліна	на	вибір	—	28
Викладання	фахових	дисциплін	здійснювалося	на	основі	роз-

роблених	у	Москві	єдиних	навчальних	програм.	
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Загальний	розрахунок	годин	по	кафедрі	журналістики	на	1952–
1953	н.	р.	включає	цілий	ряд	фахових	дисциплін:
Теорія	і	практика	радянської	преси:	на	2,	3,	4,	5	курсах.
Історія	російської	журналістики	—	3,	4	курси.
Історія	більшовицької	преси	—	4,	5	курси.
Історія	зарубіжної	журналістики	—	4,	5	курси.
Історія	книгодрукування	в	Росії	—	1	курс.
Навчальна	практика	2,	3,	4	курси.
Спецкурси	і	спецсемінари	—	3,	4,	5	курси.
Курсові	роботи	–3,	4	курси.
Диплом	—	5	курс.
Державні	екзамени	–5	курс.
Виробнича	практика	—	3,	4	курси.
Керівництво	аспірантами
Факультативні	дисципліни:
Стенографія	2,	3,	4	курси.
Фоторепортаж	3	курс.
Машинопис	4	курс.
1947–1953	роки	—	це	історія	перших	кроків	становлення	жур-

налістської	освіти	в	Київському	університеті.	
У	1953	р.	відкрився	факультет	журналістики.	Деканами	факуль-

тету	були:	Слободянюк	Іван	Никифорович	(1953–1955,	1957–1959),	
Шестопал	Матвій	Михайлович	(1955–1957),	Рубан	Володимир	Ан-
дрійович	(1959–1965),	Прилюк	Дмитро	Михайлович	(1965–1969,	
1972–1982),	Бондар	Євген	Прокопович	 (1969–1971),	Маркевич	
Олександр	Петрович	 (1971–1972),	 в.	 о.	 декана	Мукомела	О.	 Г.	
(1982–1983),	Москаленко	Анатолій	Захарович	(1983–1993).

*	*	*

Найбільшого	розвитку	факультет	набув	за	часів	декана,	доктора	
філол.	н.,	проф.	Прилюка	Д.	М.	Факультет	розширив	коло	спеці-
алізацій,	сформувалася	система	кафедр.	Студенти	слухали	лекції	
відомих	вчених	Семенчука	І.	Р.,	Бабишкіна	О.	К.,	Бурляя	Ю.	С.,	
Коваль	А.	П.,	Слободянюк	Р.	Д.	та	ін.	На	факультет	повернулися	
колишні	випускники,	які	самі	стали	вченими	—	проф.	Мирончен-

ко	В.	Я.	(радіосправа),	доц.	Щербатюк	Т.	В.	(телебачення),	майстер	
фотосправи	Ляшенко	М.	А.,	доц.	Канюка	М.	С.	(телебачення).	За-
кінчили	аспірантуру	й	успішно	захистили	кандидатські	дисертації	
Мукомела	О.	Г.	Остапенко	Н.	Ф.,	Приступенко	Т.	О.	та	ін.	
Багатим	виявився	факультет	і	на	випускників.	Вже	у	60-ті	роки	

ХХ	сторіччя	дзвінко	гриміла	слава	поетів	Василя	Симоненка,	Бо-
риса	Олійника,	прозаїків	Володимира	Дрозда,	Віктора	Близнеця,	
публіцистів	Степана	Колесника,	Олексія	Дмитренка,	Віталія	Кар-
пенка,	Олександра	Глушка,	журналістикознавця	і	прозаїка	Анатолія	
Москаленка,	літературознавців	Юрія	Барабаша,	Миколи	Жулин-
ського,	гумористів	Андрія	Крижанівського,	Юрія	Ячейкіна,	поета-
пісняра	Вадима	Крищенка.	
Відомі	імена	журналістів,	що	вийшли	зі	стін	факультету	і	стали	

успішними	менеджерами:	Л.	О.	Івшина,	І.	Ф.	Лубченко,	В.	І.	На-
бруско,	В.	В.	Пасак,	О.	М.	Савенко,	М.	М.	Сорока,	В.	Ф.	Чамара,	
О.	Ю.	Швець	та	інші.
...Шістнадцятого	червня	1993	року	в	житті	сорокашестирічного	

колективу	факуль	те	ту	журналістики	Київського	університету	імені	
Тараса	Шевченка	тра	пилася	подія:	на	ка	зом	ректора	університету	за	
№	483–32	факультет	журна	лістики	бу	ло	перейменовано	на	Інститут	
журналістики.
Перейменування	факультету	на	інститут	позначило	той	етап	у	

роз	витку	жур	на	лістської	освіти	в	незалежній	державі,	коли	і	ке	рів-
ництвом	університету,	 і	керів	ництвом	та	колективом	факуль	тету	
було	осягнуто	особливу	роль	 і	 статус	центру	підготовки	жур	на-
лістських	кадрів	для	молодої	держави.	Ця	роль	і	цей	статус	ін	сти-
туту	визначалися	тим,	що	в	університетській	системі	під	го	тов	ки	
високо	професійних	кадрів	журналістика	займала	 і	 займає	особ-
ли	ве,	окремішнє	місце,	оскільки	предмет	науково-педагогічної	
ді	яль	ності	колективу	 інституту	охоп	лює	масовоінформаційну	та	
ма	со	во	комунікаційну	сфери,	які	не	є	предметом	діяль	ності	жодного	
іншого	підрозділу	університету.	Але	певно	що	не	ця	окремі	шність	
була	визначальною	при	прийнятті	рішення:	соціальна	значущість	
і	су	спіль	на	роль	журналістики	як	соціального	 інституту,	що	по-
стій	но	перебуває	в	атмосфері	суспільного	контролю	та	впливу,	по-
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тужне	си	ло	ве	поле	журналістики	як	яви	ща	незмінно	сучасного	й	
потріб	но	го	для	повноцінного	життя	суспільства,—	мог	ли,	зрештою,	
пере	ко	нати	будь-кого	 і	будь-коли	в	необхідності	пошуку	й	змі-
ни	фор	ми	жур	налістської	освіти	з	метою	поліпшення	підготовки	
журна	лістських	кад	рів	для	такої	важливої	суспільної	галузі	як	масо-
во	ін	фор	маційна.	Були	три	чин	ники,	збіг	яких	уможливив	зробити	
та	кий	крок:	новий	соціально-політичний	контекст	(ста	нов	лення	
не	за	леж	ності,	активна	поява	нових	ідей,	підтримка	різних	слушних	
іні	ці	атив,	формування	нової	української	журналістики),	ініціатива	
А.	З.	Москаленка	(декана	факультету	і	першого	директора	Інсти-
ту	ту	журналістики),	підтримка	і	добра	воля	ректора	університету	
В.	В.	Скопенка	та	вченої	ради	університету.
Власне,	зміна	форм	журналістської	освіти	і	в	минулі	десяти	річ-

чя	відбувалася	під	упливом	важливих	суспільних	подій:	довоєнні	
газетні	технікуми	змінилися	на	повоєнні	університетські	відділен	ня	
журналістики	(1947	рік),	а	згодом	і	фа	куль	тети	(1953	рік),	ос	кіль	ки	
вже	мирний	фронт	відбудови	соціалістичного	життя	в	СРСР	ви-
магав	появи	на	масовоінформаційній	арені	високо	квалі	фі	кованих,	
осві	чених	журналістів,	які	б	не	тільки	володіли	своїм	ремеслом	
газетяра,	а	й	були	бій	ця	ми	ідеологічного	фронту	і	сто	яли	завжди	
на	передовій	соціалістичного	будів	ництва.
З	1947	року	здійснювалася	під	го	тов	ка	журналістських	кадрів	

на	базі	од	ні	єї	спеціальності	«жур	на	лістика».	Система	кафедр	та	
спеціалізацій	з	часів	одного	з	найбільш	помітних	фундаторів	жур-
налістської	науки	й	освіти	в	Україні	Д.	М.	При	люка	(був	деканом	
у	1965–1969,	1972–1982	роках)	фак	тично	залишалася	не	змін	ною	
до	1999	року,	з’явилася	лише	у	1990	році	нова	кафед	ра	жур	на	ліст-
ської	майстерності	за	рахунок	пере	розподілу	внут	ріш	ніх	ре	зер	вів	
факультету.	Контин	гент	 студентів	 та	 викладачів	 кіль	кісно	 теж	
майже	не	змінювався.	Професійна	ідеологія	навчання	зазна	ва	ла	
часткових	змін	убік	соціо	ло	гізації	та	гуманітаризації	нав	чаль	но-
го	плану,	а	також	змін,	пов’язаних	із	трансформацією	суспіль	них	
орієнтирів	після	розпаду	СРСР.	Тільки	 восени	1999	року	було	
здійснено	перший	набір	студентів	на	нову	для	інституту	спе	ціаль-
ність	«видавнича	справа	та	реда	гу	ван	ня»,	що	стало	по	чатком	ви-

никнення	двох	відділень	—	журна	лі	сти	ки	і	видавничої	справи	та	
редагування.	
Створена	ще	у	1994	році	кафедра	міжнародної	журналістики	з	

метою	відкриття	відповідного	відділення,	на	жаль,	не	змогла	до	сяг-
нути	поставленої	мети	з	об’єктивних	причин,	оскільки	не	вда	ло	ся	
включити	до	переліку	спеціальностей	нову	спеціальність	«між-
народна	журналістика».
Нова,	створена	у	1999	році	кафедра	організації	масово	ін	фор	ма-

цій	ної	діяльності,	восени	2000	року	знайшла	своє	місце	в	систе	мі	
інсти	тут	ських	кафедр	як	підрозділ,	що	курирує,	зокрема,	підготовку	
організаторів	масовоінформаційного	виробництва.
На	такій	хвилі	змін	та	трансформацій	створювався	Інститут	як	

освітня	форма,	що	відрізняється	від	факультету,	має	свої	ознаки	і	
параметри.	Інституціалізація	системи	освіти,	неза	леж	но	від	того,	чи	
це	окремий	заклад,	чи,	як	у	нашому	випадку,	підрозділ	університету,	
означає	створення	такої	системи,	в	основі	якої	лежить	фундамен-
тальний	і	цілісний	науковий	погляд	на	під	го	товку	фахівця	певної	
галузі,	фундаментальне	і	цілісне	наукове	уявлення	про	галузь	і	ді-
яльність	у	ній.	Тобто	мова	йде	про	існу	ван	ня	наукової	школи	під-
готовки	журналістів.
Створивши	наукову	школу,	визнану	принаймні	в	усій	держа-

ві,	інститут	отримав	право	законодавчої	ініціативи	у	своїй	га	лу	зі,	
виконує	роль	експерта	 і	координатора,	що	передбачає	наяв	ність	
розгалу	же	ної	системи	центрів	підготовки	відповідних	кад	рів.
Інститут	 став	 базою	 отримання	 другої,	журналістської	 осві-

ти,	перепідготовки	і	підвищення	ква	лі	фікації	як	журналістів,	так	
і	науково-педагогічних	кадрів	для	фа	куль	тетів	та	відділень	жур-
налістики.
Історично	і	географічно	наш	інститут,	ще	будучи	факуль	те	том,	

принаймні	з	1982	року,	коли	вчену	спеціалізовану	раду	для	захи-
сту	дисертацій	з	журналістики	було	створено	при	Київському	уні-
верситеті,	завжди	вигідно	вирізнявся	на	фоні	 інших	факуль	те	тів	
та	відділень	журналістики.	Як	столичний	факультет,	він	безпереч-
но	мав	більше	організаційних	можливостей,	більшу	кадрову	по-
туж	ність,	більше	контактів	із	центральними	засобами	масової	ін-
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формації.	Початок	90-х	 і	 став	 тим	благодатним	часом	саме	для	
факультету	журналістики	Київського	 університету	 імені	Тараса	
Шевченка:	розвал	Союзу,	Ки	їв	стає	найвищим	науковим,	полі-
тичним,	освітнім	та	адміні	стра	тивним	центром	 і	для	Львова,	де	
розташований	один	із	найстаріших	факультетів	журналістики;	від-
криваються	нові	факультети	та	відділення	журналістики,	увага	яких	
прикута	до	Києва.	
Журналістська	освіта	така	ж	соціально	детермінована,	як	і	сама	

журналістика.	Демократичні	принципи	західної,	зокрема	амери-
канської,	журналістики,	довірливо	бралися	на	озброєння	укра-
їнськими	журналістами	 і	молодими	викладачами	журналістики,	
а	відступи	від	тих	принципів	розглядалися	як	недоліки	молодої	
демократії.	Незалежність	ЗМІ	виявилася	не	абсолютною,	а	від-
носною	категорією,	відносність	же	завжди	визначається	переліком	
тих	чинників,	які	зумовлюють	існування	певного	явища.	Оскільки	
журналістика	є	соціальним	інститутом,	то	й	чинники	відносності	
мають	соціальний	статус.	А	соціум	—	річ	варіативна	як	історично,	
так	і	в	рамках	сьогодення.	Варіативність	соціуму	—	це	варіативність	
ідей,	позицій,	поглядів.	Дистильований,	очищений	від	цих	речей	
соціум	—	то	є	соціальна	ерзац-група,	яка	може	функціонувати	тіль-
ки	в	особливих,	експериментальних	або	близьких	до	природи,	але	
не	природних	умовах.
Таким	чином,	історія	вчить,	що	незалежність	ЗМІ	не	у	відмові	від	

політичного	профілю,	редакційної	політики,	позиції	редакційного	
колективу,	а	у	здатності	не	боячись	заявити	про	свою	позицію,	про	
політичний	профіль	свого	видання.	Демократизм	ЗМІ	полягає	у	
наявності	політично	прозорої	плюралістичної	системи	ЗМІ.
Погляди	на	журналістику	і	на	журналістську	освіту	й	зараз	за-

лишаються	дискусійними.	Ще	більш	дискусійними	вони	були	у	
першій	половині	дев’яностих.	Цей	факт	став	чи	не	основною	пере-
шкодою	у	формуванні	єдиної	концептуальної	бази	журналістики	і	
журналістської	освіти,	це	не	дало	можливості	сформуватися	єдиній	
науковій	школі	української	журналістики.
Нове	керівництво	інституту,	яке	прийшло	на	початку	2000-го,	не	

могло	не	врахувати	всю	складність	моменту.	Фактично	під	загрозою	

була	сама	ідея	подальшого	функціонування	інституту.	Керівництво	
університету	висунуло	дві	вимоги:	по-перше,	модернізувати	на-
вчальні	плани	і	збільшити	відсоток	професійних	дисциплін,	якщо	
такі	є,	для	чого	необхідно	було	визначитися	з	концептуальними	
засадами	плану;	по-друге,	реструктурувати	навчальний	процес	 і	
сферу	наукової	діяльності	таким	чином,	аби	вони	відповідали	су-
часним	вимогам	практики	і	були	наближені	до	світових	моделей	
підготовки	журналістських	кадрів.
За	5-річний	термін,	з	2000	до	2004	року,	було	детально	вивчено	

діяльність	журналістських	шкіл	США,	Бельгії,	Німеччини,	Польщі,	
Швеції,	Португалії,	Франції,	Білорусії,	Росії.
У	країнах	Європи	працює	понад	150	шкіл	вищих	навчальних	

закладів,	де	готують	журналістів,	а	також	близько	60	шкіл	жур-
налістики	та	репортерства,	де	готують	фахівців	середньої	ланки	і	
займаються	підви	щенням	кваліфікації	та	перепідготовкою	кадрів.	
Найбільше	таких	фахових	інституцій	в	ФРН,	Франції,	США,	Ве-
ликобританії.	
У	країнах	Північної	Америки	діють	понад	80	шкіл	журналістики	

різнорівневої	освіти	(від	університетів	до	комунальних	коледжів)	та	
близько	40	професійних	шкіл	перепідготовки	і	підвищення	кадрів.	
В	азійських	країнах	діють	близько	50	шкіл	журналістики.	Най-

більше	 їх	в	таких	країнах,	як	КНР,	Індія,	Японія,	 Іран.	Навіть	в	
маленькому	Гонконзі	їх	дві.
У	країнах	Африканського	континенту	діють	понад	40	шкіл	жур-

на	лі	сти	ки.	Підготовка	та	перепідготовка	різнорівнева.	Головним	
чином	це	Єгипет,	ПАР,	Ізраїль	та	інші.	Проте	навіть	в	невеликих	
Руанді	та	Папуа	Новій	Гвінеї	є	школи	журналістики.	
Що	вигідно	відрізняє	світову	систему	підготовки	кадрів	від	на-

шої	—	це	те,	що	в	світі	переважно	різнорівнева	підготовка:	підго-
товка	середнього	рівня	фахівців	(щось	на	зразок	нашої	середньої	
спеціальної	освіти)	і	фахівців	з	вищою	освітою.	Середню	спеціальну	
освіту	мають	переважно	телевізійні	репортери	та	опе	ратори,	які	
потім	довчаються	в	 університетах	 і	 здобувають	фах	журналіста.	
Поширена	й	система	другої	освіти	та	підвищення	кваліфікації	й	
перепідготовки	кадрів.
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Як	бачимо,	Інститут	журналістики	не	самітній,	а	існує	в	системі	
світових	журналістських	шкіл.
У	цих	умовах	інститут	зараз	активно	проводить	політику	інте-

грації	в	світову	систему	журналістських	шкіл	і	координації	підго-
товки	журналістських	кадрів	в	межах	України	і	навіть	колишнього	
Радянського	Союзу.
Взявши	на	себе	роль	координатора	в	системі	вітчизняних	шкіл	

журналістики,	яких	нині	близько	50,	інститут,	таким	чином,	несе	
відповідальність	за	рівень	журналістської	освіти	в	Україні.	
Українська	журналістика	пішла	по	шляху	демократичних	прин-

ципів	розвитку,	до	речі,	не	нових	для	світу,	а	випробуваних	в	багатьох	
країнах	Європи,	Америки.	Ці	принципи	демократизму	пов’язані	з	
такими	уявленнями.
Журналісти	мають	бути	незалежними	в	подачі	інформації	і	са-

мостійно	вести	інформаційну	політику	в	інформаційному	просторі	
країни	(четверта	влада).	Це	покладає	на	педагогів	велику	відпові-
дальність	за	підготовку	журналістських	кадрів,	оскільки	журналіст	
як	самодостатня	професіональна	мовна	особистість	має	бути	відпо-
відальним	перед	людьми,	нести	відповідальність	за	своє	слово,	як	
ніхто	інший.	Ось	чому	нині	така	пильна	увага	з	боку	влади,	різних	
соціальних	інститутів	як	до	журналістів,	так	і	до	тих,	хто	їх	готує.	
Журналісти	повинні	прагнути	подавати	інформацію	на	принци-

пах	збалансованості,	точності.	
Об’єктивність	 інформування	в	суспільстві	 забезпечується	 іс-

нуванням	плю	ра		лі	стичної	системи	ЗМІ.	
Журналістика	робить	акцент	не	на	 ідеологічному	впливові	на	

суспільство,	а	на	 інформаційному,	який	забезпечується	створен-
ням	у	суспільстві	насиченого	фак	тами	інформаційного	поля,	що	
дозволяє	людям	самим	орієнтуватися	в	потоці	інформації	й	на	цій	
основі	самостійно	приймати	ті	чи	інші	рішення.
Таким	чином,	журналістом	тепер	називають	не	того,	хто	вміє	за-

кликати,	переконувати,	а	насамперед	того,	хто	вміє	збирати	інфор-
мацію,	аналізувати	і	в	певній	формі	подавати	її	через	ЗМК.	Не	всі,	
хто	з’являються	на	екрані,	є	журналістами.	Журналіст	відрізняється	
від	рекламіста,	ПР-менеджера,	шоумена,	пропагандиста,	агітатора.

У	нас	журналістика	ніколи	раніше	не	була	четвертою	владою,	
вона	була	засобом	у	руках	 інших.	Кращі	ж	моделі	журналістики	
як	раз	і	передбачають	здатність	виконувати	нею	владну	функцію	в	
суспільній	системі	стосовно	формування	інформаційного	простору.
Принциповим	питанням	тут	є	зміна	розуміння	журналіста	не	

просто	як	професійного	автора,	фахівця	слова,	а	як	фахівця	сфери	
професіонального	масового	спілкування.	Спілкування	як	серед-
овище,	що	опо		се	ред	ко	вує	різні	впливи,	раптом	саме	по	со	бі	пе-
ретворюється	в	 інститут	соціального	управ	ління	(комунікаційну	
діяль	ність),	де	певні	люди	виконують	владну	роль,	пов’язану	з	ін-
фор	муванням	в	системі	суспіль	ної	діяль	но	сті.
Цей	факт	змушує	нас	дивитися	інакше	і	на	систему	підготовки	

журналістів	і	на	журналістську	науку	в	цілому.	Кругом	у	світі	майже	
всі	школи	журналістики	називаються	школами	масової	комуніка-
ції.	 І	це	не	випадково.	Це	пов’язано,	по-перше,	з	перебиранням	
журналістами	на	себе	ролі	професійних	комунікаторів,	по-друге,	з	
акцентуванням	уваги	на	тому,	що	у	середовищі	масової	комунікації,	
поряд	з	журналістами,	існують	інші	фахівці	комунікації	—	рекла-
місти,	ПР-менеджери	і	т.	д.
Журналістика,	таким	чином,	природно	розглядається	в	системі	

масової	комунікації.	
Цей	факт	змусив	нас	говорити	про	журналіста	не	лише	як	про	

любителя	слова,	майстра	слова,	а	як	про	людину,	що	володіє	тех-
нологіями	комунікаційного	впливу	і	є	фахівцем	з	питань	масової	
комунікації.	Це,	до	речі,	поглибило	різницю	між	журналістами	різ-
них,	але	традиційних	галузей	—	преса,	телебачення,	радіомовлення,	
оскільки	технологічно	ці	галузі	різні,	а	професіоналізм	журналіста	
визначається	саме	здатністю	володіти	спеціальними	технологіями.
Не	менш	проблемним	залишається	існування	й	старого	науково-

го	уявлення	про	журналістику	лише	як	сферу	літератури	й	літерату-
рознавства.	Ніде	у	світі	наука	про	журналістику	не	розглядається	як	
виключно	частина	літературознавства.	Не	можна	втиснути	в	понят-
тя	тільки	літератури	всі	проблеми	створення	й	функціонування	ЗМІ	
як	осередків	збору,	аналізу	й	виробництва	масовоінформаційної	
продукції,	що	поширюється	у	середовищі	суспільної	комунікації.	
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У	світі	існує	наука	про	комунікацію,	в	царині	якої	й	розглядається	
журналістика.
Ці	міркування	змусили	нас	відкрити	у	2002	році	кафедру	теорії	

масової	комунікації	як	підрозділ	 інституту,	що	мав	би	займатися	
методологічними	й	загальнотеоретичними	питаннями	підготовки	
журналістських	кадрів.
Сьогодні	 в	 Україні	 офіційно	 зареєстровано	 близько	 20	 тис.	

ЗМІ.	Якщо	в	радянські	часи	дві	найстаріші	шко	ли,	київська	і	львів-
ська,	справлялися	з	підготовкою	журналістських	кадрів,	то	те	пер	ні.	
На	сьогодні	в	Україні,	як	уже	зазначалося,	близько	50	навчальних	
закладів,	що	готують	журналістів.	У	цій	системі	факультетів	та	від-
ділень	Інститут	журналістики	намагається	справді	виконувати	роль	
організатора	й	координатора,	на	його	базі	діє	Науково-методична	
підкомісія	з	журналістики	при	МОН	України.
Найважливішим	завданням,	що	стоїть	перед	колективом	ін-

ституту,	є	формування	системи	наукових	поглядів	на	журналіс-
тику,	журналістську	творчість,	журналістську	працю,	журналіста,	
розробка	освітньої	концепції	підготовки	журналістських	кадрів	
на	наукових	засадах.	Тільки	це	дозволить	говорити	про	існуван-
ня	української	наукової	школи	в	 галузі	журналістики.	А	будь-
яка	наукова	школа	починається	з	розробки	єдиного	поняттєво-
термінологічного	апарата	та	з	написання	узагальнювальних	робіт	
з	 історії	 журналістикознавства,	журналістської	 освіти,	 теорії	
комунікації	й	журналістики,	укладання	різного	роду	покажчиків.	
Більш	ніж	півстолітня	історія	журналістської	науки	й	освіти	дає	
нам,	сучасникам,	благодатний	матеріал	для	узагальнення	й	сис-
тематизації.	Робота	повинна	йти	в	двох	напрямках:	у	напрямку	
опису	 й	 систематизації	 наукових	фактів,	 а	 також	 у	 напрямку	
розробки	філософсько-теоретичних	засад	функціонування	жур-
налістики.
Важливим	і	постійним	завданням,	яке	має	виконувати	інсти-

тут	 як	науковий	 заклад,	—	це	моніторинг	 діяльності	 сучасних	
ЗМІ	в	усіх	їхніх	аспектах,	адже	діяльність	ЗМІ	є	тим	емпіричним	
матеріалом,	на	якому	має	виростати	сучасне	й	історичне	журна-
лістикознавство.

Освітня	модель	підготовки	журналістів	повинна	вибудовувати-
ся	на	результатах	теоретичних	та	емпіричних	досліджень	у	галузі	
журналістики.	
Основою	основ	навчання	журналістів	є	постійна	наскрізна	твор-

ча	практика	студентів	у	редакційних	колективах	навчальних	і	про-
фесійних	видань,	теле-	та	радіоорганізацій.	Структура	навчального	
процесу	повинна	максимально	включати	елементи	практичного	
навчання	у	вигляді	навчальних	і	виробничої	практик,	лабораторних	
робіт.	Перехід	на	практичні	кваліфікаційні	роботи,	які	дозволя-
ють	оцінити	професійний	рівень	нашого	випускника	через	аналіз	
його	уміння	виготовляти	масовоінформаційний	продукт,	а	також	
надання	курсовим	роботам	статусу	бакалаврського,	професійного	
мінімуму,	запровадження	у	розкладі	фахових	днів	є	результатом	
наших	старань	у	напрямку	поглиблення	практичного	навчання.
Наука	про	українську	журналістику	накопичила	так	багато	мате-

ріалу,	що	давно	назріла	потреба	в	його	узагальненні	й	систематиза-
ції.	Настав	час	самоусвідомлення:	хто	ж	ми	є	в	науковому	просторі,	
які	наші	проблеми	й	перспективи	розвитку.	Початком	цього	стало	
створення	наукової	школи	журналістикознавства	та	теорії	масової	
комунікації	при	Київському	національному	університеті	імені	Та-
раса	Шевченка	у	грудні	2000	року.
Формування	будь-якої	наукової	школи	не	відбувається	раптово,	

цьому	передує	кропітка	робота	багатьох	учених;	школа	проходить	
підготовчий	етап	свого	становлення,	накопичення	наукових	знань,	
щоб	перейти	до	розробки	єдиної	поняттєво-термінологічної	сис-
теми,	координації	та	планування	наукових	досліджень,	видання	
монографічних	робіт,	наукових	журналів,	бюлетенів,	які	репрезен-
тували	б	наукову	школу.
Підготовчий	етап	завжди	характеризується	певною	стихійністю	в	

плануванні	наукових	досліджень,	формуванні	поняттєвої	системи,	
різнотлумаченням	наукових	фактів,	наявністю	різних	шкіл	у	межах	
єдиного	суспільно-наукового	простору.
Українське	журналістикознавство	початку	другого	тисячоліття	

підійшло	до	тієї	межі,	коли	можна	було	стверджувати,	що	підго-
товчий	етап	формування	української	наукової	школи	журналісти-
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кознавства	та	теорії	масової	комунікації	закінчився.	Перехід	у	нове	
тисячоліття	ознаменувався	створенням	цієї	школи,	про	що	свідчить	
включення	назви	школи	журналістикознавства	та	теорії	масової	
комунікації	до	переліку	наукових	шкіл,	створення	координаційної	
ради	з	планування	наукових	досліджень	при	Науково-методичній	
комісії	 з	журналістики	МОН	України,	реальна	координація	на-
укових	досліджень	у	межах	наукових	тем	установ	від	студента	до	
докторанта	й	викладача,	реальна	координація	наукових	досліджень	
у	межах	НМК	з	журналістики	МОН	України,	нові	наукові	періо-
дичні	видання.	Важливим	свідченням	існування	наукової	школи	
є	розробка	єдиної	наукової	концепції	розвитку	українського	жур-
налістикознавства	та	теорії	масової	комунікації	в	Україні,	а	також	
єдиної	поняттєво-термінологічної	системи.	
Неоціненним	надбанням	будь-якої	наукової	школи	є	 її	кадри.	

Серед	усіх	факультетів	та	відділень	журналістики	в	Інституті	жур-
налістики	працює	найбільше	професорів	та	докторів	наук,	ведеться	
навчання	в	докторантурі	й	аспірантурі.	 Інститут	є	розробником	
кількох	державних	стандартів	з	видавничої	справи	в	Україні.	До	
навчального	процесу	залучаються	практики.
Фундаментально-методологічним	напрямом	науки	про	журна-

лістику	та	підготовки	журналістських	кадрів	стала	наука	про	соці-
альні	комунікації.	Вивчення	соціальнокомунікаційного	середовища	
журналістики	стало	важливим	для	розуміння	професіонального	
спілкування	журналістів	з	медійною	аудиторією.
Увесь	арсенал	засобів	та	науково-методичний	потенціал	інсти-

туту	сприяє	тому,	що	ІЖ	тримає	правильний	курс	на	підготовку	
сучасних	кадрів	для	мас-медіа.

1.		Цит.	за:	Ідея	Університету:	Антологія	/	Упоряд.:	М.	Зубрицька,	Н.	Баба-
лик,	З.	Рибчинська;	відп.	ред.	М.	Зубрицька.—	Львів:	Літопис,	2002.—	
С.	7.

2.	Там	само.—	С.	21.
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ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ОСВІТНЬОЇ Й НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ 

ЖУРНАЛІСТИКИ ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ

Система	поглядів	та	ідей	зазнає	і	має	зазнавати	змін	під	впли-
вом	часу	в	умовах	суспільного	розвитку.	Мої	погляди	на	підготовку	
журналістів	та	проведення	досліджень	у	цій	галузі	формувалися	
поступово	 і	 залежали	від	багатьох	чинників.	Сформовані	у	80-х	
роках	минулого	століття	наукові	поняття	про	багато	речей	у	кон-
тексті	психо-	та	нейролінгвістичних	знань,	якими	я	озброювався	
для	написання	ранніх	наукових	філологічних	робіт,	а	потім	кан-
дидатської	дисертації	у	галузі	журналістики,	серйозно	впливали,	
і	до	сих	пір	впливають,	на	моє	тлумачення	досліджуваних	явищ	
та	педагогічну	роботу.	Теоретичною	основою	для	моїх	роздумів	
і	відкриттів	стали	по	ложення	теорії	діяльності	А. Н. Леонтьева,	
який	роз	вивав	 ідеї	Л. С. Выготского	 та	С. Л. Рубинштейна,	тео	рії	
мовної	діяльності	А. А. Леонтьева;	уявлення	про	пси	хіку,	психічне	
(И. П. Павлов,	Н. И. Чуприкова,	Н. П. Бех те рева),	про	речення	 і	
судження	(Г. П. Щед ро виц кий)	тощо	[1].
І	сьогодні	для	мене	принциповими	є	деякі	погляди.	На	фор-

мування	 цих	 поглядів	 мали	 вплив	 три	 періоди	мого	 наукового	
становлення:	філологічний	(1974–1982),	період	формування	жур-
налістикознавчих	поглядів	 (1982–1999),	 управлінський	у	 галузі	
журналістики	та	комунікації	(2000	—	до	цього	часу).

І
Розмежування мови як форми людської свідомості і мовлення як 

психічної активності в цілому та мовної активності у вигляді мов-
ної поведінки або діяльності.	Таке	розмежування	мови	і	мовлення	
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сформувалося	під	впливом	радянського	вченого	О.	О.	Леонтьєва,	
засновника	радянської	психолінгвістики,	або	теорії	мовної	діяль-
ності.	За	Леонтьєвим,	мовлення	«є	лише	система	мовних	дій,	які	
входять	в	якусь	діяльність	—	суто	теоретичну,	інтелектуальну	або	
частково	практичну.	З	одним	мовленням	людині	робити	нічого:	
воно	не	самоціль,	а	засіб,	знаряддя,	хоч	і	може	по-різному	вико-
ристовуватися	в	різних	видах	діяльності…	мовлення	не	заповнює	
собою	всього	«діяльнісного»	акту»	[2,	27].	Це	зауваження	вченого	
фактично	спрямувало	мою	наукову	логіку	в	русло	теорії	діяльності,	
в	рамках	якої	мовлення	є	системою	дій,	що	включається	в	певний	
вид	діяльності	і	залежить	від	неї.	Мовлення	—	це	робота,	праця,	а	
мова	—	то	знаряддя	праці.
Таке	уявлення	про	мову	 і	мовлення	раз	 і	назавжди	поставило	

мене	в	рамки	наукової	логіки,	яка	передбачила	різноплощинність	
явищ	мови	і	мовлення.	Ці	речі	виявилися	явищами	абсолютно	різ-
них	сфер:	для	мене	мовлення	 і	по	сьогодні	не	є	предметом	лінг-
вістичного	аналізу,	за	винятком,	коли	аналізується	використання	
мовних	засобів	у	тих	чи	інших	видах	мовної	активності.	Для	мене	
абсурдним	є	розуміння	мови	як	інваріанта,	а	мовлення	як	варіанта.	
Мова	—	це	система	засобів,	а	мовлення	—	це	ДІЯ	з	використанням	
цих	засобів.
Для	 підготовки	журналістів	 є	 важливим	 таке	 розмежування	

мови	і	мовлення,	бо	знання	мови	—	це	лише	володіння	засобом,	а	
мовлення	журналіста	—	це	стиль,	це	висловлювання,	твір,	це	що-
денна	практика,	робота	журналіста,	яка	передбачає	майстерність,	
фаховість	у	відображенні	суспільної	дійсності.	Оскільки	мовлення	
журналіста,	як	фахівця,	є	насправді	всупереч	природі	спілкування	
самоціллю,	важливо	дати	журналістові	поняття,	що	те,	що	він	гово-
рить	і	пише,	залежить	від	діяльності,	в	яку	включений	журналіст,–	в	
інформування	насамперед,	що	звісно	не	вичерпується	тільки	актом	
мовлення,	а	включає	й	інші	дії,	такі,	наприклад,	як:	аналіз	інформа-
ційного	суспільного	поля,	моніторинг	за	реакцією	аудиторії	тощо.	
Але	згідно	з	теорією	діяльності	будь-який	вид	діяльності	в	той	же	
час	може	розглядатися	як	дія	чи	система	дій	в	структурі	іншої	ді-
яльності,	тобто	інформування	теж	входить	в	якусь	іншу	діяльність,	

а	не	є	саме	по	собі.	Воно	може	включатися	в	систему	виховання,	
пропагування,	формування	суспільних	цінностей	тощо.	Тобто	ін-
формування	як	діяльність	в	системі	 інших	видів	діяльності	стає	
дією,	а,	як	будь-яка	дія,	воно	таким	чином	набуває	смислу.	
Чи	можна	 інформування	розглядати	як	автономну	діяльність,	

незалежну	ні	 від	чого?	Звичайно	можна,	 але	це	не	означає,	що	
в	системі	суспільної	діяльності	автономний,	незалежний	статус	
інформування	визнається	всіма	учасниками	суспільного	процесу.	
Це	означає,	що	хоче	чи	не	хоче	того	журналіст,	але	інші	учасники	
суспільного	буття	розумітимуть	інформування	так,	як	вони	вважа-
ють	за	доцільне.	При	цьому	журналістові	не	гоже	залишатися	не-
винним	ягням	і	не	розуміти	цього	закону	життя,	бо	на	тлумаченні	
сторонніми	праці	журналіста	тримається	й	довіра	до	нього,	й	оцінка	
його	праці,	і	його	успіх.
Ізоляціоністський	підхід	до	 інформування,	яке	нібито	ні	від	

чого	не	залежить	і	може	бути	самодостатнім,	—	це	невдалий	те-
оретичний	конструкт	деяких	медіаекспертів,	які	«не	доганяють»	
в	теорії	діяльності	(бо	вона	для	них	як	система	наукових	понять	
просто	не	існує!)	і	нав’язують	журналістам	та	суспільству	ірреальні	
конструкти	медійної	поведінки	в	лоні	соціальнокомунікаційного	
середовища,	які	насправді	не	відповідають	дійсності,	бо	дійсність	
зовсім	інша.	
Отже,	наукове	тлумачення	мовлення	раз	і	назавжди	сформувало	

в	моїй	свідомості	зважену	оцінку	праці	журналіста	щодо	його	неза-
лежності	й	автономності:	ці	речі	більшою	мірою	є	бажаними,	ніж	
справжніми,	відносними,	ніж	абсолютними,	міфологізованими,	
ніж	реальними.	Тобто	незалежний	й	автономний	журналіст	—	це	
ідеалізоване	явище,	яке	всі	хочуть	побачити,	ставлять	за	приклад,	
і	з	сумом	констатують	причини,	що	заважають	журналістові	бути	
таким	та	вкладають,	слава	богу,	грантові	гроші,	а	не	з	кишені	своїх	
громадян,	у	боротьбу	з	тими	причинами.	Орієнтування	на	позитив-
но	зафарбовані	ідеалізовані	явища	—	річ	з	благородним	обманом,	
який	керує	світом	і	спрямовує	позитивну	енергію	людей	на	пошук	
справедливості	та	достойне	життя	завтра.	Це	не	недолік,	це	правда	
життя,	без	якої	нам	не	жити.
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ІІ
Про беззмістовність зв’язку мови з мисленням.	У	80-х	роках	ми-

нулого	століття	протягом	мого	філологічного	життя,	починаючи	
з	кіровоградського	періоду	і	закінчуючи	періодом	активної	праці	
над	кандидатською	дисертацією	вже	у	ролі	журналістикознавця,	
але	ще	в	лоні	філології,	—	я	сформував	принципове	ставлення	до	
таких	категорій,	як	мова	і	мислення,	мова	і	свідомість,	мова	і	дум-
ка,	судження	і	речення,	предикативність,	предикація,	твір	і	текст,	
об’єкт	і	предмет,	смисл,	мета,	ситуація.
Традиційно	в	рамках	логіко-граматичного	вчення	про	діалек-

тичну	єдність	мови	й	мислення,	яскравими	представниками	якого	
ще	в	радянській	науці	були	П. В. Таванец	 (1951),	Е. М. Галкина-
Федорук	(1956),	В. Н. Мороз	(1960),	П. В. Чесноков	(1961),	В. З. Пан-
филов	(1971),	М. Н. Правдин	(1973)	[3],	думка	розглядалася	тільки	
у	формі	судження,	що	має	двокомпонентну	структуру,	паралельну	
двокомпонентній	структурі	речення.	Між	реченням	і	судженням	
існує	структурний	паралелізм,	який	обмежує	проблему	вираження	
думки	мовною	комбінаторикою	елементів	структури,	основою	якої	
є	існуючі	комбінації	в	площині	змісту	[4].	Спроба	деяких	лінгвістів	
подати	зв’язок	між	мовою	і	думкою	так,	що	думка	є	глибинною	
двокомпонентною	структурою,	спільною	для	всіх	речень	тексту,	
привела,	на	думку	Г.	В.	Колшанського,	до	«остаточного	ізоморфізму	
структури	думки	і	структури	мови»	[5].
Як	вважає	А. А. Леонтьев,	«саме	формулювання	про	«нерозрив-

ний	зв’язок»	мови	і	мислення	беззмістовне.	Чомусь	вважається,	що	
він	є	необхідним	складником	розуміння	свідомості	й	мислення	і,	
висловивши	його,	ми	тим	самим	визначаємо	свою	філософську	по-
зицію.	Це	не	так…	недостатньо	говорити	просто	про	зв’язок	мови	і	
мислення,	хоч	би	і	«нерозривний»	або	«безпосередній»…	психологія	
і	за	нею	гносеологія	вказує	на	мовну	природу	специфічно	людсько-
го	мислення,	на	той	факт,	що	людське	мислення	опосередковане	
виробленими	знаковими	системами,	в	тому	числі	мовою»	[6].	А	це	
означає,	що	між	думкою	і	реченням	нема	структурного	паралелізму	
і	що	структура	думки,	її	змістовий	обсяг	лише	опосередковується	
мовою,	а	не	повністю	виражається	за	її	допомогою.

У	радянській	науці	хибність	логіко-граматичного	підходу	до	мови	
і	мислення	в	різних	його	видах	була	усвідомлена	багатьма	ученими	
(див.,	наприклад,	праці:	Мельничук,	1952;	Щедровицкий,	1957;	Ще-
дровицкий, Алексеев,	1957;	1960а,б,	4;	Щедровицкий, Костеловский,	
1961;	Леонтьев А. А., 1969,	154)	 [7].	Але	й	логіко-психологічний	
підхід	не	став	загальновизнаним.	(Крім	того,	його	іноді	вважають	
ідеалістичним).	Основи	логіко-психологічного	підходу	обґрунто-
вували,	зокрема,	А. А. Потебня,	А. А. Шахматов, Л. С. Выготский, 
А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев.	Найчастіше	представни-
ків	цього	вчення	звинувачують	у	тому,	що,	відкидаючи	структурний	
паралелізм	між	судженням	і	реченням,	вони	ніби	відривають	мову	
від	мислення.

А. А. Потебня,	розглядаючи	аперцепцію	як	«участь	відомих	мас	
уявлень	в	утворенні	нових	думок»	 [8]	шляхом	«накладання»	ви-
роблених	в	 індивідуальному	досвіді	уявлень-стереотипів,	які	ви-
значають	характер	сприймання,	на	сприйняті	явища,	відзначаючи	
постійну	двочленність	аперцепції,	що	вказує	на	 її	 тотожність	 із	
судженням,	яке	«зовсім	не	тотожне	і	не	паралельне»	із	граматичним	
реченням	[9].	«Аперцепійоване	(об’єкт	сприймання.—	В. Р.),	що	по-
требує	пояснення,	є	суб’єктом	судження,	аперцепіююче	(уявлення-
стереотип,	що	зберігається	в	пам’яті.—	В. Р.)	і	визначаюче	—	його	
предикат…»	 [10].	 Аперцепійоване,	 об’єкт	 дійсності,	 власне,	 не	
має	значення	для	будь-якої	 інтелектуальної	моделі,	оскільки	він	
протиставлений	моделі.	Це	дало	підстави	Н. И. Жинкину	взяти	під	
сумнів	двочленність	судження:	«звичайне	уявлення	про	те,	що	в	
судженні	пов’язуються	два	 терміни	 (суб’єкт	 і	предикат)	 або,	 за	
іншою	концепцією,	два	явища	(або	ознаки	предмета),	зовсім	не	
точне,	якщо	розглядати	не	формальний,	а	реальний	процес	ство-
рення	повідомлення.	Суб’єкт	відбирається	за	одними	правилами,	
а	предикат	—	за	іншими.	У	першому	випадку	відбір	визначається	
завданням	повідомлення	й	не	може	бути	названий	логічним.	Нема	
ніякої	логічної	необхідності	повідомляти	один	раз	про	один,	інший	
раз	про	інший	предмет.	Відбір	же	предикатів	до	даного	предмета	
повідомлення	відбувається	на	основі	логічних	правил	 істинності	
й	хибності»	[11].
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На	думку	австрійського	психолога	та	філософа	Ф.	Брентано,	по-
єднання	суб’єкта	і	предиката	не	є	суттєвим	для	природи	судження.	
Основним в судженні є визнання (істинність) або заперечення (хиб-
ність) уявлення.	У	судженнях	на	кшталт	«Пожежа»	або	«Іде	дощ»	не	
відбувається	поєднання	уявлення	про	пожежу	або	дощ	з	уявленням	
про	буття,	а	спостерігається	просте	визнання	сприйнятих	явищ	
свідомістю.	Це	підтверджується	нейрофізіологічними	досліджен-
нями.	На	стадії	аферентного	синтезу,	тобто	аналітико-синтетичної	
діяльності	мозку,	висхідні	збудження	біологічно	різних	мотивацій	
вибірково	мобілізують	у	корі	головного	мозку	саме	ті	синаптич-
ні	організації,	які	в	процесі	минулого	життєвого	досвіду	тварини	
або	людини	були	пов’язані	з	задоволенням	точно	такого	ж	стану»	
[12].	Під	дією	об’єкта	відбувається	процес	мобілізації	нейронних	
популяцій,	а	не	 їх	«приміряння»	до	популяцій,	які	зберігаються	
в	пам’яті,	а	тим	більше	не	поєднання	нейронних	ансамблів,	ак-
тивізованих	під	дією	об’єкта,	з	ансамблями,	що	відповідають	за	
сприймання	властивостей	цього	об’єкта,	адже	таке	послідовне	ві-
дображення	спочатку	об’єкта,	а	потім	його	властивостей	немис-
лиме	через	те,	що	відображення	об’єкта,	поза	відображенням	його	
властивостей,	неможливе.	Ця	нейронна	популяція,	активізована	
певним	об’єктом,	є	єдиним	можливим	нейрофізіологічним	коре-
лятом	думки.	В	утворенні	думки	як	функції	мозку,	як	мозкової,	
нейронно-патерної	активності	«бере	участь	практично	весь	мозок»	
[13],	для	забезпечення	цієї	психічної	функції	мозку	«втягується	
складна	просторово-розподілена	мозкова	система,	яка	включає	в	
себе	поліфункціональні	групи	нейронів»	[14].	Основою	для	цього	
є	інтегративно-асоціативна	діяльність	мозку,	під	час	якої	«прохо-
дить	постійна	динамічна	взаємодія	певних	функціональних	систем	
у	вигляді	утворення	різної	складності	мозкових	ансамблів»	 [15],	
які	називаються	«інформаційними	моделями»	[16],	«програмами	
поведінкового	акту»	[17].	У	результаті	думка	відображає	дійсність	
на	стільки	повно,	на	скільки	це	необхідно	для	прийняття	рішення	
діяти	згідно	з	метою	й	мотивом.
Отже,	традиційне	увлення	про	судження	як	двокомпонентну	

структуру	є	неточним.	Судження	—	це	 і	є	акт	предикації,	 тобто	

ствердження	(визнання	істинним)	або	заперечення	(визнання	хиб-
ним)	чогось	відносно	суб’єкта	судження	(предикації),	але	суб’єкт	
судження	лежить	поза	ним,	поза	логіко-психологічною	сферою,	в	
якій	відбувається	предикація;	суб’єкт	судження	перебуває	в	пло-
щині	відображуваної	реальності.	
У	результаті	 судження	про	суб’єкт	виникає	предикат.	Те,	що	

з	 точки	 зору	логіки	називається	предикатом,	 у	психологічному	
аспекті	є	думкою.	Тобто	думка	виникає,	у	термінах	логіки,	як	ре-
зультат	предикації.	І	виникає	вона	у	різних	формах,	включаючи	й	
мовну.	Думка	(предикат)	може	виражатися	як	одним	реченням,	так	
і	набором	їх.	Для	вираження	думки	паралельно	можуть	використо-
вуватися	й	інші	засоби,	а	не	тільки	мовні.
Структура	думки	(відповідно	предиката)	є	багаторівневою	[18].	

Людина	в	процесі	діяльності	створила	свій	внутрішній	світ.	В	антро-
погенезі	цей	світ	пройшов	шлях	від	нижчої,	образно-дієвої	форми	
відображення	дійсності	до	вищої,	пов’язаної	з	мовним	абстрагу-
ванням	властивостей	предметів.	При	цьому	предметний	світ	як	
форму	психіки	не	слід	обмежувати	тільки	«сферою	достатньо	роз-
винутого	структурованого	відображення	зовнішнього	об’єктивного	
світу»	[19]	і	вважати,	що	мислення	здійснюється	переважно	на	рівні	
мовлення,	звідки	робиться	очевидний	або	неочевидний	висновок,	
що	одиницею	знання	є	тільки	«мовне	поняття»	 [20].	Деякі	види	
мислення	можуть	здійснюватися	і	на	рівні	образів	без	звернення	до	
системи	мовних	узагальнень,	в	той	час	як	мовне	мислення	повинне	
обов’язково	спиратися	на	уявлення	[21].
Думка	людини	як	вияв	її	психіки	охоплює	всі	рівні	відображення	—	

рівень	образів	(виділення	властивостей),	рівень	уявлень	(узагальнен-	
ня	властивостей),	рівень	мовних	узагальнень	та	абстракцій	[22].
Зі	сказаного	вище	можна	зробити	висновок,	що	співвіднесення	

речення	з	судженням	має	абсолютно	таке	ж	значення,	як	і	співвідне-
сення	судження	з	комплексом	речень,	які	покривають,	наприклад,	
увесь	твір.	Тобто	питання	зв’язку	речення	з	судженням	надумане	
і	не	має	ніякого	значення.	Натомість	артикуляція	думки	за	допо-
могою	мовних	засобів	—	речення	або	речень	—	може	становити	
інтерес	для	дослідника.
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Для	роботи	з	професійними	мовцями,	такими,	як	журналісти,	
редактори,	рекламісти,	піарники,	сценаристи,	ведучі,	твердження	
про	можливість	вираження	думки	мовними	засобами	має	фахове	
значення.	Головне	при	цьому	усвідомлювати,	що	думка	формуєть-
ся	не	тільки	у	слові,	а	й	в	 інших	формах	відображення	в	процесі	
ствердження	або	заперечення	чогось.	І	що	майстерність	мовця	по-
лягає	у	здатності	кристалізувати	думку	за	допомогою	слів,	бо	зміст	
думки	може	бути	нечітким,	аморфним,	таким,	що	погано	піддаєть-
ся	екстеріоризації.	Відійшовши	від	структурного	паралелізму	між	
думкою-судженням	і	реченням,	ми	зняли	обмеження	вираження	
думки	тільки	мовною	комбінаторикою	елементів	структури,	осно-
вою	якої	є	існуючі	комбінації	в	площині	змісту.

ІІІ
Про думку.	Власне,	розмови	про	мову	і	мислення,	мову	і	свідо-

мість	мають	значення	тільки	у	контексті	обговорення	вираження	
думки	як	мислительного	продукту	чи	результату.	Логіка	цих	розмов	
включає	розуміння	думки	як	результату	мислительного	процесу,	що	
передбачає	існування	її	у	різних	формах	та	на	різних	рівнях	—	від	
емоційно-аморфного	та	образно-психічного	субстрату	до	структу-
рованого	за	допомогою	слів	системного	утворення	як	вищої	фор-
ми	розвитку	психіки.	Головне	зрозуміти,	що	мова	і	мовлення	не	є	
єдиним	паралельним	процесом	існування	мислення,	що	мислення	
може	існувати	поза	мовою	і	мовленням	на	інших	рівнях	відображен-
ня,	зокрема	на	рівні	дій,	реакцій,	поведінки	та	на	образному	рівні,	
а	точніше	—	на	рівні	оперування	образами,	а	також	почуттями,	
емоціями,	нерозчленованими	у	слові	уявленнями.
Мислення	—	це	вид	психічної	рефлекторної	активності	живої	

істоти	під	впливом	реальності	(за	І.	Павловим).	Рефлексувати	на	
реальність	—	значить	мислити.	Мислити	(формувати	мисль)	—	зна-
чить	думати	і	формувати	думку.	Основою	мислення	будь-якої	живої	
істоти	є	безумовні,	тобто	вроджені,	сталі	реакції	нервової	системи	
на	світ.	Окрім	безумовних	та	інстинктивних	рефлексів,	живі	істоти	
формують	систему	умовних	рефлексів,	зокрема	вищого	порядку,	
які	мають	люди.	Жива	істота	володіє	як	практичним	і	конкретним	

мисленням	(у	вигляді	інстинктивних	або	рефлекторних	реакцій	на	
предмети,	ситуації,	умови	на	рівні	першої	сигнальної	системи),	так	
і	абстрактним,	вираженим	у	слові	(властиве	тільки	людині;	у	вигляді	
мовних	реакцій	на	рівні	другої	сигнальної	системи).	
Рефлекси	взаємодіють	один	з	одним	як	в	плані	послідовності,	так	

і	в	плані	групування	один	з	одним,	що	і	становить	основу	процесу	
мислення.	Живі	істоти	відрізняються	одна	від	одної	«рефлекторною	
картиною	світу».	Іншими	словами,	у	кожного	своя	сукупність	і	по-
слідовність	рефлексів	на	реальність,	тобто	своє	мислення.
«Рефлекторна	картина	світу»	є	нічим	іншим,	як	психікою	живої	

істоти,	або	психічним	відображенням	реальності.	Тобто	психічне	
відображення,	психіка,	—	це	не	просто	система	уявлень,	образів,	
емоцій,	абстрагованих	за	допомогою	мови	узагальнень,	а	це	дина-
мічна	система	реакцій	на	події,	предмети,	явища	і	т.д.,	що	і	стано-
вить	основу	емоцій,	уявлень,	образів,	понять.	Образ	столу	—	це	від-
повідна	взаємодія	істоти	з	цим	предметом,	тобто	відповідні	реакції	
істоти	на	цей	предмет.	Таким	чином,	психіка	—	завжди	проявляє	
себе	у	динаміці,	у	взаємодії	істоти	зі	світом	і	в	поняттях	про	нього.	
Поняття	ж	є	особливим	патерном	рефлексій	істоти	на	об’єкт.
Та	частина	психіки,	яка	охоплює	реакції	істоти	на	рівні	другої	

сигнальної	системи,	називається	свідомістю.	За	визначенням	Н.	І	
Чупрікової,	свідомість	—	це	вища	розчленована	за	допомогою	мови	
і	системно-упорядкована	форма	відображення.	Вона	виникла	за-
вдяки	мові,	що	є	засобом	абстрагування	узагальнених	властивос-
тей.	Здатність	людини	рефлексувати	на	абстраговані	узагальнені	
властивості	передбачає	 її	 здатність	оперувати	мовою	як	другою	
сигнальною	системою	та	спиратися	в	мисленні	на	неї	немов	на	
інший,	«паралельний	предметний	світ».
Людина	відрізняється	від	тварини	саме	здатністю	абстрагувати	

ознаки	та	властивості	й	оперувати	ними	як	предметами.	Конкретна	
предметна	віднесеність	мови	при	цьому	не	втрачається	і	має	забез-
печувати	зв’язок	з	реальним	світом.
Як	пише	дослідник	Д.	Бачевський,	«у	процесі	еволюції	люди-

на	отримала	нову	здатність	—	свідомість,	яка	є	надбудовою	для	
всього	базису	рефлексів,	інстинктів,	захоплень,	афектів	та	емоцій»	
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[23].	До	надбудови	відносять	другу	сигнальну	систему,	свідомість,	
абстрактне	мислення	 і	волю,	властиві	тільки	людині.	А	до	бази-
су	—	першу	сигнальну	систему,	конкретне	мислення,	 інстинкти,	
безумовні	й	умовні	рефлекси	[24].	При	цьому	свідомість,	у	свою	
чергу,	являє	собою	умовні	рефлекси	вищого	рівня,	які	взаємодіють	
між	собою,	перетікають	одні	в	одні,	з’єднуючись	і	створюючи	не-
видиму	матерію.	Завдяки	цій	здатності	людського	мозку	до	фор-
мування	безкінечної	кількості	умовних	рефлексів	вищого	рівня	ми	
можемо	абстрактно	мислити,	міркувати,	формувати	власну	думку	
[25].	Свідомість,	таким	чином,	є	мегапатерном	мозкової	активності,	
яка	охоплює	рефлекси	вищого	рівня,	зокрема	ті,	які	спираються	
на	другу	сигнальну	систему,	тобто	мову.	Відповідно	мова	є	формою	
свідомості	як	абстрагованого	та	узагальненого	динамічного	відо-
браження	дійсності	у	вигляді	рефлексій.	Сам	процес	рефлексування	
на	подразники	називається	мисленням,	що	спирається,	з	одно-
го	боку,	на	першу	сигнальну	систему,	тобто	систему	конкретних	
психофізіологічних	реакцій,	з	другого	боку,	—	на	другу	сигнальну	
систему,	тобто	мову.
Ця	рефлекторна	теорія	мислення	і	свідомості	має	надзвичайно	

велике	значення	для	професійних	комунікантів,	особливо	тих,	які	
працюють	в	умовах	масового	спілкування,	щоб	усвідомлювати	себе	і	
свою	роль	по	відношенню	до	аудиторії	та	мати	уявлення	про	масову	
аудиторію	як	об’єкт	впливу.	«Ми	в	основному	працюємо	з	надбудо-
вою.	Тобто	намагаємося	переважно	впливати	на	свідомість,	логіку,	
апелюємо	до	абстрактних	цінностей	або	 індивідуальних	потреб,	
намагаємося	підвести	під	спільний	знаменник	різні	особистості.	
Другий	варіант	—	ми	переважно	працюємо	з	базисом,	впливаючи	
на	загальні	для	всіх	людей	властивості,	незалежно	від	їхньої	раси,	
статі,	віку,	рівня	освіти	й	соціального	статусу.	Безперечно,	що	в	
прямій	конкуренції	за	душі	людей	перемагає	другий	варіант.	Тому	
що	свідомістю	людей	важче	керувати,	вона	буває	критичною	і	може	
аналізувати,	до	того	ж,	абсолютно	по-різному,	часто	нелогічно	й	
примітивно.	У	той	же	час	інстинкти	і	рефлекси	не	вміють	критично	
мислити,	їхня	шаблонність	зводиться	до	найпростіших	реакцій	у	
відповідь	на	внутрішній	чи	зовнішній	подразник...	Подразнюючи	

інстинкти	й	рефлекси	під	час	комунікації,	ми	з	дуже	великою	ймо-
вірністю	можемо	прогнозувати	реакцію.	І	чим	більш	інтенсивне	
подразнення	 інстинктів,	тим	більш	слабким	є	опір	свідомості	й	
волі,	нездатних	перебороти	реакцію	базису»	[26].
Уявлення	про	масову	аудиторію	й	людину	як	члена	маси	через	

призму	понять	про	мислення	і	свідомість	змушує	визнати,	що	«про-
тягом	життя	людина...	виробляє	в	собі	велику	кількість	«істинних»	
і	«хибних»	умовних	рефлексів.	У	результаті	в	більшості	людей	у	го-
лові	панує	хаос,	і	вони	не	здатні	повністю	адекватно	та	об’єктивно	
оцінювати	дійсність.	Підвести	під	спільний	знаменник	велику	кіль-
кість	суперечливих	умовних	рефлексів,	із	яких	складаються	думки	
та	переконання,	одній	людині	всередині	себе	дуже	складно…	Тому	
маса	здебільшого	являє	собою	збожеволіле	стадо,	яке	рефлекторно	
кидається	в	різні	боки	під	упливом	різних	подразників.	І,	дякуючи	
знанню	про	ці	подразники,	нею	завжди	можна	керувати.	Коли	ж	
реакції	стають	масовими,	вони	перетворюються	в	колективне	під-
свідоме,	а	потім	і	в	стійку	«суспільну	думку»	[27].
І	ще	один	важливий	висновок	можна	зробити,	аналізуючи	приро-

ду	людського	мислення	та	свідомості:	«умовні	рефлекси	вищих	рівнів	
людини	несуть	у	собі	хибні	елементи,	що	призводить	до	формування	
хибних	стереотипів	і	помилок…	Тому	переконання	більшості	людей	
являють	собою	дику	суміш	непоєднуваного,	еклектику	об’єктивного	
знання	і	суб’єктивних	здогадок,	відчуттів,	«думок»	[28].	

IV
Про вираження думки.	Проблема	вираження	думки	є	наріжним	

каменем	усіх	роздумів	про	мислення,	свідомість	і	мову.	Мова	лише	
опосередковує	думку,	створюючи	цим	умови	для	виділення,	абстра-
гування	деяких,	а	не	всіх	сторін	відображуваної	дійсності,	оскіль-
ки	за	допомогою	слів	здійснюється	тільки	«розкладання»,	аналіз	
цілісно	відображуваної	дійсності	[29].	Думка	є	проявом	складного	
відображувального	континууму	на	різних	рівнях	його	нервової	ор-
ганізації,	який	в	«обробленому»	вигляді	 і	є	реальним	субстратом	
змісту	висловлювання.
Думка	людини	як	прояв	її	свідомості	—	форма	психіки	[30].	У	

поняття	психіки	як	особливого	виду	діяльності	мозку	включають	
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не	тільки	процеси	побудови	нервових	копій	зовнішнього	світу,	а	й	
відображення	станів	власного	організму.	Це	пояснюється	тим,	«що	
психічна	діяльність	мозку	утворюється	на	всіх	рівнях	організації	
нервової	системи:	молекулярному,	субнейронному,	нейронному	
і	системному»	[31].	Внутрішні	впливи	організму	перетворюються	
на	певні	збудження	всієї	нервової	системи,	що	є	основою	для	ви-
никнення	емоцій.	Так,	вивчаючи	емоційну	напруженість	людини,	
Э. Л. Носенко	відзначає:	«…Емоційні	стани	—	того	чи	іншого	ступе-
ня	інтенсивності	—	супроводжують	практично	будь-яку	інтелекту-
альну	діяльність	людини…	Однією	з	визначальних	рис	емоційних	
станів	є	їхня	«інтегративність»…	охоплюючи	весь	організм	людини,	
емоційні	стани	роблять	суттєвий	вплив	на	ефективність	виконува-
ної	людиною	діяльності»	[32].
Думка	невіддільна	від	активності	людини	та	забезпечує	логічне	й	

фізіологічне	формування	поведінкового	акту.	Стосовно	діяльності	
людини	думка	виконує	роль	психофізіологічного	механізму	регу-
ляції,	в	якому	відображені	у	вигляді	поняттєвих	систем	предмети	
діяльності	—	мотиви,	цілі,	предмети	мовлення,	знаряддя	праці	і	т.	д.	
Тому	думка	являє	собою	неоднорідне	складне	відображення	зв’язків	
та	відношень	явищ,	подій,	сторін,	речей	і	т.	п.	реальної	дійсності,	
які	для	людини	мають	різне	діяльнісне	значення:	виступають	або	
в	ролі	мотиву,	або	мети,	або	предмета	мовлення	і	т.	д.	Це	означає,	
що	думка не належить тільки мовленню,	хоч	існує	проблема	розвитку	
думки	аж	до	висловлювання.	У	цьому	зв’язку	говорять	про	мовну	
творчість	[33],	про	психолінгвістичну	структуру	висловлювання,	
яка	«значною	мірою	залежить	від	«долінгвістичних	чинників»	[34],	
про	перехід	«від	висхідного	змісту	до	подальшого»	[35]	і	т.	д.	
Сам	собою	предметний	зміст	думки	індиферентний	до	природи	

дій,	лише	на	певному	етапі	 її	розвитку	—	на	етапі	прийняття	рі-
шення,	коли	формується	мета	дії	[36],—	зміст	думки	пов’язується	
з	конкретними,	мовними	або	немовними,	діями.	Яка	ж	підсистема	
загальної	поняттєвої	системи	думки	стане	змістом	тексту,	визна-
чається	на	стадії	аналітико-синтетичної	діяльності	мозку,	тобто	на	
стадії	або	етапі	так	званого	аферентного	синтезу	найрізноманітні-
шої	інформації,	яка	надходить	до	центральної	нервової	системи	від	

зовнішнього	і	внутрішнього	світу.	«Нейрофізіологічний	смисл	цієї	
стадії	у	формуванні	поведінкового	акту	полягає	в	тому,	що	вона	до-
зволяє	ретельно	опрацювати,	зіставити	і	синтезувати	всю	ту	інфор-
мацію,	яка	необхідна	організму	для	того,	щоб	виконати	найбільш	
адекватний	для	даних	умов	акт	пристосування.	Аферентний	синтез	
є	найбільш	відповідальним	моментом	інтеграції…	Він	допомагає	
вирішенню	трьох	основних	параметрів	будь-якого	поведінкового	
акту:	що	робити,	як	робити	і	коли	робити»	[37].	Цей	підхід	до	роз-
витку	думки	можливий	лиш	на	шляху	визнання	того	факту,	що	в	
момент	виникнення	думка	є	авербальною,	тобто	жодним	чином	
не	втіленою	ні	в	які	мовні	форми	й	вираженою	глобально,	нероз-
членовано	у	вигляді	своєрідного	гештальта	на	«мові»	образній	або	
предметно-схемній	[38].
Те,	що	думка	має	передмовний	(внутрішньомовний,	словесно	

не	оформлений),	але	локутивний	етап	формування,—	це	не	відрив	
думки	від	мови,	а	природничонауковий	доказ	того	факту,	що	мова,	
яка	виражає	думку,	 з	нейрофізіологічної	 точки	зору	є	чуттєвою	
нейрофізіологічною	тканиною,	яка	має	різні	стани.	Тому	законо-
мірно,	що	існує	плавний	«переклад»	предметно-схемного	коду,	як	
генотипічної	мови,	в	якій	початково	існує	думка,	на	загальновжи-
вану,	природну,	або	фенотипічну,	мову.
Основою	для	такого	«перекладу»	служить	психофізіологічний	ме-

ханізм	мовлення,	описаний	Н. И. Жинкиным.	Однією	з	умов	функціо-
нування	механізму	мовлення	є	його	здатність	утворювати	асоціативні	
комплекси	сигналів-компонентів	розгорнутих	словесних	комплек-
сів.	«У	внутрішньому	мовленні,—	пише	Н. И. Жинкин,—	утворюються	
вельми	короткі	і	доволі	суб’єктивні,	тобто	ненормативні,	сигнали,	
які	заміняють	досить	великі	раніше	промовлені	словесні	комплекси.	
Між	сигналом	і	складним	раніше	промовленим	словесним	комп-
лексом	встановлюється	еквівалентність	—	сигнал	переозначається	
і	стає	замінником	цього	словесно	ненормативного	комплексу.	Ви-
никає	свій	власний	код,	еквівалентний	нормативному»	[39].	Не-
нормативний,	схематичний	код	виникає	тоді,	коли	розгорнутий	
словесний	комплекс	стає	стереотипним.	«У	будь-якому	стереотипі	
один	елемент	може	заступати	всі	 інші	 і	весь	стереотип	у	цілому»	
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[40].	Для	пошуку	в	пам’яті	стереотипу	слова	зовсім	необов’язково	
у	внутрішньому	мовленні	робити	чіткий	відбір	кожного	звука,	до-
статньо	«впізнати»	звуковий	комплекс	слова	за	деякими	його	озна-
ками	[41].	Так	формується	предметно-схемний	код,	або	генотипічна	
мова.	Але	генотипічна	(що	передує	мовленню)	і	фенотипічна	(на	
рівні	мовлення)	мови	—	це	коди	стану	думки	на	вербальному	етапі	
її	формування.	І	достатньо	зрозуміти	процес	виникнення	думки	вже	
на	цьому	етапі,	щоб	усвідомити,	наприклад,	той	факт,	що	думка	не	
вкладається	тільки	в	рамки	одного	речення	[42].
Найчастіше	в	сферу	ідеалістичних	концепцій	зараховують	перед-

вербальний	(долокутивний,	дословесний)	етап	формування	думки,	
виділений,	наприклад,	Е. С. Кубряковой	[43].
Думка	—	не	продукт	культурно-історичного	стрибка	психіки	

людини,	а	продукт	поступового	розвитку	й	удосконалення	нижчих	
форм	психіки	при	принциповій	зміні	умов	її	функціонування,	тих	
форм,	які	пов’язані	з	першою	сигнальною	системою	людини,—	
системою	образів.	На	рівні	першої	сигнальної	системи	«зовнішній	
світ	аналізується	корою	півкуль	в	системі	різних	біологічних	потреб	
і	мотивацій,	а	результати	аналізу	закріпляються	в	різних	за	біоло-
гічним	смислом	і	за	типом	аферентного	складу	реакціях	(секреція,	
рух	різних	частин	тіла)»	[44].
Перехід	думки	з	передвербального	стану	у	вербальний	Е. С. Ку-

брякова	описує	так:	«Тільки	при	свідомій	установці	на	те,	щоб	роз-
повісти	щось	іншій	людині,	думка	втілюється	в	мовну	форму…	Із	
думки	треба	ніби	вибрати	те,	що	потім	потрапить	у	мовлення;	те,	
що	в	мізках	існує	дифузно,	має	бути	впорядковано…»	[45].	І	тільки	
в	процесі	обробки	думки,	зокрема,	під	час	породження	вислов-
лювання	зі	змісту	думки	виділяється	та	його	частина,	яка	й	стає	
змістом	твору.
Отже,	думка	народжується	під	дією	мотиву,	що	опредмечує	по-

требу	людини	[46].	Механізм	її	виникнення	полягає	в	тому,	що	з	
пам’яті	«витягується»	все	те,	що	було	пов’язано	в	минулому	з	задо-
воленням	або	вирішенням…	домінуючої	в	даний	момент	потреби»	
[47].	У	процесі	«витягування»,	тобто	поширення	збудження	по	не-
йронах,	певно	що	з’являються	й	інші	збудження	—	від	сукупності	

чинників	зовнішніх	обставин	(так	звана	«обставинна	аферентація»)	
[48].	Збудження	іррадіює	до	всіх	структур	мозку	й	«витягує»	з	довго-
вічної	пам’яті,	як	пам’яті	ситуації	[49],	враження	минулого	у	точній	
відповідності	до	потреб	аферентного	синтезу	в	даний	момент	[50].	
Відбувається,	на	мові	психології,	просторово-часове	розгортання	
думки	[51],	обумовлене	як	мотивацією,	так	і	обставинною	аферен-
тацією.	Все	це	означає,	що	вже	на	початковій	стадії	появи	думки	
в	її	змісті	«закладена»	і	та	його	частина,	яка	пізніше	стане	змістом	
висловлювання.	Іншими	словами,	є	всі	підстави	вважати,	що	зміст	
висловлювання	є	компонентом	в	системі	загального	змісту	думки,	
«покликаного	до	життя»	мотивом	та	ситуацією	спілкування.
Перетворення	компонента	змісту	думки	у	власне	зміст	вислов-

лювання	здійснюється	в	ході	аферентного	синтезу,	який	приводить	
до	«прийняття	рішення»	(постановки	мети).
Згідно	з	висловлюванням	А. Н. Леонтьева	про	мотив	як	визначник	

зони	об’єктивно-адекватних	цілей,	думка,	породжена	мотивом,	є	
матрицею,	на	якій	і	виникає	ця	зона	цілей,	точніше,	змістів	цілей.
Для	здійснення	будь-якої	дії,	у	тому	числі	й	мовної,	думка	по-

винна	бути	певним	чином	«оброблена»	відповідно	до	реальної	си-
туації	діяльності	та	введена	в	оперативну	пам’ять	[52],	щоб	стати	
змістом	завдання	і	програми	дії.	Ця	«обробка»	і	є	вже	згадуваний	
аферентний	синтез	як	такий	нейрофізіологічний	процес,	який	веде	
до	прийняття	рішення.	Аферентний	синтез,	який	веде	до	прийняття	
рішення,	повинен	забезпечити,	крім	параметра	дії	«що	робити»	
(мету:	є	інтенціональним	аспектом	дії	і	визначається	домінуючою	
мотивацією),	«як	робити»	(програму,	задум	дії:	є	операційним	ас-
пектом	дії)	[53].	Прийняття	рішення,	або	постановка	мети,	поряд	
із	виникненням	програми	дії,—	результат	перебору	витягнутих	із	
пам’яті	всіх	попередніх	результатів	дій	у	рамках	так	званих	моделей	
«минулого—нинішнього»	і	«майбутнього»	[54].
На	завершальній	стадії	аферентного	синтезу,	яка	закінчується	

побудовою	загальної	інформаційної	моделі	мовної	дії	із	аферентних	
елементів,	які	становлять	найбільш	важливі	параметри	майбутньої	
дії,	мозок	«приймає	рішення».	У	момент	прийняття	рішення	фор-
мується	й	прогнозований	результат	мовної	дії,	мета,	яка	включає	
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не	саму	дію,	а	тільки	сукупність	аферентних	подразників,	що	від-
повідають	ознакам	предмета,	на	який	спрямовано	дію	[55].
В	акцепторі	дії	утримується	довгий	ланцюг	результатів,	яких	має	

бути	досягнуто	під	час	виконання	дії	і	підпорядковано	основному	
результату,	визначеному	мотивом	і	усвідомленому	як	мета.
Покладений	в	основу	мети	певний	предмет	дії,	як	уже	зазна-

чалось,	існує	в	свідомості	у	вигляді	поняття,	яке	включає	систему	
поняттєвих	ознак	і	тому	ієрархічно	пов’язується	з	багатьма	іншими	
поняттями.	Ця	 ієрархічно	організована	система	понять	й	 існує	в	
акцепторі	дії	як	система	проміжних	результатів,	що	утворюють	мету.	
Дана	система	понять	лежить	в	основі	змісту	задуму,	програми	дії,	
яка	реалізується	через	операції,	що	входять	у	структуру	дії.
Виникає	питання,	яка	з	поняттєвих	систем,	що	лежить	в	основі	

проміжних	результатів,	стане	«знаряддям»	мовної	операції.	Саме	
та	поняттєва	система,	яка	може	виступити	«знаряддям»	досягнення	
мети	під	час	спілкування	на	тій	основі,	що	ця	система-«знаряддя»	
логічно	пов’язана	з	загальним	поняттям-метою.

V
Про спілкування.	Наукова	картина	світу	спілкування	немислима	

без	розуміння	того	факту,	що	воно	не	є	самоціллю,	не	є	самодос-
татнім	процесом,	а	є	лише	знаряддям	для	досягнення	цілей	люди-
ни	чи	людей,	одним	із	поведінкових	актів	серед	багатьох	 інших,	
об’єднаних	спільним	смислом,	однією	з	дій	у	системі	людської	ді-
яльності.	На	таке	розуміння	місця	спілкування	в	людському	житті	
наштовхує	думка	психолінгвіста	А. А. Леонтьева,	яку	він	висловив	
у	своїй	книзі	«Язык,	речь,	речевая	деятельность»	і	на	яку	ми	вже	
посилалися	на	початку	цього	тексту:	мовлення	«є	лише	система	
мовних	дій,	які	входять	в	якусь	діяльність	—	суто	теоретичну,	ін-
телектуальну	або	частково	практичну.	З	одним	мовленням	людині	
робити	нічого:	воно	не	самоціль,	а	засіб,	знаряддя,	хоч	і	може	по-
різному	використовуватися	в	різних	видах	діяльності…	мовлення	
не	заповнює	собою	всього	«діяльнісного»	акту»	[56].
Ця	думка	раз	і	назавжди	спрямувала	мою	наукову	логіку	в	русло	

наукових	роздумів	щодо	спілкування	в	системі	як	індивідуальної,	
так	і	суспільної	діяльності.

В	оцінці	комунікації	 (спілкування	—	це	абсолютні	синоніми!)	
треба	виходити	з	того,	що	саме	ми	аналізуємо:	(1)	спілкування	як	
природне	явище,	що	є	функцією	людини	і	виступає	для	неї	засо-
бом,	середовищем	її	поведінки	та	діяльності,	чи	(2)	спілкування	як	
сферу	професійної,	виробничої	діяльності,	коли	ми	перетворюємо	
функцію	людини	на	працю,	технологізуємо	процес	спілкування,	
ставимо	його	на	«виробничий	потік».	Безперечно,	технологічні	
знання	базуються	на	знаннях	про	явища	та	природні	процеси,	тому	
знання	про	комунікацію	як	працю	мають	формуватися	на	основі	
знань	про	спілкування	як	природне	явище.	Принципова	різниця	
між	спілкуванням	(1)	та	(2)	полягає	в	тому,	що	спілкування	(1)	ніко-
ли	не	є	самоціллю,	воно	лише	засіб	досягнення	мети,	а	спілкування	
(2)	саме	є	метою	людини,	тобто	спілкування	як	самоціль.
Якщо	комунікація	як	явище	розглядається	у	ролі	середовища	

для	діяльності	та	поведінки,	тобто	вона	не	є	самоціллю,	не	є	спіл-
куванням	заради	спілкування,	то	це	означає,	що	всі	мотиви,	цілі	
людини	ле	жать	у	сфері	її	діяльності,	а	спілкування	є	лише	умовою,	
засобом,	середо	ви	щем	досягнення	тих	цілей	і	задоволення	потреб.	
Саме	по	собі	спілкування	не	є	спонукою	до	діяльності.	Професіо-
нальна	ж	комунікація	навпаки	—	виступає	самоціллю	для	комуні-
канта,	є	метою	його	професійно-виробничої	ді	яльності,	тому	так	
важливо	передбачити	(спрогнозувати)	всі	чинники,	які	забезпечили	
б	ефективність	спілкування.	У	першу	чергу	до	них	належать:	мета,	
з	якою	мо	вець	звернеться	до	людей,	що	випливає	з	мотиву,	смис-
лу	та	ситуації	спілкування.	Ці	фактори	є	чи	не	найважливішими	
в	системі	чинників	комунікації,	а	для	професійної	комунікації,	
тобто	комунікації	як	виробництва,	 індустрії,	ці	фактори	стають	
технологічними	умовами.
Основним	факто	ром	є	мета	 (ціль)	як	прогнозований,	уявний	

результат	дії	 [57],	який	має	бути	до	сяг	нуто	 і	який	зберігається	в	
пам’яті	до	тих	пір,	поки	ре	аль	ний	ре	зультат	дії	не	збіжиться	з	уяв-
ним,	тобто	поки	мети	не	буде	досяг	ну	то.	
Кожна	мета	має	свій	предметний	зміст	(мета	з	точки	зору	пред-

метності	є	за	думом).	Мета	в	тій	частині,	в	якій	вона	досягається	
за	допомогою	спілкування,	називається	комунікаційною.	Пред-
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метним	змістом	комунікаційної	мети	(або	задумом)	завжди	є	певна	
фізична,	емоційно-вольова	або	розумова	реакція	людей.	Тобто	мета	
при	комунікації	завжди	лежить	у	площині	поведінки	комуніката.
Якщо	мету,	яку	ставить	мовець,	досягнуто,	тоді	можна	говорити	

про	ви	со	ку	ефективність	спілкування.
Таким	чином,	будь-який	акт	спілкування,	а	тим	більше	масового,	

наприклад,	профе	сі	о	нального,	передбачає	відповідь	на	запитання	
«для	чого?»,	«з	якою	метою?».	Якщо	мовець	не	усвідомлює	необ-
хідності	визначати	мету	свого	спілкування,	він	може	досягнути	не-
сподіваних	ефектів,	оскільки	його	мовлення	не	буде	ко	ригуватися	
свідомо	очікуваним	результатом,	який	потрібно	досягнути.	
Визначення	 комунікаційної	 мети	 є	 центральним	 питанням	

профе	сіо	наль	но	го	спілкування.	Якщо	професійні	комуніканти	не	
розуміють,	для	чого	во	ни	говорять,	показують,	демонструють	і	т.	п.,	
то	це	свідчить	лише	про	низь	кий	професійний	рівень	цих	фахівців	
або	виробничо	зумовлену	відсутність	у	них	належної	комунікацій-
ної	інтенції,	що	технологічно	передбачено,	оскіль	ки	за	цю	інтенцію	
певно	що	несуть	відповідальність	інші	учасники	інформа	цій	ного	
виробництва	(наприклад	редактори	у	мас-медіа).
Від	мети	залежить	вибір	засобів,	методів	спілкування,	висування	

вимог	до	каналу	комунікації,	вимог	до	забезпечення	необхідних	
умов	спілкування	тощо.	Тому	так	важливо	правильно	її	визначити.
У	професійному	спілкуванні,	коли	фактично	«виготовляється»	

акт	спілкування,	коли	цей	акт	і	є	задумом	професіонала,	мета	має	
статус	виробничої	і	включає	технологічно	відтворення	залежності	
висловлювання	від	факторів	спілкування.
Ви	бір	мети	відбувається	не	випадково.	Будь-яка	дія	повинна	

бути	мотиво	ва	ною,	має	бути	привід	для	спілкування.	
Приводом	може	бути	опредмечена	потреба	людини,	групи	лю-

дей,	цілого	на	роду	тощо,	задоволення	якої	є	 їхнім	смислом.	Ця	
опредмечена	потреба	на	зи	вається	мотивом	[58].	Якщо	у	лю	ди	ни	є	
потреба	зробити	добро,	то	ця	потреба	має	бути	виражена	у	конкрет-
них	формах	бажання	й	конкретних	предметах	людської	ді	яль	ності,	
які	можуть	нести	добро.	Добро,	таким	чином,	виступає	сти	мулом	
діяльності	людини,	а	несення	його	є	її	смислом.	

Мотив	визначає	зону	адек	ватних	для	задоволення	потреби	цілей,	
а	також	зону	адекватних	йо	му	дій	[59].	Так,	зробити	добро,	напри-
клад,	у	формі	мате	ріаль	ної	допо	моги	передбачає	ряд	фізичних	та	
інтелектуальних	дій,	що	здій	сню	ються,	зокрема,	у	мовній	формі,	
тобто	мовленні.	Мовлення	при	цьому	є	підсистемою	дій,	які	вклю-
чаються	в	загальну	систему	дій,	ви	к	ликаних	моти	вом.	Мовлення	
не	є	самоціллю.	Воно	по	суті	не	є	діяльністю,	а	є	просто	дією	чи	
системою	дій,	які	підпорядковані,	як	й	інші,	немовні	дії,	потребам	
люди	ни.	Мовлення	—	це	засіб,	знаряддя	досягнення	певних	цілей.	
Таким	чином,	спілкування	не	варто	розглядати	як	самодостатній	

про	цес.	Спілкування	тут	живо	вплетене	у	загальну	структуру	люд-
ської	ді	я	ль	ності	й	нею	визначається.	Тобто	мотивацію	спілкування	
не	слід	шукати	у	самому	спілкуванні,	вона	лежить	поза	ним	—	у	
сфері,	наприклад,	вироб	ни	чо-професійній,	політичній,	науковій,	
мистецькій,	особистісній	і	т.	п.	
Кожна	дія	людини,	викликана	мотивом	і	підпорядкована	меті,	

відповідно	має	смисл,	якщо	ця	мета	зумовлена	саме	цим	мотивом.	
Тобто	смисл	є	відно	шен	ням	мети	до	мотиву	[60],	або	дії	до	системи	
дій,	яка	визначена	цим	мотивом.	Як	що	дія	не	має	відношення	до	
виконаних,	виконуваних	чи	тих,	які	будуть	ви	ко	нуватися,	дій,	то	
кажуть,	що	така	дія	не	має	смислу.	
Аналізуючи	мовлення	людини,	важливо	збагнути	смисл	сказа-

ного	чи	на	пи	саного,	тобто	з’ясувати	причину,	стимул,	мотив	мов-
лення.	Смисл	мов	лен	ня	(комунікаційний	смисл)	—	це	відношення	
комунікаційної	мети	до	мотиву	діяльності.	Так,	розмова	про	без-
корисливе	ставлення	до	бідних	має	смисл	—	тво	рити	добро.
Природно	виникає	запитання,	а	для	чого	професійному	кому-

нікантові	з’я	со	вувати	смисл	сказаного	або	написаного?	Чи	не	про-
стіше	обмежуватися	ви	зна	ченням	мети?
Здебільшого	так	і	відбувається,	що	мовець-професіонал	постанов-

кою	ці	лей	для	спілкування	репрезентує	ту	сферу	і	той	зміст	діяльності,	
в	якій	він	пе	ре	буває.	Визначення	смислу	в	цій	ситуації	потрібне	швид-
ше	для	контролю	й	аналізу	доречності	сказаного	чи	написаного	або	
того,	що	буде	сказано	чи	написано.	Коли	ж	мовлення	планується	на	
задану	тему,	випадкову	для	про	фе	сійного	мовця	або	нав’язану	йому,	
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визначення	смислу	є	методом	оцінки	й	ко	рекції	змісту	мовлення	з	
погляду	його	доречності,	доцільності,	відпо	від	но	с	ті	здоровому	глузду.	
Якщо	визначена	або	самим	журналістом,	або	редакто	ром	комуніка-
ційна	мета	не	пов’язується	явно	з	яким-небудь	актуальним	сус	пі	ль	ним	
мотивом	і	відповідно	журналістська	праця	не	має	очевидного	смис	лу,	
то	понад	усе	підготовлений	матеріал	буде	або	неадекватно	сприйня	тий	
і	зрозумілий,	або	взагалі	відкинутий	медіаспоживачем.	
Дуже	часто	не	мотивовані	щодо	своєї	появи	в	медіа	журналіст-

ські	твори	є	звичайним	«замовленням»	і	виступають	піарівським	
матеріалом,	до	того	ж	чор	ним.	Такі	твори	не	мають	закономірного	
смислу	своєї	появи,	тобто	немає	події,	яка	б	очевидно	спровокувала	
той	матеріал.
Комунікація	залежить	від	ситуації.	
Комунікаційна	ситуація є	варіантом	соціальної.	Соціальна	си-

ту		ація	має	свої	параметри:	соціальний	час,	соціаль	ний	простір,	
соціальні	ро	лі.
Фактор	часу.	Залежність	будь-якої	дії,	і	зокрема	мовної,	від	со-

ціального	часу	очевидна.	У	народній	свідомості	відбита	ця	залеж-
ність	через	мож	ли	вість/неможливість	вибору	тієї	чи	 іншої	теми,	
наприклад,	від	пе	рі	оду	дня	чи	ночі	або	 іншого	часового	періоду.	
Так,	перед	сном	не	можна	згадувати	чор	та;	коли	квочка	висиджує	
курчат,	не	можна	у	дворі	говорити	про	смерть	і	т.	п.	Якщо	ж	необ-
хідність	сказати	є,	то	вдаються	до	евфемізмів.
Фактор	простору.	Соціальний	простір	також	впливає	на	вико-

нання,	зо	к	рема,	мов	них	дій.	У	нас	—	за	кордоном,	тут	—	там,	у	
місті	—	у	селі	і	т.	д.	—	ось	та	просторова	парадигма,	від	якої	залежить	
тема,	її	розробка	і	т.	п.	
Фактор	третьої	особи.	Третіми	особами	є	соціальні	ролі	—	це	

люди,	які	мають	певний	соціальний	статус,	вік,	рівень	розвитку,	
певну	психологію,	пев	ний	психофізіологічний	стан	у	момент	по-
родження	висловлювання	або	йо	го	сприймання.	Мовець	враховує	
всі	ці	параметри	соціальних	ролей,	ви	ко	нуючи	в	той	же	час	свою	
соціальну	роль.	
Під	упливом	мотиву	й	соціальної	ситуації	формуються	цілі	дій,	або	

зав	дання	(мета,	дана	у	конкретних	умовах,	називається	завдан	ням).

У	 комунікаційній	 ситуації	 формуються	 комунікаційні	 цілі	
(комуніка	цій	ні	 завдання),	які	мають	бути	досягнутими	комуні-
кантом	для	задо	во	лення	по	тре	би,	що	спонукала	його	до	діяльності.
Для	професійного	мов	ця	на	задній	план	відходять	питання	осо-

бистісної	мотивації,	мети,	сми	слу	висловлювання,	нівелюється	са-
мооцінка	мовця	з	погляду	того,	наскільки	його	позиція	є	коректною,	
доречною,	посутньою,	важливою,	толерантною,	спра	ведливою	і	т.	
д.	Праця	професійного	мовця	технологізується	й	автома	ти	зується,	
втрачає	авторське	творче	начало.	Фахівець	із	мовлення	ставиться	
до	свого	висловлювання	як	до	продукту,	товару,	який	треба	техно-
логічно	і	вча	с	но	зробити	та	реалізувати.
У	професіоналів,	що	прямо	«експлуатують»	власні	психофізіоло-

гічні	здіб	но		сті	й	на	них	заробляють	гроші,	будують	свою	працю	чи	
свій	бізнес,—	важ	ко	відокремити	особистісну,	природну	мотивацію	
від	виробничої.	Часто	спра	ва,	яку	роблять	такі	фахівці,	тримається	
на	природній	здатності	 і	при	род	них	здібностях	 її	виконувати	та	
поєднується	з	професіоналізмом,	набу	тим	під	час	виконання.	Так,	
природний	дар	до	співу	стає	основою	професій	но	го	співу,	і	важко	
зрозуміти:	людина	співає	тільки	тому,	що	це	її	професія,	чи	і	тому,	
що	їй	це	подобається	і	приносить	насолоду.
Журналіст,	наприклад,	може	бути,	як	людина,	обурений	певним	

фактом	 і	він	пише	матеріал	не	тільки	тому,	що	є	журналістом,	а	
тому	що	він	обурений	і	хоче	допомогти	іншим	людям	не	втрапити	
в	критичну	ситуацію,	в	яку	втра	пив	сам	чи	втрапили	його	знайомі.	
У	цьому	випадку	професіонал	може	втра	ча	ти	свою	незалежність	і	
незаангажованість.	Для	деяких	професій	(журналі	с	тів,	редакторів)	
це	може	мати	негативні	наслідки,	оскільки	такі	фахівці	втра	чають	
«сторонній	погляд»,	здатність	«спостерігати	збоку»,	балансувати	
ін	формацію	за	точками	зору	тощо.	Для	журналістів,	зокрема,	то	є	
підставою	називати	себе	публіцистами, тобто	людьми,	що	мають	
виражену	громадян	сь	ку	позицію	і	стають	словом	на	захист	людини	
і	громади,	роблячи	це	своєю	безпосередньою	метою.	Такі	фахівці	
мають	соціально	виважену	мотивацію.	Для	них	слово	вже	не	є	ме-
тою,	воно	стає	засобом	досягнення	певної	мети.	
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1.	 Основні	 роботи	 вчених,	 що	 вплинули	 на	 формування	 моїх	
філософсько-методологічних	поглядів:

	 Анохин	П.	К.	Кибернетика	и	интегративная	деятельность	мозга	
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зиум	2.	Кибернетические	аспекты	интегративной	деятельности	
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Нейрофи	зиологи	ческие	 механизмы	 мышления.–	 Л.:	 Наука,	
1985.–	272	с.

	 Бухштаб	Б.	Что	же	такое	текстология?	//	Рус.	литература.–	1965.–	
№	1.–	С.	65–75.

	 Выготский	Л.	С.	Избранные	психологические	исследования.	
Мышление	и	речь.	Проблемы	психологического	развития	ре-
бенка.–	М.:	Изд-во	Акад.	пед.	наук	РСФСР,	1956.–	519	с.	

	 Жинкин	Н.	И.	Механизмы	речи.–	М.:	Изд-во	АПН	РСФСР,	
1958.–	370	с.

	 Жинкин	Н.	И.	Речь	как	проводник	информации.–	М.:	Наука,	
1982.–	159	с.

	 Лекторский	В.	А.	Принципы	воспроизведения	объекта	в	знании	
//	Вопр.	философии.–	1967.–	№	4.–	С.	44–54.

	 Леонтьев	А.	А.	Психолингвистические	единицы	и	порождение	
речевого	высказывания.–	М.:	Наука,	1969.–	308	с.	

	 Леонтьев	А.	А.	Язык,	речь,	речевая	деятельность.–	М.:	1969.–	214	с.;
	 Леонтьев	А.	Н.	Деятельность.	Сознание.	Личность.–	М.:	По-
литиздат,	1977.–	304	с.

	 Леонтьев	А.	Н.	Проблемы	развития	психики.–	М.:	Изд-во	Мос-
ковского	университета,	1981.–	584	с.

	 Лурия	А.	Р.	Основные	проблемы	нейролингвистики.	—	М.:	Изд-
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Наука,	1973.	—	660	с.

	 Потебня	А.	А.	Полное	собрание	сочинений.	Т.	1.	Мысль	и	язык.	—	
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	 Садовский	В.	Н.	Методологические	проблемы	исследования	
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Мысль,	1966.	—	Т.	1.	—	С.	180–189.

	 Стеблин-Каменский	М.	И.	Историческая	поэтика.	Л.,	 1978.		
С.	90,	93.

	 Феллер	М.	Д.	Эффективность	сообщения	и	литературный	аспект	
редактирования.	—	Львов:	Изд-во	при	Львовском	университете,	
1978.	—	200	с.

	 Феллер	М.	Д.	Структура	произведения.	—	М.:	Книга,	1981.	—	272	с.
	 Чуприкова	Н.	И.	Сознание	как	высшая	расчлененная	и	системно-
упорядоченная	форма	отражения	и	его	мозговые	механизмы	//	
Психологический	журнал.	—	1981.	—	Т.	2.	—	№	6.	—	С.	16–27.

	 Чуприкова	Н.	И.	Психика	и	сознание	как	функция	мозга.	—	М.:	
Наука,	1985.	—	200	с.

	 Щедровицкий	Г.	П.	Языковое	мышление	и	его	анализ	//	Вопр.	
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ма	 формы	 и	 содержания	 мышления»	 и	 его	 значение	 для	
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2.	Леонтьев	А.	А.	Язык,	речь,	речевая	деятельность.–	М.:	1969.–	214	с.
3.	Роботи,	що	стосуються	питання	судження	 і	речення	 (логіко-
граматичний	підхід):

	 Галкина-Федорук	Е.	М.	Суждение	и	предложение	/	Моск.	гос.	
ун-т	им.	М.	В.	Ломоносова.–	М.,	1956.–	73	с.
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тет.	—	1960.	—	116	с.
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П.	Лумумбы.	—	М.,	1973.	—	62	с.
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истории	и	философии.	—	М.	—	1951.	—	Т.	VIII.	—	С.	155–164.

	 Чесноков	П.	В.	Логическая	фраза	и	предложение	/	Ростовский	
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Сообщение	2	//	Докл.	АПН	РСФСР.	—	1960.	—	№	4.	—	С.	79.

5.	Колшанский	Г.	В.	Коммуникативная	грамматика	и	лингвисти-
ческая	интерпретация	категорий	субъекта	и	предиката	//	Изв.	
АН	СССР.	Сер.	лит.	и	яз.–	1979.–	Т.	38.–	Вып.	4.–	С.	318.
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речевого	высказывания.–	М.:	Наука,	1969.–	С.	154–155.

7.	Логіко-граматичне	вчення	про	думку	і	речення	зазнало	критики	
в	рамках	логіко-психологічного	підходу:	
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	 Щедровицкий	Г.	П.	и	Алексеев	Н.	Г.	О	возможных	путях	иссле-
дования	мышления	как	деятельности	//	Докл.	АПН	РСФСР.	—	
1957.	—	№	3.	—	С.	41–46.

	 Щедровицкий	Г.	П.	и	Алексеев	Н.	Г.	Принцип	«параллелиз-
ма	 формы	 и	 содержания	 мышления»	 и	 его	 значение	 для	
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мозга.–	М.:	Наука,	1966.–	С.	6.

13.	Ушакова	Т.	Н.,	Шустова	Л.	А.,	Свидерская	Н.	Е.	Связь	речевого	
процесса	с	мозговыми	структурами	//	Психологические	и	пси-
хофизиологические	исследования	речи.	—	М.:	Наука,	1985.	—		
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16.	Анохин	П.	К.	Кибернетика	и	интегративная	деятельность	мозга	
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зиум	2.	Кибернетические	аспекты	интегративной	деятельности	
мозга.–	М.:	Наука,	1966.–	С.	3.

17.	Батуев	А.	С.	Ассоциативные	системы	и	программирующая	де-
ятельность	мозга	//	Ассоциативные	системы	мозга.–	Л.:	Наука,	
1985.–	С.	5.

18.	Предикація	завжди	відбувається	на	певному	емоційному	фоні.	
Тобто	думка	як	вияв	предикації	не	 існує	поза	емоціями.	При	
певному	збудженні	центральної	нервової	системи	утворюються	
патерни	збуджень	на	рівні	спинного	і	нижніх	ділянок	головного	
мозку,	а	також	кори	великих	півкуль	(Чуприкова	Н.	И.	Психика	
и	сознание	как	функция	мозга.	—	М.:	Наука,	1985.	—	С.	97).	
До	 того	ж	рефлекторна	діяльність	організму	супроводжуєть-
ся	секрецією	нейронів,	тобто	збуджені	нейрони	виробляють	 і	
вивільняють	біологічно	активні	речовини,	які	діють	на	сусідні	
нейрони-мішені,	які	є	або	нейропередавачами,	або	модулято-
рами	активності	останніх.	А	це	створює	нейросекреторний	па-
терн	збудження,	який	лежить	в	основі	створення	емоцій	(Там	
само,	66).	Ці	консталяції	нервових	збуджень	можуть	бути	не-
усвідомлюваними,	 бути	 емоційно-чуттєвим	фоном	 психіки,	
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думки.

19.	Чуприкова	Н.	И.	Психика	и	сознание	как	функция	мозга.	—	М.:	
Наука,	1985.	—	С.	63.

20.	Новиков	А.	И.	Семантика	текста	и	ее	формализация.	—	М.:	На-
ука,	1983.	—	С.	63–64.

21.	Там	само.	—	С.	64.
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є	структурованість	думки,	що	визначалася	загальною	будовою	
свідомості	людини,	спрямованістю	свідомості.	Будова	поля	сві-
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будова	поля	свідомості»,	за	визначенням	К.	Р.	Мегралидзе	(Ме-
гралидзе	К.	Р.	Основные	проблемы	социологии	мышления.	—	
Тбилиси,	1973.	—	С.	115),	є	ідеєю.	Через	те	думка	як	прояв	сві-
домості	завжди	ідейно	структурована.	
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//	ХVIII	Международный	психологический	конгресс:	Симпо-
зиум	2.	Кибернетические	аспекты	интегративной	деятельности	
мозга.–	М.:	Наука,	1966.–	С.	4.

38.	Там	само.–	С.	9	та	ін.,	а	також:	Жинкин	Н,	И.	Развитие	пись-
менной	речи	учащихся	III–VII	классов	//	Изв.	АПН	РСФСР.–	
1956.–	Вып.	78.–	С.	143;	Жинкин	Н.	И.	Механизмы	речи.–	М.:	
Изд-во	АПН	РСФСР,	1958.–	С.	54;	Леонтьев	А.	А.	Психолинг-
вистические	единицы	и	порождение	речевого	высказывания.–	
М.:	Наука,	1969.–	С.	162	та	ін.;	Лурия	А.	Р.	Речь	и	сознание.	—	М.:	
Изд-во	Московского	университета,	1979.	—	С.	191;	Исследование	
речевого	мышления	в	психолингвистике	/	Отв.	ред.	Б.	Ф.	Тара-
сов.–	М.:	Наука,	1985.–	С.	81;	Кубрякова	Е.	С.	Номинативный	
аспект	речевой	деятельности.–	М.:	Наука,	1986.–	С.	114.

39.	Жинкин	Н.	И.	Механизмы	речи.–	М.:	Изд-во	АПН	РСФСР,	
1958.–	С.	54.

40.	Там	само.	—	С.	50.
41.	Там	само.	—	С.	48–49.
42.	Кубрякова	Е.	С.	Номинативный	аспект	речевой	деятельности.–	
М.:	Наука,	1986.–	С.	113;	Жинкин	Н.	И.	Развитие	письменной	
речи	учащихся	III–VII	классов	//	Изв.	АПН	РСФСР.–	1956.–	
Вып.	78.–	С.	143.

43.	Кубрякова	Е.	С.	Номинативный	аспект	речевой	деятельности.–	
М.:	Наука,	1986.–	С.	114.

44.	Чуприкова	Н.	И.	Психика	и	сознание	как	функция	мозга.	—	М.:	
Наука,	1985.	—	С.	146.

45.	Кубрякова	Е.	С.	Номинативный	аспект	речевой	деятельности.–	
М.:	Наука,	1986.–	С.	114.

46.	Исследование	речевого	мышления	в	психолингвистике	/	Отв.	
ред.	Б.	Ф.	Тарасов.–	М.:	Наука,	1985.–	С.	103.

47.	Анохин	П.	К.	Философский	смысл	проблемы	естественного	и	
искусственного	интеллекта	//	Человек	в	разных	его	аспектах.–	
М.:	Наука,	1985.–	С.	34.

48.	«Під	обставинною	аферентацією	ми	розуміємо	сукупність	усіх	
тих	зовнішніх	впливів	на	організм	від	конкретних	обставин,	які	
разом	 із	висхідною	мотивацією	найбільш	повно	 інформують	

організм	про	вибір	тієї	дії,	яка	більш	за	все	відповідає	наявній	
в	даний	момент	мотивації»	(Анохин	П.	К.	Кибернетика	и	инте-
гративная	деятельность	мозга	//	ХVIII	Международный	психо-
логический	конгресс:	Симпозиум	2.	Кибернетические	аспекты	
интегративной	деятельности	мозга.–	М.:	Наука,	1966.–	С.	9).

49.	Леонтьев	А.	А.	Психолингвистические	единицы	и	порождение	
речевого	высказывания.–	М.:	Наука,	1969.–	С.	179.

50.	Анохин	П.	К.	Кибернетика	и	интегративная	деятельность	мозга	
//	ХVIII	Международный	психологический	конгресс:	Симпо-
зиум	2.	Кибернетические	аспекты	интегративной	деятельности	
мозга.–	М.:	Наука,	1966.–	С.	11;	Анохин	П.	К.	Философский	
смысл	проблемы	естественного	и	искусственного	интеллекта	
//	Человек	в	разных	его	аспектах.–	М.:	Наука,	1985.–	С.	36–37.

51.	Просторова	схема	розгортання	думки	—	це	«сітка»	взаємозв’язку	
понять	 (просторово-поняттєва	схема),	яку	ми	називаємо	по-
няттєвою,	або	компонентною,	системою.	Часова	схема	є	часове	
розгортання	нейронного	простору,	тобто	формування	поняттєвої	
системи	в	часі	(Исследование	речевого	мышления	в	психолинг-
вистике	/	Отв.	ред.	Б.	Ф.	Тарасов.–	М.:	Наука,	1985.–	С.	94–95).

52.	Оперативна	пам’ять	—	це	запам’ятовування	«допоки	потрібно».	
Вона	є	специфічно	людською	пам’яттю,	оскільки	опосередкова-
на	якою-небудь	системою	знаків	(Леонтьев	А.	А.	Психолингвис-
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Володмир Різун

ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНІ 
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ І ПРО НАУКОВІ 

ПРОБЛЕМИ ВЗАГАЛІ

І
Артикуляція	наукових	проблем	у	науці	—	річ	надзвичайно	важ-

лива	 і	потрібна.	Важлива,	тому	що	поза	всяким	сумнівом	наука	
тримається	на	вирішуванні	проблем,	які	штовхають	науковців	на	
пошук	істини,	що	призводить	до	появи	нових	об’єктів	досліджень,	
нових	методів	пізнання,	змінюють	наукову	методологію	в	цілому,	
допомагають	систематизувати	теоретичні	знання.	Наукові	пробле-
ми	потрібні	для	того,	щоб	бачити	перспективу	наукового	розвитку,	
планувати	наукові	дослідження,	 зрештою,	захищати	докторські	
дисертації,	а	проблемності	в	докторських	вимагає	система	атеста-
ції	наукових	кадрів	в	Україні	[1].	Якщо	серйозно,	то	без	наукових	
проблем	ні	доктором	не	стати,	ні	науково-дослідної	лабораторії	не	
організувати…	Ми	не	беремо	тих	поширених	нині	випадків,	коли	
здобування	ступеня	доктора	наук	чи	відкриття	НДЛ	далекі	від	самих	
потреб	науки.
Докторська	дисертація	відрізняється	від	кандидатської	(доктора	

філософії)	однією	суттєвою	деталлю:	кандидатські	дисертації	спря-
мовуються	на	виконання	поставлених	перед	молодими	ученими	на-
укових	завдань	у	межах	існуючих	методології	та	теорії.	Ці	завдання	
формулюються	відомими	вченими,	які	саме	й	займаються	вирішу-
ванням	наукових	проблем,	здатні	їх	артикулювати.	Вони	розуміють,	
що	треба	виконати	в	науці	на	підступах	до	проблеми,—	і	роздають	
молодим	ученим	теми	магістерських	чи	кандидатських	дисертацій,	
з	надією,	що	результати	 їхніх	досліджень	 і	слугуватимуть	науці	у	
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вирішенні	тієї	чи	іншої	проблеми.	Тобто	молоді	учені	вирішують	
наукові	проблеми	опосередковано,	вони,	власне,	працюють	у	рам-
ках	якоїсь	проблеми	під	керівництвом	ученого,	тобто	мають	до	неї	
дотичне	відношення.
Докторські	дисертації,	навпаки,	присвячені	власне	науковим	

проблемам,	і	здобувач	ступеня	зобов’язаний	не	тільки	артикулюва-
ти	конкретну	проблему,	а	й	вирішити	її.	Метою	й	завданнями	док-
торського	дослідження	є	саме	наукова	проблема;	методи	й	методика	
обираються	такі	й	так,	що	це	дозволяє	оптимально	вирішити	про-
блему.	Результати	дослідження	і	висновки	дисертації	передбачають	
констатацію	доконаного	факту	—	вирішення	проблеми.
Як	шукати	наукові	проблеми?	Де	вони	знаходяться?	Запитання,	

знову	ж	таки,	важливі	і	потрібні.
Проблеми	науки	лежать	у	самій	науці	і	ніде	інде!	Їх	треба	чітко	

відрізняти	від	звичайних	наукових	питань,	що	постають	перед	уче-
ними	і	які	треба	вивчати.	Наука	—	то	постійний	пошук	способів	
пізнання	 і	власне	процес	пізнання	дійсності.	Але	як	відрізнити	
звичайне	наукове	питання,	яке	полягає	у	необхідності	дослідження	
якогось	об’єкта,	від	наукової	проблеми,	яка	теж	спрямована	на	до-
слідження	об’єкта?	«У	розвитку	наукового	знання	обов’язково	ви-
никають	ситуації,	коли	нові	явища,	раніше	невідомі	факти	вимага-
ють	свого	пояснення.	Однак	рівень	існуючих	знань,	категоріальний	
апарат	науки	виявляються	для	цього	недостатніми.	Така	ситуація	
називається	проблемною.	Усвідомлення	цієї	ситуації,	породженої	
суперечностями	між	обмеженістю	існуючого	знання	та	потребою	в	
його	подальшому	розвитку,	веде	до	постановки	наукових	проблем»	
[2].	Шукати	наукові	проблеми	слід	не	у	самій	пізнаваній	дійсності,	
а	у	науковій	літературі:	монографіях,	наукових	статтях,	виступах	на	
наукових	конференціях,	дисертаційних	дослідженнях	тощо.	Якщо	
з	приводу	якогось	явища,	сторони	дійсності,	процесу	в	науці	 іс-
нують	різні	думки,	що	заважає	порозумінню	вчених,	а	тим	більше,	
коли	це	неоднозначно	впливає	на	підходи	в	інженерії,	виробництві,	
суспільній	діяльності	і	т.	д.,	тоді	достеменно	можна	говорити	про	
існування	наукової	проблеми,	яку	негайно	треба	вирішувати.	Про	
проблему	ще	кажуть,	що	це	«знання	про	незнання»	[3].	Але	це	не	

просто	незнання:	ми	всі	знаємо,	що	ми	чогось	не	знаємо,	але	не	
будь-яке	незнання	є	проблемним	для	нас,	а	тільки	те,	яке	створює	
життєві	перешкоди,	бо	ми	не	володіємо	способами	задовольнити	
себе	швидко	необхідним	знанням,	бо	у	кожного	свої	підходи	для	
«виходу	з	незнання».	Тобто	річ	не	в	самому	незнанні,	а	в	наших	
неможливостях	зрозуміти	чи	в	ситуації	недоступності	об’єкта	або	
неоднозначності	тлумачення.	«Проблема	є	не	знанням,	а	станом	
нерозуміння»	[4].
Проблема	(від	гр.	problema	—	перешкода,	труднощі,	завдання)	—	

у	широкому	розумінні	складне	теоретичне	або	практичне	питання,	
яке	вимагає	вивчення;	у	науці	—	суперечлива	ситуація,	яка	виступає	
у	вигляді	протилежних	позицій	щодо	тлумачення	якихось	явищ,	
об’єктів,	процесів	та	вимагає	адекватної	теорії	для	її	пояснення	[5].
До	наукових	проблем	можна	діставатися	різними	шляхами:	від	

проблем	діяльності,	виробництва,	коли	шукають	шляхи	порозу-
міння	за	допомогою	науки,	а	виявляється,	що	і	в	самій	науці	немає	
однозначного	розуміння	явища,	сторони,	процесу,	так	і	безпосеред-
ньо	через	опрацювання	наукової	літератури.	Джерелами	наукових	
проблем,	таким	чином,	може	бути	сама	наукова	література,	а	також	
учені	як	носії	системних	знань	з	розумінням	тих	суперечностей,	що	
існують	у	їхній	науці.	
Чи	можна	вважати	незнання	про	щось	науковою	проблемою?	Ні.	

Непізнане	і	незнання	не	становить	для	самої	науки	проблеми,	якщо	
науковці	тихо-спокійно	користуються	виробленою	ними	системою	
знань	і	в	рамках	тієї	системи	досліджують	нове	чи	не	переймаються	
відсутністю	певних	знань,	бо	ті	незнання	не	заважають	науковцям	
працювати.	Для	того,	щоб	відсутність	знання	про	щось	стало	на-
уковою	проблемою,	необхідно	щоб	це	незнання	вже	розглядалося	
науковцями	як	перешкода	в	пізнанні	та	було	суперечливим	чи	стало	
причиною	наукового	конфлікту.	Тому	обґрунтування	актуальності	
теми	у	докторських	дисертаціях	на	зразок:	актуально,	бо	не	вивче-
но,	не	досліджено,—	зовсім	не	свідчить	про	наукову	проблемність	
дослідження.	Необхідно	вказати,	до	яких	суперечностей	в	науці	
призводить	недослідженість	цього	явища,	 і	на	прикладі	наукової	
літератури	показати	цю	суперечність.
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Може	виникнути	запитання:	де	ж	набрати	стільки	добре	арти-
кульованих	у	науці	проблем	під	усіх	бажаючих	писати	докторські	
дисертації?	Відповідь:	наука	не	може	керуватися	необхідністю	за-
хищати	докторські	дисертації.	Хто	сказав,	що	у	нас	має	бути	стільки,	
а	не	стільки	докторів?	У	науці	має	бути	стільки	докторів,	скільки	
вирішено	наукових	проблем.
Наукова	проблема	—	у	фіксованому	прихованому	протиріччі.	

Якщо	науковці	фіксують	протиріччя	у	підходах	до	явища,	сторони	
дійсності,	процесу,	періодизації,	класифікації,	ролі	певної	особис-
тості	 і	т.	п.	 і	це	протиріччя	спостерігається	у	процесі	зіставлення	
монографічних	описів,	навіть	навчально-методичної	літератури,	
дисертацій,	наукових	статей,	матеріалів	наукових	конференцій,	
круглих	столів,	симпозіумів	тощо,—	тоді	з	упевністю	можна	конста-
тувати	факт	наявності	конкретної	наукової	проблеми.	Безперечно,	
кожна	з	точок	зору	у	цій	латентній	науковій	суперечці	повинна	
бути	забезпечена	своєю	аргументацією,	доведена	результатами	до-
сліджень.	Враження	має	створюватися	таке,	що	кожен	учений	ви-
словлює	істинну	точку	зору,	але	факт	залишається	фактом	—	їхні	
дослідження	дають	або	різні	результати,	або	приводять	до	різних	
висновків.	Може,	проблема	у	невалідних	методах	чи	в	некоректній	
інтерпретації	якихось	теоретичних	положень?	Як	би	там	не	було,	
але	така	ситуація	створює	проблему	для	науки,	яку	необхідно	ви-
рішувати.
Наукова	проблема	—	у	науковому	конфлікті.	Наукове	проти-

річчя	може	набути	ознак	наукового	конфлікту.	Кожна	зі	 сторін	
відстоює	свої	наукові	принципи,	підходи,	свою	наукову	позицію.	
Така	конфліктна	ситуація	вимагає	негайного	втручання	науковців	
і	розв‘язання	наукової	проблеми,	що	породила	конфлікт.
Наукова	проблема	—	у	різнотлумаченні.	Наукове	співтовариство	

може	не	конфліктувати,	але	констатувати	різнобачення	стосовно	
тих	чи	інших	наукових	предметів.	Різні	точки	зору	спокійно	вжива-
ються	одна	з	одною,	що	є	підставою	для	науковців	використовувати	
ці	різнотлумачення	для	визначення	актуальності	теми	досліджень,	
проте	їхні	дослідження	не	розставляють	крапок	над	«і».	Різнотлу-
мачення	спокійно	продовжує	співіснувати	в	науці	і	далі.

Наукова	проблема	—	у	поглядах	різних	наукових	шкіл.	Наукова	
толерантність	щодо	співіснування	неоднакових	поглядів	на	те	саме	
веде	до	утворення	різних	наукових	шкіл	у	тлумаченні	тих	самих	
явищ,	процесів,	сторін.	Позитивним	у	цьому	факті	є	лише	той	ба-
гатющий	теоретичний,	методичний,	дослідницький	досвід,	якого	
набули	наукові	школи.	Але	«задавненість»	і	глибоке	«занурення»	в	
історію	невирішених	наукових	проблем	не	йде	на	користь	суспіль-
ству	в	цілому	та	науці	зокрема.	Саме	такі	наукові	проблеми	вельми	
достойні	роботи	великих	наукових	колективів	та	докторів	наук.	
У	питанні	визначення	наукових	проблем	слід	розрізняти	власне	

наукові	проблеми	та	проблеми	тієї	чи	іншої	галузі,	яку	обслуговує	
наука.	Проблеми	життя	і	проблеми	науки	—	це	не	те	саме.	Якщо	
в	галузі	існують	проблеми,	наприклад	проблема	порушення	про-
фесійних	принципів	діяльності,	це	не	означає,	що	в	науці	 така	
проблема	існує:	наука	навпаки	дає	однозначну	відповідь	через	до-
слідження	галузі,	що	проблема	порушення	профстандартів	діяль-
ності	є,	але	наука	може	однозначно	і	чітко	інтерпретувати	причини	
та	підказати	галузі,	як	вийти	з	ситуації.	Ця	підказка	матиме	вигляд	
рекомендацій	і	не	матиме	характеру	дослідження.	Тобто	галузева	
проблема	не	є	науковою	проблемою	для	докторського	дослідження.
За	яких	умов	галузеві	проблеми	можуть	стати	науковими?	Лише	

за	однієї	умови,	якщо	для	пояснення	причин,	шляхів	вирішення	
галузевої	проблеми	науковцями	будуть	пропонуватися	різні	підхо-
ди,	що	спиратимуться	на	теоретичні	різнотлумачення,	протиріччя.	
Власне,	галузеві	проблеми	не	стають	науковими,	вони	породжують	
або	тягнуть	за	собою	якісь	наукові	проблеми.	Цілком	можливо,	що	
галузь	сама	подолає	свою	проблему,	а	наука	так	і	залишиться	«при	
своїх	інтересах».
Використання	галузевих	проблем	у	дослідженнях	можливе	як	

аргумент	на	користь	прикладного	значення	досліджень,	що	з	ви-
рішенням	тих	чи	інших	наукових	проблем	будуть	вирішені	й	кон-
кретні	проблеми	галузі.
Аналіз	 докторських	досліджень	 у	 вітчизняній	науці	показує,	

що,	на	жаль,	питання	наукової	проблемності	наших	докторських	
далеке	від	 ідеалу.	Так,	наприклад,	«актуальність	обраної	для	до-
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слідження	теми	зумовлюється	становленням	у	мовознавстві	нової	
культурологічної	парадигми,	що	вимагає	перегляду	усталених	у	
мовній	семантиці	й	семіотиці	уявлень	і	розробки	нової	методології	
та	методики	дослідження	культурно	детермінованих	мовних	фе-
номенів»,	а	об’єктом	дослідження	є	«національно-мовні	картини	
світу…	чотирьох	мов…»	Але	ж	становлення	нової	культурологічної	
парадигми	не	обов’язково	є	науковою	проблемою,	це	швидше	—	
велике	наукове	завдання,	яке	під	силу	колективові	дослідників.	Тут	
маємо	справу	не	стільки	з	проблемою	у	самій	мовознавчій	науці,	
скільки	з	проблемами	організаційного	плану:	підняти	новий	на-
прям,	закласти	нову	методологію	і	т.	д.	Коректно	було	б,	з	точки	
зору	проблемності,	показати,	що	зі	становленням	нового	напряму	
виникли,	наприклад,	розходження	в	інтерпретації	даних.	І	показати	
це	слід	було	б	на	протиріччях,	відображених	у	науковій	літературі.	
Для	дослідження	необхідно	було	б	обрати	ту	наукову	проблему,	яка	
й	виникла	на	межі	старої	та	нової	методології.
Чи	може	бути	докторською	дисертацією	новий	науковий	напрям,	

нова	теорія?	Це	взагалі	некоректна	постановка	питання	в	рамках	
однієї	дисертації.	Один	здобувач	докторського	ступеня	не	може	
бути	розробником	теорії	чи	наукового	напряму,	оскільки	це	справа	
колективна,	це	зусилля	багатьох	учених	—	молодших	 і	старших.	
Такі	речі	викладаються	у	монографічних	роботах,—	і	не	в	одній,	а	
в	багатьох!	Щоб	можна	було	говорити	про	новий	науковий	напрям	
як	реальний	шлях	у	науці,	для	того	має	з’явитися	наукова	школа,	
ціла	група	послідовників	нового	підходу.	Апостолом	серед	них	може	
бути	доктор	наук	чи	здобувач	наукового	ступеня	доктора,	але	то	не	
завдання	докторського	дисертаційного	дослідження	приватизувати	
колективний	труд	і	привласнити	інтелектуальний	внесок	кожного.
Ще	приклад.	«Зіставне	дослідження	семантики	на	міжмовному	

рівні	належить	до	однієї	з	найважливіших	і	актуальних	проблем	мо-
вознавства	кінця	ХХ	століття…	Нерозробленість	проблем	зіставної	
лексичної	семантики	етикетної	лексики…	пояснюється	рядом	при-
чин…»	І	серед	тих	причин	—	жодної	проблемної	для	мовознавчої	
науки.	Чому	зіставне	дослідження	належить	до	актуальних	проблем	
мовознавства	кінця	ХХ	століття	—	також	залишається	незрозумілим.

«В	Україні	 в	останнє	десятиріччя	особливої	 гостроти	набула	
проблема	залежності	політичної	орієнтації	багатьох	ЗМК	від	 їх	
фінансових	зв’язків	з	політично-економічними	угрупуваннями»:	
маємо	факт	підміни	наукової	проблеми	галузевою.
«Метою	 роботи	 є	 цілісний	 зіставно-типологічний	 аналіз	

слов’янської	обрядової	концептосфери	у	формальному	й	семан-
тичному	планах,	 з’ясування	 закономірностей	 її	 структурного	й	
семіотичного	моделювання	в	синхронії	та	діахронії».	У	такому	ви-
значенні	мети	зовсім	не	простежується	наукова	проблемність.	А	
може	її	і	нема?	Натомість	маємо	постановку	серйозного	наукового	
завдання,	що	під	силу	здобувачеві	або	кільком	здобувачам	канди-
датського	ступеня.	Аналіз	взагалі	не	може	бути	самоціллю,	він	не	
може	бути	й	метою	докторської	дисертації,	оскільки	не	зрозуміло,	
заради	чого	здійснюється	цей	аналіз,	тобто	—	які	результати	і	для	
чого	мають	бути	отримані?	Можливо,	для	вирішення	не	прописаної	
тут	наукової	проблеми?	
«Актуальність	 дослідження	 визначається	 логікою	 розвитку	

лінгвістичної	 думки…	а	 також	тим,	що	 запропонована	концеп-
ція	повинна	ліквідувати	ті	диспропорції,	які	склалися	внаслідок	
суб’єктивних	і	об’єктивних	чинників	між	теоретичним	і	лексико-
графічним	описом	крилатих	слів	(виразів),	між	глибиною	наукового	
осягнення,	з	одного	боку,	і	широтою	функціонування	та	значущістю	
цих	одиниць	у	номінативній	системі	російської	мови	—	з	іншого».	
В	цьому	описові	актуальності	теми	є	натяк	на	наукову	проблему:	
ліквідувати	ті	диспропорції,	які	склалися	між	теоретичним	і	лек-
сикографічним	описом	крилатих	слів	(виразів).	Але	першочергово	
актуальність	визначено	як	зумовленість	дослідження	логікою	роз-
витку	лінгвістичної	думки,	що	саме	по	собі	не	є	проблемою	для	
науки,	а	є	її	закономірним	розвитком.
«Актуальність	теми.	Спостереження	за	функціонуванням	власних	

назв	у	художньому	тексті,	викладені	в	багатьох	вітчизняних	і	зару-
біжних	публікаціях,	давно	потребують	теоретичного	осмислення».	
Але	потреба	—	це	не	проблема!	Ця	потреба	корелює	з	постановкою	
наукового	завдання	для	молодого	ученого	систематизувати	розріз-
нені	у	науці	уявлення	про	функціонування	власних	назв.	І	не	більше!
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Одним	із	важливих	питань	сучасної	науки	є	питання	потреби	в	
наукових	проблемах.	Звичайно,	часто	така	потреба	є	надуманою,	
породжена,	делікатно	сказати,	особливостями	організації	вітчиз-
няної	науки,	не	 завжди	вмотивованим	зв’язком	науки	з	вищою	
школою	(кожен	доцент	має	бути	кандидатом,	кожен	професор	має	
бути	доктором).	Як	би	там	не	було,	але	пошук	наукових	проблем	
бажаючими	здобути	докторський	ступінь	є	активним	і	настирливим.	
Кількість	наукових	проблем	явно	відстає	від	кількості	бажаючих	
писати	докторські	дисертації.	Чи	є	вихід	із	цієї	проблеми	органі-
зації	вітчизняної	науки?	Звісно	є.	Головне	в	цій	історії	позбутися	
артикуляції	науковим	співтовариством	надуманих,	штучних	про-
блем.	Найчастіше	здобувачі	докторського	ступеня	йдуть	по	шляху	
підміни:	відсутність	того	чи	 іншого	знання	про	щось,	особливо,	
якщо	це	стосується	дослідження	фактів	великих	 історичних	пе-
ріодів,	кваліфікується	як	наукова	проблема.	При	цьому	здобувачі	
не	посилаються	ні	на	думки	вчених	про	те,	що	відсутність	такого	
знання	є	проблемним	для	науки,	ні	на	протиріччя,	які	породжено	в	
науці	через	брак	таких	знань,	з	посиланням	на	наукові	джерела	цих	
протиріч.	Трапляються	також	випадки	називання	проблем	галузі,	
того	чи	іншого	виду	діяльності	науковими.	Найгірші	випадки	—	це	
надумані	проблеми,	яких	насправді	нема,	а	то	й	бути	не	може,	проте	
через	системне	неволодіння	колегами-науковцями	предметом	до-
слідження,	 історією	науки,	науковим	матеріалом,	здобувач	може	
нав’язувати	співтовариству	свою	проблему.
Щоб	уникнути	таких	ситуацій,	які	описано	вище,	достатньо	до-

тримуватися	простих	правил	організації	наукової	справи.
1.	Дослідження	мають	бути	системними,	тобто	докторські	дис-

ертації	повинні	виконуватися	у	колективах,	які	вже	працюють	над	
вирішенням	наукових	проблем,	а	не	плануватися	стихійно,	само-
тужки,	тим	більше	недосвідченими	молодими	вченими.
2.	Необхідна	не	просто	попередня	експертиза	пропонованого	

дослідження	на	проблемність	через	подання	здобувачем	розлогої	на-
укової	аргументації	того,	що	в	науці	ця	проблема	вже	існує	(експерти	
зобов’язані	перевірити	цю	аргументацію;	вони	самі	мають	володіти	
знаннями	про	цю	проблему),	а	потрібна	апробація	цієї	проблеми	в	

наукових	виданнях,	дискусіях,	виступах.	Іншими	словами,	здобувач	
повинен	розпочати	наукову	дискусію	з	приводу	проблемного	пи-
тання	в	науці.	Через	участь	у	цій	дискусії	наукового	співтовариства	
фактично	стане	очевидним	те,	наскільки	поставлене	питання	є	на-
справді	проблемою.	Це	стане	очевидним	і	для	самого	здобувача,	і	для	
наукового	консультанта,	і	для	кафедри	чи	лабораторії.
3.	Провідні	вчені	у	своїй	галузі	зобов’язані	виступати	зі	сторінок	

наукових	видань,	з	трибун	конференцій,	круглих	столів,	оприлюд-
нюючи	проблемні	в	науці	питання,	розв’язуючи	дискусії	 і	таким	
чином	формуючи	список	наукових	проблем	і	створюючи	сприятливі	
умови	для	здобувачів	наукового	ступеня	доктора	наук.	Безперечно,	
одного	лише	оприлюднення	«світилом	науки»	проблемного	на	його	
думку	питання	замало.	Має	відбутися	обговорення	цього	питання	
науковцями,	що	підтвердить	або	не	підтвердить	думку	«світила	на-
уки»	щодо	проблемності	питання.
Чи	можна	і	як	треба	формулювати	нову	наукову	проблему?	Хто	

це	має	робити?	
Формулювати	нові	наукові	проблеми	можна	і	потрібно.	Форму-

люють	наукові	проблеми	відомі	вчені,	які	мають	досвід	дослідниць-
кої,	науково-організаційної	роботи,	які	ведуть	наукові	напрями,	
керують	підготовкою	наукових	кадрів,	займаються	вивченням	ста-
новлення	наукової	думки,	історією	науки.	Зрештою,	учений	будь-
якого	рангу	може	поставити	перед	науковою	громадою	питання	про	
існування	якоїсь	проблеми	в	науці.	Але	це	перший	крок,	який	має	
бути	зроблено	в	плані	постановки	проблемного	питання.	Пробле-
ма	має	набути	гласності	через	її	проголошення	у	вигляді	наукової	
статті,	виступу	на	конференції	і	т.	п.	Нову	наукову	проблему	може	
бути	вперше	піднято	і	в	монографічному,	а	також	у	дисертаційному	
дослідженні	тощо.
Наступним	і	обов’язковим	кроком	є	обговорення	на	сторінках	

наукових	видань	проголошеної	проблеми,	особливо	тієї,	яка	має	
лише	декларативний	характер,	хоч	і	з	вуст	відомого	вченого.	Саме	
в	обговоренні	може	бути	знято	питання	про	проблемність	 і	роз-
ставлено	крапки	над	«і»	або	ж	увиразнено,	поглиблено	проблемне	
питання.	
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Декларація	наукових	проблем	без	належної	аргументації,	а	лише	
на	основі	наукової	 інтуїції	властива	молодим	наукам	або	новим	
науковим	спеціальностям,	де	ще	недостатньо	наукової	літератури	
чи	не	існує	узагальнювальних	робіт,	що	стосуються	історії	наукової	
думки.	У	цьому	випадку	постановка	питання	про	наукову	про-
блему	є	фактично	початком	наукової	дискусії,	в	межах	якої	й	буде	
сформовано	документально-аргументальний	корпус	доведень	на	
захист	суперечливих	відносно	того	чи	 іншого	явища	точок	зору.	
У	випадку	ж	старих	наук	найчастіше	постановка	питання	про	на-
укову	проблему	передбачає	цитування	суперечливих	точок	зору,	
різних	тлумачень	того	самого,	чого	абсолютно	достатньо	для	ро-
зуміння	наукової	проблеми.	Хоч	це	і	не	знімає	питання	широкого	
обговорення	проголошеної	проблеми,	оскільки	ймовірність	того,	
що	реально	існуюча	в	науці	проблема	є	все	одно	надуманою,	пере-
більшеною,—	завжди	існує.

ІІ
Формування	нової,	двадцять	сьомої	галузі	науки	в	Україні	без	

сумніву	категорично	поставило	питання	про	новий	методологічний	
підхід	в	науці	в	цілому.	Ім’я	цьому	підходові	визначено	—	соціаль-
нокомунікаційний	підхід	(пишеться	одним	словом),	так	як	істори-
ки	сповідують	історичний	підхід	до	явищ,	біологи	—	біологічний,	
фізики	—	фізичний,	філософи	—	філософський.	Одне	й	те	саме	
явище,	потрапляючи	в	лоно	якоїсь	науки,	отримує	підхід	цієї	на-
уки	до	його	дослідження.	Так,	слово	у	філології	буде	розглядатися	з	
точки	зору	його	будови,	змісту,	функції;	у	психології	—	з	точки	зору	
засобу	впливу	або	вираження	психічної	діяльності;	у	соціології	як	
маркер	для	розмежування	соціальних	ролей	чи	груп	і	т.	д.	
Важливим	для	нас,	як	переважно	вчених-журналістикознавців,	

є	розуміння	зміни	наукового	середовища	вивчення	журналістських	
матеріалів.	Філологічний	підхід	до	журналістського	тексту	—	це	
одна	наукова	парадигма	опису	тексту	як	об’єкта	дослідження,	со-
ціальнокомунікаційний	підхід	—	 зовсім	 інша	парадигма.	Якщо	
акцент	при	філологічному	підході	робився	на	виражальні	засоби	
змісту,	то	за	соціальнокомунікаційного	підходу	акцент	робиться	на	

технологічно	заданих	соціальних	функціях	змісту,	його	соціальній	
ролі,	суспільному	призначенні,	визначеному	«виробниками	змісту».
Соціальнокомунікаційний	підхід	—	це	підхід,	який	передбачає	

аналіз	явищ	в	контексті	суспільної	взаємодії	соціальних	інститутів,	
засобів,	соціальних	ролей.	
Переосмислення	звичних	явищ	з	точки	зору	соціальних	комуні-

кацій	—	це	включення	їх	в	систему	соціальної	взаємодії:	як	журна-
лістика	впливає	на	соціум,	як	бібліотеки	формують	суспільство	і	т.	д.	
Таким	підходом	ми	зможемо	відрізняти	науку	соціальні	комунікації	
від	інших	наук	—	філологічних,	історичних,	педагогічних	і	т.	д.	Так,	
аналіз	тематики	видань	поза	дослідженням	її	залежно	від	сприй-
мання	в	соціумі	та	поза	вивченням	впливу	цієї	тематики	на	соціум	
так	і	залишиться	філологічним	дослідженням,	можливо	історико-
філологічним.	Соціальнокомунікаційний	підхід	до	тематики	видань	
передбачає	не	просто	опис	змісту	цієї	тематики,	а	дослідження	її	в	
контексті	продукування	цієї	тематики	соціальнокомунікаційними	
інститутами	та	функціонування	її	в	соціумі,	впливу	на	соціум,	ви-
вчення	відгуків	соціуму	на	тематику.
Соціальнокомунікаційна	 парадигма	 принципів	 дослідження	

явищ	обов’язково	включає:
1)	вивчення	явища	в	контексті	суспільної	взаємодії	суб’єктів	

спілкування;
2)	визначення	функціонального	статусу	явища	в	цьому	контексті	

взаємодії;
3)	визначення	залежності	явища	від	мети,	завдань	 і	характеру	

суспільної	взаємодії.
Соціальнокомунікаційний	підхід	у	науці	висуває	вимогу	щодо	

опису	соціальнокомунікаційний	методів	досліджень.	Безперечно,	
це	мають	бути	в	першу	чергу	загальнонаукові	методи,	пристосовані	
до	умов	нової	наукової	галузі.	По-друге,	це	мають	бути	спеціаль-
ні	методи,	які	базуються	на	розумінні	 соціальної	 взаємодії	між	
суб’єктами	спілкування.	До	таких	спеціальних	методів	слід	відне-
сти	інформаційний	метод	дослідження,	який	є	не	просто	методом,	
а	є	особливим	методологічним	підходом	до	вивчення	соціальних	
комунікацій.	
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Формування	української	науки	про	журналістику	в	лоні	ідеї	про	
соціальні	комунікації	має	свою	давню,	але	не	 таку	вже	й	добре	
виписану	 історію.	Очевидним	фактом	залишається	те,	що	соці-
альнокомунікаційний	підхід	до	журналізму	не	був	методологічним	
орієнтиром	на	шляху	журналістикознавчої	думки	в	Україні,	хоч	
безперечно	українські	журналістикознавці	добре	усвідомлювали,	
особливо	в	радянські	часи,	роль	 і	місце	журналістики	в	системі	
суспільно-партійних	відносин.
Українська	наука	про	журналістику	формувалася	як	самодос-

татня	теорія,	але	переважно	на	методологічних	засадах	науки	про	
філологію,	оскільки	підготовка	журналістів	та	й	сама	наука	ви-
ростали	з	філологічних	студій,	черпаючи	з	 інших	наук,	особливо	
суспільних,	певні	поняття	та	підходи.
З	90-х	років	у	сфері	українського	журналістикознавства	почало	

формуватися	крило	комунікаційних,	зокрема	масовокомунікацій-
них,	розвідок.	Власне,	від	теорії	журналістики	почала	відбрунько-
вуватися	теорія	масової	комунікації.	Проте	до	початку	ХХІ	століття	
не	можна	говорити	про	 існування	теорії	масової	комунікації	як	
самодостатньої	теорії,	тим	більше	відокремленої	від	теорії	журна-
лістики.	Тільки	з	2000-х	років	почала	формуватися	теорія	масової	
комунікації	як	загальна	теорія,	зокрема,	для	журналістики,	видав-
ничої	справи	й	редагування,	реклами	та	ПР.	
З	2007	року	в	Україні	серйозно	заговорили	про	теорію	соціальних	

комунікацій,	яка	стала	фактично	методологічною	основою	для	жур-
налістикознавства,	теорії	видавничої	справи	і	редагування,	реклами	
і	ПР,	бібліотекознавства,	книгознавства,	соціальної	інформатики,	
документознавства	та	теорії	інформаційної	діяльності.	Це	означає,	
що	всі	реалії	журналістики	починають	отримувати	соціальнокому-
нікаційну	інтерпретацію.
У	цьому	плані	очевидною	є	проблема	в	науці	про	соціальні	ко-

мунікації	зі	сповідуванням	нової	методології	досліджень:	висновки	
експертної	ради	ВАК	із	соціальних	комунікації	дуже	часто	супрово-
джувалися	зауваженнями	вбік	спецрад	щодо	некоректності	форму-
лювання	тем,	визначення	об’єктів	досліджень,	цілей	і	завдань	дис-
ертантів	з	погляду	дотримання	паспортів	наукових	спеціальностей	

із	соціальних	комунікацій	і	неприпустимості	при	цьому	залишатися	
в	лоні	філологічних	та	педагогічних	наук.	Окрім	того,	експертна	
рада	розглянула	автореферати	тих	робіт	з	політології,	соціології,	
педагогіки,	які	невиправдано	зазіхають	на	соціальнокомунікаційні	
об’єкти	досліджень,	залишаючись	у	своїх	науках.	Отже,	відкритими	
є	питання:	що	являє	собою	методологія	досліджень	в	науці	про	со-
ціальні	комунікації?	Які	методи	і	методики	мають	застосовуватися	
для	проведення	соціальнокомунікаційних	досліджень?	
Явище	комунікації	є	об’єктом	вивчення	багатьох	наук	—	філології,	

соціології,	психології,	філософії,	політології	та	ін.	Ніхто	не	споді-
вається,	що	з	виникненням	галузі	науки	«соціальні	комунікації»	
цей	об’єкт	мирно	перейде	з	лона	тих	наук	до	нової	наукової	галузі.	
Спілкування	як	явище	завжди	виступало	й	виступає	знаряддям,	спо-
собом,	формою	різних	процесів,	поведінки,	що	вивчаються	багатьма	
науками.	Так,	форми,	види	і	зміст	спілкування	у	різних	соціальних	
групах	безперечно	буде	цікавити	соціологів,	оскільки	комунікація	
тут	може	виступати	соціальним	маркером	як	для	конкретної	людини,	
так	і	для	групи	чи	соціуму	в	цілому.	А	вивчення	механізмів	мовлення	
у	психолінгвістиці	не	може	не	охопити	й	вивчення	процесу	спілку-
вання,	адже	воно	є	природним	середовищем	для	мовлення.	Простий	
огляд	літератури	в	електронному	каталозі	Національної	бібліотеки	
України	імені	В.	І.	Вернадського	за	пошуковими	словами	«комуні-
кація»	та	«спілкування»	дає	перелік	джерел	близько	тисячі,	серед	
яких	дисертації,	монографії,	навчальні	посібники	з	різних	галузей	
наукового	знання.	Проте	це	не	є	підставою	вважати,	що	комунікація	
як	явище	не	є	самодостатнім	об’єктом	дослідження.	Проблема	тут	в	
іншому	—	в	тому,	що	виділення	цього	об’єкта	відбулося	через	різні	
науки,	що	й	спричинює	непорозуміння	серед	науковців:	наука	про	
комунікацію	має	право	на	самостійне	життя	чи	знання	про	спілку-
вання	повинне	належати	якійсь	уже	існуючій	науці?	Власне	для	су-
часної	науки	постає	проблема:	комунікації	—	це	самодостатній	об’єкт	
вивчення	чи	він	належить	виключно	іншим	наукам?	У	вирішенні	цієї	
проблеми	слід	відштовхуватися	від	визнання	поліоб’єктності	самого	
комунікаційного	поля	науки:	від	комунікації	(спілкування)	як	при-
родного	процесу	взаємодії	людини	з	людиною	та	людей	з	людьми	в	
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різних	ситуаціях	—	від	побутових	до	офіційних,	від	міжособистісних	
до	публічних	—	аж	до	соціальних	комунікацій	як	спеціально	визна-
ченої,	«технологічно	поставленої»	соціальної	взаємодії	суспільних	
інститутів	з	соціумом.
Україна	пішла	по	шляху	 виділення	окремої	наукової	 галузі	 і	

створення	метатеорії	на	основі	 знань	 інших	наук.	У	російській	
науці	соціальні	комунікації	знайшли	місце	в	соціології	культури	
(за	УДК	—	універсальною	десятковою	класифікацією),	а	здобувачі	
наукових	ступенів	отримують	ступінь	кандидата	або	доктора	соціо-
логії.	Звуження	питань	комунікації	до	соціологічної	проблематики	
звичайно	невиправдане.	Однак	не	варто	перебільшувати	й	само-
достатність	науки	про	соціальні	комунікації	як	самостійної	галузі,	
оскільки	де-факто	ця	наука	залишиться	ще	довго	дуже	залежною	
від	поняттєво-категоріального	апарату	соціології,	психології,	філо-
логії,	філософії	тощо.	Їй	важко	буде	формувати	свою	теорію	через	
те,	що	основні	комунікаційні	категорії	«комунікант»	і	«комунікат»	
в	плані	аналізу	їхньої	поведінки,	функціонування	все-таки	нале-
жатимуть	соціології	і	психології.
Питання	наукової	кваліфікації	соціальних	комунікацій	в	дея-

ких	моментах	є	принциповим.	Той	факт,	що	в	Росії	соціальні	ко-
мунікації	стали	частиною	соціології	культури	призвело	до	того,	
що	при	індексуванні	наукових	статей,	авторефератів,	монографій,	
дисертацій	російські	вчені	кваліфікують	соціальнокомунікаційні	
дослідження	як	соціологічні.	Пропонований	у	російському	варіанті	
індекс	316.77	«соціальна	комунікація»	входить	у	розділ	«соціологія	
культури»,	а	також	«соціологія»,	що	не	зовсім	відповідає	логіці	по-
ділу	наукових	сфер	в	Україні	та	й	логіці	розподілу	наукових	знань	
взагалі.	Більш	логічним	би	вигляділо	присвоєння	соціальним	кому-
нікаціям	індексу,	наприклад,	315,	що	дало	б	можливість	на	рівних	
правах	розглядати	соціальні	комунікації,	як	і	соціологію,	у	групі	3	
SOCIAL	SCIENCES.	STATISTICS.	POLITICS.	ECONOMICS.	TRA
DE.	LAW.	GOVERNMENT.	MILITARY	AFFAIRS.	WELFARE.	INS
URANCE.	EDUCATION.	FOLKLORE.
Дуже	принциповим	у	цьому	плані	є	 інше	питання	—	питання	

статусу	явища	«соціальні	комунікації».	Це	вчення	чи	наука?

У	чому	ж	самобутність	соціальних	комунікацій?	У	тому,	що	саме	
по	собі	явище	належить	до	сфери	інженерних	вчень.	Різниця	між	
інженерними	вченнями	і	наукою	полягає	в	тому,	що	наука	передбачає	
продуктивну	діяльність	людини,	спрямовану	на	отримання	знань,	
якими	людство	ніколи	раніше	не	володіло,	а	інженерні	вчення	—	ре-
продуктивну	діяльність,	тобто	використання	тих	знань,	які	людству	
вже	відомі	(наприклад,	для	проектування	будинків,	морських	суден,	
приладів	тощо).	Будь-яке	інженерне	вчення	—	це	насамперед	пи-
тання	пошуку	й	розробки	новітніх	технологій	та	організація	справи	
на	основі	технологій.	Тобто	інженерні	вчення	завжди	технологічно	
спрямовані.	Соціальні	комунікації	—	це	не	наука,	це	вид	соціальної	
(гуманітарної)	інженерії,	конструювання,	побудови,	організації	со-
ціальних	процесів,	суспільної	взаємодії	тощо	(не	соціальний	інжи-
ніринг	є	складовою	соціальних	комунікацій,	як	пише	Г.	Г.	Почепцов	
[6],	а	принципово	—	соціальні	комунікації	є	видом	соціального	ін-
жинірингу.	У	цьому	випадку	цілком	зрозумілим	та	природним	є	ви-
користання	даних	тих	наук,	які	досліджують	спілкування	в	контексті	
психологічної,	соціологічної	чи	іншої	проблематик.
Статус	інженерного	вчення	не	принижує	соціальні	комунікації,	

але	однозначно	надає	їм	статусу	ремесла,	професійної	діяльності,	
фахівці	якої	виступають	у	ролі	комунікаційних	технологів	(комун-
технологів),	соціальних	інженерів.	Технологія	соціального	спілку-
вання	виступає	різновидом	гуманітарних	технологій	[7],	спрямова-
них	на	управління	людиною,	групами,	суспільством	і	суспільствами	
в	плані	налагодження	соціальної	взаємодії	за	допомогою	передачі	
соціально	значущих	знань.
Таким	чином,	вчення	про	соціальні	комунікації	належить	до	

таких	вчень,	як	радіотехніка,	кораблебудування,	машинознавство	
тощо,	які	на	пострадянському	просторі	мають	статус	технічних	
наук.	Проте	не	будемо	доводити	цієї	тези,	оскільки	соціальна	ін-
женерія	у	нас	не	розглядається	як	технічна	наука,	яка	зводиться	
поки	що	переважно	до	проектування	пристроїв.	Цілком	очікуваним	
є	той	факт,	що	соціальна	 інженерія	займе	достойне	місце	серед	
технічних	наук,	які	складатимуться	з	соціальнотехнічних	та	мате-
ріальнотехнічних	наук.	
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Такий	розвиток	подій,	однак,	змушує	нас	дивитися	на	соціальні	
комунікації	через	призму	технологічного	вчення.	Соціальноко-
мунікаційні	розробки	мають	включати	насамперед	нові	методи,	
методики,	техніки,	технології	соціального	комунікування	залежно	
від	соціальних	умов,	соціальних	суб’єктів,	соціальних	структур.	У	
той	же	час	архіважливим	питанням	для	побудови	технологічних	
систем,	 ініціювання	соціальнотехнологічних	процесів	є	питання	
матеріалознавче,	яке	у	соціальній	сфері	складається	зі	знання	про	
людину	(людинознавство	на	базі	психології,	психофізіології	та	ін-
ших	суміжних	наук)	та	знання	про	соціальні	структури,	соціальні	
інститути	і	соціум	в	цілому	(суспільствознавство	на	базі	соціології,	
історії,	політології,	бібліотекознавства,	архівознавства	тощо)	та	
знання	про	засоби,	наприклад	текстознавство,	документознавство,	
книгознавство.	Соціальне	матеріалознавство	є	невід’ємним	атри-
бутом	знання	про	соціальні	комунікації.
Підхід	до	соціальних	комунікацій	як	інженерного	вчення	має	

принципове	значення	для	розуміння	організації	соціальнокому-
нікаційної	 справи,	підготовки	кадрів,	 а	 також	проведення	до-
сліджень	у	цій	сфері.	Повертаючись	до	питання	про	 індексацію	
наукових	текстів	у	галузі	соціальних	комунікацій,	цілком	логічно	
було	б	скористатися	загальним	розділом	УДК	007	 (Activity	 and	
organizing.	Information.	Communication	and	control	theory	generally	
(cybernetics).	‘Human	engineering’,	який	цілком	підходить	до	со-
ціальних	комунікацій	та	до	наукових	спеціальностей	цієї	нової	
наукової	галузі.
У	розділі	007	є	досить	важливі	для	соціальних	комунікацій	як	

інженерного	вчення	елементи	опису:
activity	and	organizing:	соціальні	комунікації	є	обов’язково	орга-

нізованою	активністю	(діяльністю);
information:	основним	засобом,	що	забезпечує	соціальну	взаємо-

дію,	є	соціальна	інформація,	тобто	знання,	відомості,	 ідеї,	емоції	
тощо;	
communication	and	control	 theory	generally	 (cybernetics):	якщо	

під	кібернетикою	розуміти	як	теорію	управління,	то	системи	со-
ціальних	комунікацій	являють	собою	по	суті	кібернетичні	системи;

‘human	engineering’:	соціальні	комунікації	завжди	технологічні	і	
належать	до	сфери	гуманітарних	технологій,	до	сфери	інженерних	
вчень,	соціальної	інженерії.
Тому	для	України	цілком	логічним	буде	індексування	соціаль-

нокомунікаційних	розробок	як	007	з	уточнювальними	індексами,	
наприклад:	
007	:	304	:	070	(преса)
007	:	304	:	659	(реклама,	інформаційна	робота,	зв’язки	з	громад-

ськістю)
007	:	304	:	659.1	(реклама)
007	:	304	:	659.3	(масова	комунікація,	інформування,	висвітлення	

суспільних	тем)
007	:	304	:	659.4	(зв’язки	з	громадськістю)
Отже,	з	появою	соціальних	комунікацій	як	інженерного	вчення	

і	науки	про	соціальні	комунікації	постали	нові	проблеми	у	самій	
молодій	науці.	Це	проблема	розмежування	соціальних	комунікацій	
як	інженерного	вчення,	або	соціальних	комунікацій	у	системі	со-
ціального	інжинірингу	(соціальної	інженерії),	і	науки	про	соціальні	
комунікації,	у	розмежуванні	проблемних	питань	власне	інженерно-
го	вчення	і	проблемних	наукових	соціальнокомунікаційних	питань.

ІІІ
Науки	про	соціальні	комунікації.
Чи	може	соціальна	інженерія	та	інженерне	вчення	бути	власне	

об’єктом	вивчення	й	дослідження?	Звичайно.	Інженерне	вчення	
як	об’єкт	вивчення	лежить	в	освітній	площині	і	є	основою	для	під-
готовки	кваліфікованих	кадрів.	Продукти	соціальної	інженерії	та	
діяльність	на	застосування	інженерних	знань	можуть	у	свою	чергу	
ставати	об’єктом	дослідження	 і	формувати	науку	про	соціальну	
інженерію,	яка	досліджує	поведінку,	функціонування	й	саморозви-
ток	інженерних	систем	(пристроїв,	засобів,	кібернетичних	систем	
тощо).
Соціальнокомунікаційні	науки	нині	мають	ще	претензійну	назву,	

бо	поки	що	це	аспекти	соціальноінженерного	вчення,	яке	викорис-
товує	дані	психології,	соціології,	філології,	політології.
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Що	ж	може	бути	об’єктами	дослідження	в	науці	про	соціальні	
комунікації?
По-перше,	будь-який	вид	соціальної	комунікації	в	цілому	може	

підлягати	дослідженню	як	з	точки	зору	становлення	цього	виду	(іс-
торичний	підхід	для	вивчення	становлення	виду	соціальної	комуні-
кації);	з’ясування	суспільної	природи	та	форм	існування	соціальної	
комунікації	й	кожного	 її	виду	залежно	від	суспільно-політичних	
умов	тощо	(онтологічний	підхід);	дослідження	функціонування	
компонентів,	елементів,	складників	кожного	виду	соціальної	ко-
мунікації	та	взаємозв’язків	між	ними	(системний	підхід);	дослі-
дження	вияву	того	чи	іншого	виду	соціальних	комунікацій	залежно	
від	вибору	конкретних	суспільно-політичних	умов	серед	наявних	
альтернативних	умов,	чинників	(інформаційний	підхід).
По-друге,	можна	виділити	ряд	актуальних	вже	на	сьогодні	питань	

для	соціальнокомунікаційних	досліджень,	наприклад:	інституціалі-
зація,	морфологізація,	ієрархізація	громади	як	суб’єкта-комуніката	
соціальних	комунікацій;	формування	суб’єктно-суб’єктного	під-
ходу	в	системі	соціального	комунікування;	протидія	та	ризики	в	
соціальній	комунікації,	а	саме	ризики,	які	спричинені	пасивністю	
суб’єкта-комуніката;	вивчення	механізмів	перетворення	суб’єкта-
комуніката	на	об’єкта;	формування	загальної,	політичної,	медій-
ної	культури	у	членів	громади	як	способу	боротьби	з	пасивністю	
громади.	Так,	формування	виду	соціальної	комунікації	в	системі	
влада-громада	передбачає	активну	роль	громади,	становлення	гро-
мадянського	суспільства.
Насамкінець	необхідно	зрозуміти,	що	становлення	нової	на-

укової	 галузі	 і	наукових	спеціальностей	у	цій	 галузі	передбачає	
вирішення	життєво	важливих	для	функціонування	науки	проблем	
як	у	плані	її	розмежування	з	тими	науками,	у	лоні	яких	вона	фор-
мувалася,	так	і	в	плані	формування	нової	наукової	думки.

1.		 «Докторська	дисертація:	повинна	містити	наукові	положення	та	науко-
во	обґрунтовані	результати	у	певній	галузі	науки,	що	розв’язують	важ-
ливу	наукову	або	науково-прикладну	проблему	і	щодо	яких	здобувач	є	
суб’єктом	авторського	права»	(Порядок	присудження	наукових	ступе-
нів	і	присвоєння	вченого	звання	старшого	наукового	співробітника	//		
http://www.vak.org.ua/docs//maininfo/law_acts/award_procedure.doc)

2.		 Формы	научного	познания	//	http://bobych.ru/lection/filosofia2/23.html
3.		 Там	само.
4.		 Цофнас	А.	Ю.	Типы	научных	проблем	//	http://www.philosof.onu.edu.ua/

elb/tsofnas/2.pdf
5.		 Сущность	научной	проблемы.	Гипотеза	как	форма	развития	науки	//	

http://sireo.narod.ru/Philo/Ques59.htm
6.		 Почепцов	Г.	Соціальний	інжиніринг:	соціо	—	і	психотехніки	управління	

великими	масами	людей.—	К.:	Альтерпрес,	2010,	с.	3	та	ін.
7.		 Уперше	 в	 українській	 науці	 поняття	 гуманітарні	 технології	 вжито:	

Різун	В.	В.,	Бондаренко	Н.	В.,	Тетерiна	О.	Б.,	Фу	р	дуй	М.	I.	Гуманiтарнi	
технологiї.—	К.:	Видавничий	дiм	«КМ	Academia»,	1994.—	60	с.
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ДУМКИ З ПРИВОДУ — І НЕ ТІЛЬКИ!

І
Кореспондент:	Які	на	сьогодні	проблеми	сучасної	журналістської	

освіти,	а	відповідно	і	журналістики,	ви	могли	б	окреслити?
Різун В.:	Я	не	корелював	би	абсолютно	всі	проблеми	журналісти-

ки	і	всі	проблеми	журналістської	освіти,	хоч	безперечно	у	багатьох	
моментах	ця	залежність	є.	Ну,	скажімо,	невизначеність	журналістів	
щодо	своєї	місії	в	суспільстві	створює	проблему	для	системи	освіти,	
оскільки	не	зрозуміло,	яка	модель	журналіста	має	бути	базовою	для	
підготовки	кадрів.	Або:	високий	рівень	антисанітарії	в	українській	
журналістиці	(я	люблю	повторювати	ці	слова	головного	редактора	
Лариси	Івшиної,	бо	вони	ще	правдиві)	створює	для	педагогів	про-
блеми	з	визначенням	баз	практики,	розподілу	студентів	на	працю.	
Проте	журналістика	 і	журналістьска	освіта	—	це	два	професійні	
світі,	у	кожному	з	яких	свої	закони,	правила	гри	і	свої	проблеми.
Основними	проблемами	журналістики	на	сьогодні	є	відсутність	

корпоративності	як	факту	та	корпоративної	професійної	ідеї,	яка	б	
об’єднувала	всіх	журналістів.	Як	результат	відсутність	самоповаги	
до	своєї	професії	і	свого	фаху,	відсутність	корпоративної,	профе-
сійної	етики	в	значенні	норм	поведінки	у	своєму	професійному	
середовищі	і	вимогливому	ставленні	до	тих,	хто	порушує	ті	норми	
аж	до	заборони	займатися	журналістикою	(таку	відповідальність	
на	себе	може	взяти	тільки	саме	професійне	середовище	і	ніхто	ін-
ший).	І	знову-таки	як	наслідок	—	низький	рівень	відповідальності	
за	свободу	слова,	легковажне	ставлення	до	фактів.
Проблемою	 є	 й	 те,	що	журналісти	 не	 бажають	 постійно	 за-

йматися	самоосвітою,	підвищувати	свою	кваліфікацію,	мислити	
легко,	невимушено,	бути	схильними	до	аналізу,	а	не	до	бездумної	
констатації	фактів,	тримати	себе	достойно,	але	не	зверхньо,	бути	
приємними	у	розмові,	стриманими,	а	не	нервово	регочучими	або	
підозріло	насупленими.

Під	час	спілкування	журналіст	повинен	висловлюватися	з	лег-
кою	експресією,	але	без	зайвих	емоцій,	оперувати	фактами,	пе-
редавати	 їх	стисло	й	зрозуміло,	«не	жуючи»	 і	 «не	розжовуючи».	
Журналіст	має	бути	по	життю	успішним,	а	не	обтяженим	купою	
проблем,	пригніченим	і	злим	на	всіх	і	на	все.	Від	журналіста	завжди	
має	віяти	щирістю,	легкістю	у	поведінці	(але	не	легковажністю),	від	
нього	повинні	йти	флюїди	позитивних	емоцій,	а	не	паралітично-
нервових	конвульсій	душі.
Журналіст	повинен	мати	Бога	в	голові,	душі	та	серці.
Ви	запитаєте:	а	де	ж	взяти	такого	ідеального	журналіста,	на	якій	

планеті?	У	тім-то	й	проблема.	Та	річ	не	в	 тому,	чи	багато	таких	
журналістів,	а	в	тім,	чи	хочуть	вони	такими	бути.	Щоб	зрозуміти,	
наскільки	важливо	журналістові	бути	нормальною	(в	значенні	пси-
хологічному)	людиною,	подумайте,	а	ви	б	хотіли	самі	спілкуватися	
з	аморальним,	бездушним,	безсовісним	типом,	брехуном,	легко-
важним,	придурком,	психом	і	хамом?
Відсутність	інтелігентної	та	інтелектуальної	журналістики	—	на-

справді	проблема	сьогоднішніх	українських	медіа.	
Проблеми	ж	журналістської	освіти	виглядають	так.	Це	питання	

високого	педагогічного	професіоналізму	(не	кожен	може	навчати,	
навіть	якщо	він	є	класиком	у	певній	галузі).	Але	найбільш	вразли-
вим	є	підхід	до	методів	навчання	журналістики	(суперечки	ведуться	
і	понині	—	навчати	традиційно,	академічно	чи	через	тренінгові	
методики,	моделюючи	виробничі	ситуації).	Немає	єдиного	погляду	
на	об’єкти	навчання	та	викладання,	тобто	чого	навчати	(а	це	вже,	
як	я	говорив,	є	наслідком	невизначеності	самої	медійної	галузі	в	
плані	того,	хто	ж	такий	журналіст).	Проблемою	для	нас	також	є	
занижений	рівень	професійної	самоідентифікації	серед	молоді,	що	
однозначно	є	наслідком	невимогливості	медіагалузі	до	свого	фаху	
та	праці.	Принцип	відкритої	професії,	який	сповідується	журна-
лістами,	зовсім	не	означав	би,	що	журналістом	може	працювати	
будь-хто,	кому	тільки	збреде	в	голову.	А	виходить	саме	ж	так!	І	це	
означає,	що	як	би	не	готували	ми	журналістів,	які	б	суперметодики	
не	застосовували,	а	поціновується	при	прийомі	на	роботу	просто	
бажання	працювати	журналістом:	хочеш	бути	журналістом	—	будь!	
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А	якже	же	там	придатність	до	професії,	моральний	бік	претендента,	
тверезість	розуму,	наявність	знань?	Та	то	якісь	реліктові	категорії,	
які	насправді	не	цікавлять	роботодавців.	Все	відбувається	за	прин-
ципом:	життя	всіх	 і	 все	перемеле,	хтось	випливе,	хтось	потоне.	
Дивись,	а	з	нього	став	гарний	журналіст	або:	жаль,	помилилися.	
При	цьому	ніхто	не	несе	відповідальності	за	покалічені	душі	нашої	
дорогої	медійної	аудиторії.

ІІ
Портрет	журналіста	такий:	це	об’єктивний	і	незалежний	спосте-

рігач,	який	має	достатньо	інтелекту	для	неупередженого	й	глибоко-
го	аналізу	фактів,	який	спроможний	передати	проаналізовані	факти	
у	вигляді	осмисленого	повідомлення	й	досягнути	заплано	ваного	
результату	комунікації.	
Журналістика	—	це	форма	соціально	актуалізованої	суспільної	

свідомості,	та	частина	соціально	значущих	знань,	які	необхідні	для	
прийняття	рішення	і	формування	громадської	думки.
Для	журналістики	залишається	одне:	фіксація	й	відображення	

сьогодення	в	авторському	викладі	 (тобто	 інформування),	спря-
мованість	журналістики	на	сучасника-комуніката,	дієвість	слова,	
надання	інформації	з	метою	допомогти	комунікатам	розібратися	в	
подіях,	аби	вони	зрозуміли,	як	ці	події	впливають	на	них	і	що	треба	
робити	для	виходу	з	певної	ситуації.	
Журналістика	—	це	не	просто	система	фактів.	Це	деклароване	

як	точне,	правдиве,	але	позначене	суб’єктивно-авторським	сприй-
манням	і	соціальною	конотацією	відображення	життя.	

ІІІ
Аналіз	 дисертаційних	 досліджень	 молодих	 учених	 засвідчує	

одну	спільну	тенденцію,	яка	знижує	рівень	дисертацій	як	науково-
дослід	них	робіт,	надає	 їм	характеру	публіцистичних	творів.	Хоч	
журна	лі	сти	ка	й	наука	мають	спільний	принцип	відображення	реа-
лій,	явищ,	процесів,	подій	—	оперування	фактом	як	обов’язковим	
чин	ником	змісту	твору,	але	наука	не	допускає	невиправданих	уза-
галь	нень,	ста	тистично	необґрунтованих	коментарів	та	висновків.	
Науковий	метод	пізнання	дійсності	відрізняється	від	публіци	стич-

ного	математично	підтвердженою	точністю	відобра	жен	ня	фактів,	
неупередженістю.
У	дисертаційних	дослідженнях	недопустимим	є	такий	стиль:	

«Чимало фактів говорить про те, що авторитет і обласного теле-
бачення і радіо зростав, підвищувалась увага до місцевих програм че-
рез зацікавленість до місцевих програм. Але труднощів і невирішених 
питань ще було багато. Перебудову своєї роботи частіш за все пред-
ставляли поверхово — як підсилення окремих тем і критичної ноти».	
Нез’ясованим	з	наукової	точки	зору	залишаються	такі	твердження:	
«чимало фактів говорить…»	(які	ж	ті	факти,	скільки	їх,	що	свідчили	
б	про	зростання	авторитету	обласного	телебачення	й	радіо?);	«під-
вищувалась увага до місцевих програм через зацікавленість до місцевих 
програм»	(які	факти	про	це	свідчать,	на	основі	чого	зроблено	цей	
висновок?);	«підсилення окремих тем і критичної ноти»	(на	основі	
чого	зроблено	цей	висновок,	скільки	матеріалів	при	цьому	пере-
глянуто?).
«Вивчаючи архівні матеріали Держтелерадіо України, розглядаючи 

мікрофонні папки, які у незначній кількості збереглися в архіві Наці-
ональної телекомпанії України, спробуємо проаналізувати, яким же 
бачилося державне телебачення на початку 90-х років».	Таке	вислов-
лювання	обов’язково	передбачає	перелік	тих	архівних	документів	
чи	в	основному	тексті	дисертації,	чи	в	додатках	до	неї.	Має	бути	
представлений	аналіз	мікрофонних	папок	у	вигляді	узагальненому,	
щоб	можна	було	бачити	зміст	цих	папок,	їхню	спрямованість,	на-
сиченість,	тематику	тощо.
Якщо	весь	текст	дисертації	написано	в	такому	стилі,	як	ці	ви-

словлювання,	він	не	є	нау	ко	вим,	йому	не	вистачає	аргументації.	
Такий	собі	коментаторський	стиль	з	елементами	публіцистичного	
не	властивий	науковим	текстам.	Він	може	бути	характерним	хіба	
що	для	науково-популярних	видань.	Треба	подавати	не	висновки	
і	коментарі,	а	аналізувати	факти,	спираючись	на	них	і	наводячи	їх	
в	тексті	дисертації.
Для	наукового	 стилю	зайвими	є	 елементи	публіцистичності:	

«Як же виглядає у цій ситуації Українське телебачення? Наші рідні 
програми програють у своїй якості, оперативності та привабливості 
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як видовище з точки зору культурного навантаження. Але й най-
кращих передач ми не пропонуємо Західній Європі, Америці, Азії чи 
Австралії…»
Напівжирним	курсивом	виділено	стилістичні	засоби	експресії,	

які	є	зайвими	для	наукового	стилю.	Крім	того,	у	цій	фразі	безпід-
ставно	робиться	висновок	про	те,	що	«Наші рідні програми про-
грають у своїй якості, оперативності та привабливості…» Де	ті	
факти,	які	переконують	у	цьому?	Адже	відповідний	аналіз	програм	
відсутній.
Дисертант	повинен	пам’ятати,	що	кожна	теза,	кожен	висновок	

мають	бути	обґрунтованими,	за	ними	повинні	стояти	факти,	подані	
у	тій	чи	іншій	формі	в	тексті	дисертації.	Безперечно,	це	ускладнює	
формулювання	висновків	 і	певним	чином	обмежує	дослідника	у	
них.	Але	на	те	й	існує	наука,	щоб	нехай	меншу	кількість	тез	та	ви-
сновків	було	зроблено,	але	доказово,	переконливо,	обґрунтовано.

ІV
Перспективною	є	освітня	модель	підготовки	журналістів	—	мо-

дель	культивування	здібностей,	а	не	їх	формування.
Журналістська	освіта,	певно,	полягає	у	відборі	типів	мовців,	

ко	му	ні	каторів,	якими	звісно	є	журналісти	залежно	від	формату	
мовлення.	Фор	мат	мовлення,	або	формат	спілкування,	передбачає	
певну	мо	дель	поведінки	мовця	—	психофізіологічну,	соціально-
пси	хологічну.	Навчання	відповідно	має	зводитися	до	увиразнен-
ня	мовно-комунікаційної	поведінки,	пошуку	свого	стилю	і	свого	
формату.	Знайти	свій	формат,	вписатися	в	нього,	знайти	там	свій	
стиль,	експлуатувати	певні	особливості	формату	і	свої	у	форматі,	
підсилюючи	їх,	увиразнюючи	їх,	шліфуючи	їх,—	в	цьому	і	полягає	
майстерність,	професіоналізм	журналіста.
Типи	мовців,	комунікантів,	комунікатів	(бо	треба	їх	знати	і	від	

них	залежить	твоя	поведінка)	—	це	основа	медіапедагогіки.

V
Публіцистика	—	це	не	просто	красно	сказані	слова,	це	ідея,	на	

хвилі	якої	реалізуються	соціально	значущі	цілі	й	смисли	людини	—	
автора	публіцистичних	творів.	В	 ідеалі	публіцистика	—	це	сплав	

якісного	 інформування	та	авторського	«я»,	що	увиразнює,	під-
силює	кожен	правдивий	факт,	непохитну	істину,	робить	влучною	
точно	виражену	думку.	Не	можна	протиставляти	журналістику	пу-
бліцистиці	як	зважене,	збалансоване	інформування	—	емоційному,	
заанга	жо	ва	но	му	авторською	позицією	викладові.	Не	заперечую,	
що	в	зіставленні	конкретних	якісних	 інформаційних	матеріалів	 і	
публіцистичних	творів	можна	зафіксувати	таке	протиставлення,	але	
в	цьому	випадку	ми	матимемо	справу	з	неякісною	публіцистикою.	
Справжня публіцистика — це якісне інформування в авторському ви-
конанні, інформування, увираз не не і супроводжуване авторським «я».
Публіцистично	зреалізована	 ідея	—	це	не	якась	особлива,	пу-

бліцистична	ідея.	Це	ідея	звичайна,	яка	пронизує	будь-який	твір,	
в	тому	числі	й	простий	щодо	мовного	оформлення	інформаційний	
матеріал,	поєднує	у	творі	факти	 і	відсутність	якої	може	свідчити	
тільки	про	глупство	автора,	коли	твір	не	тримається	купи	і	не	ясно	
що	пропагує,	або	невправність	автора	у	слові.
З	цієї	точки	зору,	головне	у	публіцистичному	творі	не	емоційно-

експресивна	форма	вираження	(можливо,	це	руйнує	уявлення	про	
традиційний	публіцистичний	стиль),	наявність	переносних	зна-
чень,	тропів,	стилістичних	фігур	тощо,	а	головне	—	сплав	авторської	
ідеї	та	добре	відібраних	фактів-аргументів,	виваженої	інформації,	
авторської	думки	та	високого	смислу.	Журналіст-публіцист	може	
бути	таким	же	словесно	нейтральним	у	подачі	інформації,	як	ре-
портер,	використовувати	не	тільки	монологічний,	а	й	діалогічний	
стиль	подачі,	наприклад	у	вигляді	 інтерв’ю,	бесіди	в	студії	тощо.	
Тоді	публіцистичність	повинна	проникати	у	глибини	твору	й	три-
матися	на	внутрішніх,	прихованих	від	ока	читача,	глядача,	слухача,	
внутрішніх	структурах	твору:	фактологічній	(тобто	добір	фактів),	
логічно-композиційній	(верстка,	розташування	фактів).	Нейтраль-
ний	ведучий	повинен	«говорити»	вустами	учасника	розмови,	що	в	
студії,	або	того,	хто	телефонує.	Цими	та	іншими	засобами	сучасний	
публіцист	 і	досягає	своєї	мети	—	донесення	до	масової	аудиторії	
своєї	ідеї,	свого	задуму,	спонукає	аудиторію	думати	й	чинити	так,	
як	він	того	хоче.
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VI
Існує	два	принципові	підходи	до	розуміння	твору	і	тексту:	ото-

тожнення	цих	явищ	і	 їх	розмежування.	З	погляду	теорії	професі-
ональної	комунікації	твір	 і	текст	розмежовуються	як	явища	двох	
онтологічно	різних	сфер:	твір	—	продукт	мовної	діяльності,	текст	—	
знаково-графічної.	Таке	розмежування	дає	підстави	говорити	про	
особливості	структурні	та	стильові	твору	і	тексту.	З	тієї	ж	причини	
твір	і	текст	мають	різне	відношення	щодо	поняття	дискурсу.

VII
Про корпоративну етику і не тільки,  

або масове як природну властивість людини і людства

Масовий	стан	людства,	масове	у	людині	—	це	не	питання	«бути	
чи	не	бути»,	це	природа	людського,	яку	можна	не	визнавати,	про-
ти	якої	можна	боротися,	але	змінити	яку	нікому	не	вдавалося	і	не	
вдасться.	Масове	закладено	у	самій	суті	людини	як	соціологізованої	
біологічної	істоти.	Та	істота,	яка	стала	носієм	масового,	спільного	
для	всіх	«твору»,	єдиної	культури,	перетворилася	на	людину.	Но-
сіями	цього	«твору»	ми	стаємо	від	народження	не	в	результаті	на-
укових	пошуків,	а	«приєднання»	кожного	з	нас	до	спільноти	носіїв	
культурного	цивілізаційного	багажу	—	«приєднує»	нас	сім’я,	школа,	
оточення.	Тобто	масове,	як	і	належить	йому,	поступово	проникає	
у	кожну	чарунку	нашої	душі	—	просто	 і	швидко,	переважно	на	
емоційній	основі	за	допомогою	процесів	зараження,	наслідування,	
навіювання.	Цей	момент	«підключення»	до	масової	культури	без-
болісний,	природний,	закономірний.	Тому	для	людства	ніколи	не	
було,	не	є	і	не	буде	проблемою	масифікація,	читай	соціологізація,	
кожної	новонародженої	істоти.	Це	Богом	дано,	це	природа.	Про-
блемою	є	інше	—	виокремлення	людини	з	її	природного,	масового	
середовища	без	втрати	людського.	Це	питання	про	те,	як	стати	
самодостатньою	особистістю,	залишаючись	носієм	спільного	для	
людей,	серед	яких	ти	формувався,	і	не	втрачаючи	зв’язку	з	ними.
Чому	виокремлення	людини	з	масового	середовища	є	проблемою	

для	неї?	Тому	що	це	суперечить	природі	людини.	Ідея	особистості,	
культивована	людством,	стала	абсолютною	 ідеєю	розвитку	сус-
пільств	і	кожної	людини.	Але	втілення	цієї	ідеї	в	життя	насправді	

наштовхується	на	природний	опір,	який	чинить	психологія	кожного	
і	всіх:	насправді	особистість	формується	не	завдяки,	а	всупереч	—	
традиціям,	звичкам,	уявленням,	нормам	(не	варто	змішувати	дві	
площини	аналізу	—	природні	механізми	становлення	особистості,	
що	зазнають	опору,	й	позитивні	установки	спільноти	на	формуван-
ня	особистості,	сприяння	її	розвиткові).
Маса	реалізує	себе	через	різні	спільноти.	Спільноти,	як	масові	

утворення,	позначені	єдністю	емоційно-вольової	сфери,	норм	по-
ведінки,	думок	тощо.	Кожен	член	спільноти	є	носієм	звичного	 і	
консервативного.	Такі	спільноти	існують	у	вигляді	стихійних	або	
штучних	натовпів	та	публік.	На	думку	З.	Фрейда,	який	цитує	Ле	Бона,	
індивід	у	масі	отримує	почуття	не	збаг	нен	ної	потужності,	якому	він	
мо	же	віддатися,	чого	не	зро	бить	наодинці.	Крім	того,	в	масі	почуття	
відповідальності	щезає.	Стосунки	у	таких	спільнотах	складаються	
на	засадах	психологічної	підтримки,	відчуття	плеча	друга	тощо.	Усі	
наші	родинні	й	дружні	відносини	—	ніщо	інше	як	сформована	жит-
тям	система	рольової	взаємодії	у	таких	спільнотах,	як	сім’я,	родина,	
друзі,	знайомі.	Закріплені	за	ролями	норми	поведінки	і	становлять	
основу	етичних	кодексів	цих	спільнот,	кожен	з	яких	тримається	не	
стільки	на	визнанні	права	та	обов’язків	кожного	члена	спільноти	як	
особистості,	скільки	на	уявленні	про	сім’ю,	родину,	друзів,	знайомих	
як	неподільний	на	елементи	суб’єкт	суспільної	взаємодії.	Індивід	як	
особистість	у	таких	спільнотах	не	грає	визначальної	ролі	й	розчиня-
ється	у	спільних	інтересах,	прагненнях,	настроях.
Жодна	людина	не	існує	поза	спільнотою,	зокрема	поза	публікою.	

Ми	всі	є	учасниками	тих	чи	інших	«публічних»	утворень:	на	роботі,	
навчанні,	за	інтересами,	участю	в	акціях,	приналежністю	тощо.	На-
віть	перебуваючи	наодинці,	ми	все	одно	залишаємося	носіями	норм	
та	установок	тієї	чи	іншої	спільноти	(публіки).	Публіка	—	це	най-
більш	звичний	для	нас	спосіб	існування,	в	той	же	час	натовпи	—	це	
локально-ситуативні	та	тимчасові,	швидкоплинні	утворення,	це	такі	
собі	«нетривкі	публіки»,	в	які	ми	випадково	втрапляємо	і	які	насправ-
ді	не	ведуть	до	суттєвих	і	на	довго	змін	моделей	нашої	поведінки.
Традиційно	спільноти	формуються	під	упливом	соціальних	та	

психологічних	чинників,	мають	певну	локалізацію	в	часі	та	про-
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сторі.	Спільноти	вдаються	до	реакцій	емоційних,	фізичних,	у	ви-
гляді	коментарів.
Цікавим	явищем	у	паралельній,	інтернетівській	дійсності	є	фор-

мування	гіперпросторових	публік-спільнот	за	допомогою	соціальних	
мереж.	Закони	єднання	для	гіперпросторових	публік	ті	самі,	що	й	
для	традиційних	спільнот.	Нас	тягне	до	повідомлень,	коментарів	
у	соціальних	мережах	тільки	тому,	що	ми	знаходимо	там	емоційне	
співпереживання,	підтримку.	Соціальні	мережі	—	це	не	місце	для	
раціонального	пояснення	вчинків	та	подій,	це	не	місце	для	наукових	
дискусій,	навіть	якщо	«дискутує»	наукова	спільнота.	Як	і	будь-яка	
публіка,	мережева	так	само	має	занижену	планку	відповідальності,	
раціональне	витісняється	емоціями,	відсутність	потреби	перевіряти	
факти;	мережева	публіка	схильна	довіряти	лідерам	думок	та	одне	
одному,	і	на	цій	довірі	публіка	сепарує	спільноту	на	«своїх»	і	«чужих».	
Довіра	залишається	об’єднувальним	для	спільноти	і	визначальним	
чинником.	«Етичний	кодекс»	спільнот,	як	звичайних,	так	і	гіперп-
росторових,	вибудовується	в	координатах	«свій	—	чужий»:	свій,	бо	
довіряю;	свій,	бо	підтримує;	свій,	бо	співпереживає	тощо.	Занижена	
планка	відповідальності	«за	своїх»	у	таких	спільнотах:	достатньо	від	
«свого»	почути	хоч	натяк	на	незгоду	і	цей	«свій»	інстинктивно	від-
сікається	учасниками	спільноти	та	переводиться	у	розряд	«чужий».	
Поняття	приватності,	конфіденційності	розмиті	і	за	них	ніхто	не	несе	
відповідальності,	вони	не	входять	в	«етичний	кодекс»	спільнот.	Усе	це	
має	місце	тому,	що	в	масовому	губиться	особистість,	її	переживання	
та	право	на	захист	не	мають	особливого	значення,	превалює	загальне	
над	індивідуальним,	суспільне	над	приватним.
Для	захисту	свого	Я	та	поваги	до	інших	мала	сформуватися	ка-

тегорія	особистості	шляхом	виокремлення	індивіда	з	маси.	Замість	
спільноти-маси	повинна	була	з’явитися	спільнота	як	соціальна	
група,	яка	складалася	з	самодостатніх	особистостей	і	була	струк-
турована,	діяльна	та	керована	не	стільки	емоціями,	як	розумом.	
Соціальна	група	—	команда,	колектив,	корпоративне	утворення.	
Соціальні	групи	мали	жити	за	своїми	раціональними	планами,	пра-
вилами,	нормами,	кодексами.	Система	координат	«свій	—	чужий»	
поступово	витіснялася	системою	інших	орієнтирів:	член	соціальної	

групи	—	учасник	спільної	діяльності	—	відповідальна	особа	—	но-
сій	норм	 і	принципів	групи.	Таким	чином,	почала	формуватися	
етика	поведінки	члена	соціальної	групи,	коли	за	основу	брався	не	
принцип	«свій	підтримує	свого»,	«підтримую,	бо	симпатизую»,	а	
принцип	відповідальності	за	свою	команду,	колектив,	корпорацію.	
Виникла	корпоративна	етика	як	данина	розвиткові	ідеї	особистості:	
носіями	корпоративних	етичних	принципів	стали	самодостатні	
люди,	з	високим	рівнем	розумового	розвитку,	здатні	усвідомлювати	
себе	відповідальними	членами	єдиної	команди,	керуватися	у	своїй	
поведінці	нормами	«за	домовленістю».	На	перший	план	вийшли	
поняття	конфіденційності	та	приватності.
Але	в	житті	ми	спостерігаємо	драму	спільнот.	Тільки	теоретич-

но	можна	протиставити	спільноті-публіці	спільноту	як	 ідеальну	
соціальну	групу.	Причиною	є	те,	що	виокремлення	особистості	з	
маси	—	це	тривалий	процес	і	у	філогенезі,	і	в	онтогенезі.	Затримки	
розвитку	людини	як	самодостатньої	особистості	в	онтогенезі	має	
печальні	наслідки	для	функціонування	спільнот:	через	неусвідом-
лення	важливості	корпоративних	етичних	принципів	поведінки	
руйнуються	засади	діяльності	соціальних	груп,	які	частково	функ-
ціонують	в	режимі	публік	або	змушені	протистояти	натискам	інших	
публік	та	натовпів	через	циркулювання	конфіденційної	та	приват-
ної	інформації	в	соціумі.	Масове,	природне	для	людини,	перемагає	
особистісне-цивілізаційне,	намагається	його	поглинути.	Людина	
метушиться	між	двома	полюсами	свого	розвитку	—	емоціями	та	
розумом.	Перемагають	емоції	і	загальмовують	раціональне	у	пове-
дінці	людини.	І	нічого	не	залишається	іншого,	як	боротися	за	своє	
Я	і	протистояти	масифікаціям,	включаючи	своє	раціо.	
Корпоративність,	командність,	колективізм	—	це	атрибут	осо-

бистості,	а	не	маси.	Член	маси	не	може	бути	носієм	командного	духу,	
бо	він	розчинений	у	масі,	йому	не	вистачає	розуму,	щоб	усвідомити	
себе	носієм	цінностей	єдиної	команди.	Якщо	людина	не	здатна	ви-
окремити	себе	з	гурту	 інших,	то	вона	не	здатна	зрозуміти	й	своєї	
відповідальності	за	них.	Для	члена	маси	властивий	конформізм,	а	
не	корпоративність.	Корпоративність	—	це	продукт	раціонального	
аналізу	свого	відношення	до	спільноти,	протиставлення	себе	іншим,	
усвідомлення	своєї	відповідальності	за	інших	та	за	свої	вчинки.
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З ВИСТУПІВ

I 
ІДЕЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

ДИСКУРСУ ПРО УНІВЕРСИТЕТ [1]

Лекція, виголошена у 2006 році перед першокурсниками інституту 
журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та студентами Волинського національного університету 

імені Лесі Українки (2007)

«Існує	тільки	три	професії,	представники	яких	удостоєні	но-
сити	мантію:	священик, суддя і вчений.	Мантія	символізує	те,	що	
її	носії	наділені	зрілістю	розуму,	незалежністю	суджень	 і	відпо-
відальністю	перед	власною	совістю	та	Богом.	Це	означає	вну-
трішню	незалежність	усіх	цих	трьох	професій:	їхній	обов’язок	—	
бути	останніми,	хто	дозволить	собі	діяти	примусово	і	піддаватися	
тискові	ззовні»	[2].	Слова	Генрі	Розовського	про	зрілість	розуму,	
незалежність	суджень,	відповідальність	перед	власною	совістю	та	
Богом,	внутрішню	незалежність,	здатність	не	діяти	примусово	та	
не	піддаватися	тискові	ззовні	—	ці	слова,	як	ніякі	інші,	стосуються	
і	професії	журналіста.	То	ким	же	є	журналіст	—	священиком,	суд-
дею,	вченим?	Не	слід	переобтяжувати	розум	цими	порівняннями:	
у	журналіста	своя	місія,	але	його	єднає	з	цими	професіями	випле-
кана	цивілізацією	висока	ідея	освіченості,	вихованості	й	високої	
культури,	що	й	робить	людину	сильною,	яка	має	зрілий	розум,	
незалежність	суджень,	відповідальність	перед	власною	совістю	
та	Богом,	внутрішню	незалежність,	здатність	не	діяти	примусово	
та	не	піддаватися	тискові	ззовні.	Ідея	освіченості,	вихованості	й	
високої	культури,	включаючи	внутрішню	свободу,—	це	ідея,	яка	
плекається,	витворюється	у	спеціальних	закладах	та	передається	
через	спілкування,	навчання,	самоосвіту.	

Ідея	університетської	освіти	—	це	прогресивна	ідея,	а	крім	того,	в	
її	класичному	вимірі,	співзвучна	ідеї	класичного	журналізму	як	яви-
щу	концептуально	близькому	самій	ідеї	Університету,	цінностями	
якого	є	академічна	свобода	й	автономія	управління.	Свобода	слова	
й	незалежність	існування	—	це	теж	визначальні	цінності	світового	
журналізму	 і	 вони	корелюють	 із	 університетською	свободою	та	
автономією,	зафіксованими	в	міжнародних	документах	—	Великій	
університетській	хартії	 (Magna	Charta	Universitatum)	та	Лімській	
декларації	академічних	свобод	і	університетської	автономії.	
Для	журналізму,	як	сфери	суспільно	визнаної	у	вигляді	елітної,	

інтелектуальної,	інформаційно	продуктивної	творчої	діяльності,	пи-
тання	рівня	освіти	—	то	питання	престижу,	здорових	амбіцій,	з	одного	
боку,	та	питання	ідентичності	журналістів	з	точки	зору	їхньої	само-
достатності	як	людей,	що	мають	вищу	освіту	і	спеціальну	підготовку,	
з	другого	боку.	І	не	просто	вищу	освіту,	а	освіту,	яка	за	всіма	канонами	
вважається	достойною	людей	розумних,	моральних,	самодостатніх.
Чому	власне	Університет	забезпечує	підготовку	кадрів	вільних	у	

своїх	помислах,	незалежних,	самодостатніх,	моральних,	культурних,	
державницьки	налаштованих,	а	чому	цього	не	можуть	робити	інші	
навчальні	інституції?	Тому	що	в	концепції	Університету	закладено	
саме	ці	цінності;	університети	й	створювали	як	осередки	свободи	
думки	і	слова,	скарбниці	національної	культури,	як	інтелектуальні	
центри,	а	не	інститути	підприємництва,	корисливості,	прагматиз-
му,	бізнесу,	політики	тощо.	Свобода	думки,	як	внутрішня	сила	 її,	
«вимагає	очевидних	передумов:	відповідного	академічного	клімату	
та	атмосфери»	[3],	чого	позбавлені	всі	профільні	інституції,	що	за-
ймаються	власноруч	підготовкою	чи	перепідготовкою	кадрів.	Випус-
кники	таких	шкіл	навчання	завжди	заангажовані	і	мають	однобокий	
підхід	до	справи,	бо	вони	зашорені	внутрішньоцеховими	правилами	
і	принципами.	Такі	фахівці	можуть	бути	технологічно	більш	вправ-
ними,	ніж	університетські	випускники,	але	вони	внутрішньо	зали-
шаються	залежними	від	тої	технології	праці,	яку	вивчили,	аж	до	тих	
пір,	поки	не	здолають	в	університеті	чи	по	життю	цю	залежність.
Цінності	світового	журналізму	—	свобода	слова	і	незалежність	—	

знаходять	свою	підтримку	і	природний	розвиток	у	системі	класич-
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ної	університетської	освіти,	оскільки	ці	цінності	було	визнано	як	
основні	засновниками	університетів,	зачинателями	дискурсу	ідеї	
Університету,	її	проповідниками,	а	також	підтримано	багатьма	дер-
жавами	в	різні	часи.	Дискурс	ідеї	Університету,	тобто	сукупність	ви-
словлювань,	тез,	положень,	артикульованих	різними	мислителями	
принципів	існування	університету	як	інституції,	починається	з	тих	
часів,	коли	засновувалися	університети,	а	особливо	коли	такі	філо-
софи,	вчені,	громадські	діячі,	як	британець	Джон	Ньюмен,	німці	
Вільгельм	фон	Гумбольдт,	Йоган	Ґотліб	Фіхте,	Фрідріх	Шляєрмахер,	
Фрідріх-Вільгельм	Шеллінґ,	Карл	Ясперс,	Мартін	Гайдеґґер,	Юрґен	
Ґабермас,	українці	Петро	Могила,	митрополит	Андрей	Шептиць-
кий	та	ін.	заклали	«визначальні	принципи	університетського	життя:	
а)	органічна	єдність	процесу	викладання	та	дослідження	—	теза	
про	поширення	знання	через	навчання	та	його	поглиблення	через	
дослідження;	б)	незалежність	від	різних	форм	зовнішнього	тиску	—	
теза	про	те,	що	Університет	не	визнає	в	своєму	середовищі	жодних	
авторитетів	і	поважає	тільки	істину	в	її	безконечних	формах,	або,	
інакше	кажучи,	принцип	автономности	управління»	[4].
Ці	принципи	було	взято	за	основу	для	міжнародних	документів	

Великої	університетської	хартії	 (Magna	Charta	Universitatum)	та	
Лімської	декларації	академічних	свобод	 і	університетської	авто-
номії	під	час	формулювання	поняття	академічної	свободи.	«Сво-
бода	у	дослідженні	та	викладанні	—	це	фундаментальний	принцип	
університетського	життя.	Уряди	й	університети,	кожен	у	міру	своїх	
можливостей,	повинні	забезпечити	повагу	до	цієї	фундаментальної	
вимоги.	Водночас	Університет	має	залишатися	вірним	європейській	
традиції	гуманізму.	Його	постійна	турбота	—	досягати	універсаль-
ного	знання;	здійснювати	своє	покликання,	незважаючи	на	гео-
графічні	та	політичні	обмеження,	 і	утверджувати	життєву	потре-
бу	для	різних	культур	у	знанні»	(Magna	Charta	Universitatum)	[5].	
«Академічна	свобода	—	це	свобода	членів	академічної	спільноти,	
індивідуальна	чи	колективна,	в	здійсненні,	розвиткові	та	переда-
ванні	знань	шляхом	досліджень,	навчання	і	студіювання,	дискусій,	
документування	тощо	без	будь-якого	втручання	чи	цензурування	
з	боку	державних	 і	недержавних	 інституцій,	політичних	партій,	

релігійних	організацій.	Всі	 члени	академічної	 спільноти	мають	
право	виконувати	свої	функції	без	будь-яких	побоювань	за	можливі	
втручання	чи	репресії	з	боку	держави	та	інших	інституцій»	(Лімська	
декларація	академічних	свобод	і	університетської	автономії)	[6].
Навчання	в	академічному	середовищі,	де	панує	такий	дух	сво-

боди	і	незалежності,	природно	формує	у	майбутнього	фахівця	(ким	
би	він	не	був,	а	тим	більше	журналістом!)	свободу	мислення,	дум-
ки,	слова,	незалежність	і	незаангажованість	поглядів	майбутнього	
спеціаліста.	Ця	свобода	 і	незалежність	досягається	саме	завдяки	
задекларованому	університетами	принципові	єдності	процесу	ви-
кладання	та	дослідження.	Що	означає	цей	принцип?	Він	означає	
те,	що	будь-що,	що	викладається,	чого	навчають,	не	визнається	
за	істину,	якщо	те,	що	вивчається,	не	осягнуто	професором	і	сту-
дентом	в	історичному	аспекті	(тобто	не	показано,	як	до	того,	що	
вивчається,	ставилися	колись	 і	яке	місце	те	питання	займало),	в	
сучасному	аспекті	—	якщо	те,	що	вивчається,	не	осягнуто	в	контек-
сті	різних	виробничих,	технологічних	ситуацій,	з	точки	зору	різних	
професійних	колективів.	Наприклад,	вивчення	методу	інтерв’ю	в	
університетській	програмі	обов’язково	передбачає	розуміння	історії	
методу,	дослідження	того,	як	цим	методом	користуються	зараз	у	
різних	редакціях	різні	журналісти.	Неуніверситетський	підхід	до	
вивчення	методу	інтерв’ю	полягає	в	тому,	що	учень	користується	
ним	так,	як	сказав	старший	товариш,	тобто	авторитет.
Таким	чином,	університетська	освіта	—	це	навчання	через	по-

стійний	пошук	і	паралельне	дослідження	питання.	Для	університету	
теза	«пишіть	так,	як	пишуть	у	газеті	Н»	є	тезою,	що	порушує	засади	
університетської	освіти,	зокрема	принцип	академічної	свободи	 і	
незалежності.	Для	університету	природно	є	говорити:	у	газеті	Н	
пишуть	так,	у	газеті	К	пишуть	ось	так,	а	у	газеті	В	пишуть	інакше,	
професор	вам	пропонує	свій	стиль	письма	—	а	вам,	шановний	май-
бутній	журналісте,	самостійно	вибирати	те,	як	треба	писати!	Готові	
рецепти	—	це	не	університетський	стиль	думання	і	навчання.	Для	
університетського	фахівця	важливо	знати	сотні	рецептів,	знати	на	
них	критику,	знати	їх	переваги	і	недоліки	—	і	виробити	самостійно,	
свідомо	і	переконливо,	свій	рецепт.



Університети Володимира Різуна

312

ІІ. Тридцять п’ять років науково-педагогічної  
діяльності у Київському університеті

313

Метою	і	соціальним	завданням	Університету	є,	було	і	буде	«роз-
виток	у	студентів	критичного	творчого	мислення,	особистої	ініція-
тивности,	здатности	і	стремління	до	самоосвіти,	тобто	таких	нави-
чків	та	вмінь,	які	допоможуть	їм	гідно	виконувати	свою	соціяльну	
роль	і	знаходити	способи	реалізації	в	цьому	мінливому	світі»	[7].
За	визначенням	Джона	Ньюмена,	університет	є	місцем	спіл-

кування,	циркуляції	думки	у	масштабах	цілої	країни	[8].	Ньюмен	
називав	символічно	університетами	столиці	держав,	адже	саме	в	
столицях	збираються	найрозумніші	і	найосвіченіші	люди,	а	також	
до	столиць	тягнуться	з	периферії,	приїжджають	іноземці,	що	дає	
можливість	обміну	інформацією	між	народами.	Університети	мають	
особливу	академічну	атмосферу,	яка	витворюється	людьми,	що	зі-
бралися	під	одним	дахом,	об’єднані	спільним	предметом	інтелек-
туальної	діяльності,	бібліотеками,	де	зібрано	найбільшу	кількість	
літератури,	можливістю	спілкування	на	особливі,	небуденні	теми	
з	людьми,	в	головах	яких	заховані	мудрість	і	багатющі	знання.
Цікавою	є	асоціація	Джона	Ньюмена	з	приводу	того,	що	таке	

університет	для	виховання	особистості.	Дозволю	процитувати	той	
приклад,	який	наводить	Ньюмен,	бо	він	є	повчальним	і	зрозумілим	
для	нас,	а	також	цей	приклад	може	бути	відповіддю	тим	особам,	які	
недооцінюють	роль	університету	у	їхньому	житті.
Справжній	джентельмен,	пише	Джон	Ньюмен,	повинен	мати	

«поставу,	ходу,	манеру	спілкування,	жести,	голос;	невимушеність,	
самовладання,	чемність,	делікатність;	високі	моральні	якості,	ви-
тончене	мислення,	красномовність,	смак	 і	доречність,	ґречність	
та	витримку,	відвертість	та	розважливість,	щедру	руку.	Окремі	з	
перелічених	якостей	дарує	природа,	інші	можна	виявити	у	кожному	
прошаркові	суспільства,	ще	інші	є	спадком	християнства.	Однак	
повне	гроно,	зібране	в	одному-єдиному	 індивідуальному	харак-
терові,	—	це	рідкість.	Чи	ми	справді	віримо	у	те,	що	цього	можна	
навчитися	з	книжок?	Хіба	можна	засвоїти	їх	деінде,	ніж	у	вищому	
суспільстві?	Сама	природа	питання	схиляє	нас	до	такого	висновку.	
Ви	не	фехтуватимете	без	суперника,	не	кинете	присутнім	у	залі	
виклик	до	дискусії,	не	ставши	на	захист	якоїсь	конкретної	тези.	
Отже,	ви	ніколи	не	навчитеся	спілкуватися	без	належного	кола	

спілкування»	 [9].	Університет	 і	є	тим	вишуканим	середовищем,	
яке	вже	виховує	і	навчає.	Щоденні	спілкування	з	подібними	собі,	
участь	у	всіляких	заходах,	до	яких	просто	так	ви	ніколи	б	не	мали	
доступу,	зустріч	з	фахівцями,	постійний	контакт	 із	професійним	
середовищем,	можливо,	важливіше,	ніж	зубріння	книг.
Є	ще	одна	обставина,	через	яку	університетська	освіта	для	журна-

ліста	має	вирішальне	значення:	«Університет	покликаний	формувати	
національну	ідентичність,	нести	відповідальність	перед	суспільством»	
[10],	коли	університет	розглядається	як	охоронець	національної	куль-
тури.	У	журналістики	немає	іншої	місії	в	суспільстві,	ніж	служити	своє-
му	народові	через	його	правдиве	інформування,	захищаючи	тим	самим	
інтереси	людей,	їхні	традиції,	спосіб	життя,	їхню	культуру.	Справжня	
журналістика	не	може	бути	не	націєтворчою,	бо	тоді	вона	буде	проти	
того	народу,	якому	нібито	служить.	Логічно	постає	запитання:	якого	
народу	та	журналістика	і	чиї	інтереси	вона	сповідує?
Суспільна	місія	журналізму	очевидна,	якщо	мати	на	увазі	суспіль-

ні	чи	громадські	медіа.	У	цьому	контексті	вимальовується	постать	
і	суспільна	роль	журналіста	—	бути	носієм	суспільних	цінностей,	
суспільної	моралі.	Старі	класичні	університети,	до	яких	належить	
і	Київський	національний	університет	 імені	Тараса	Шевченка,	є	
національною	інтелектуальною	гордістю,	інтелектуальною	совістю	
держави	[11],	і	саме	такі	університети	здатні	формувати	національно	
свідомі	інтелектуальні	особистості.	Як	не	прикро,	але	з	цією	роллю	
не	можуть	справитися	інші	інституції,	що	беруться	за	підготовку	
чи	перепідготовку	журналістських	кадрів.
Серед	сотні	відомих	і	вправних	журналістів	на	увагу,	народне	ви-

знання,	наслідування	заслуговують	ті,	які	є	національно	свідомими,	
а	не	манкуртами	і	продажними	щодо	свого	народу	особами.	Жур-
наліст,	який	не	любить	свого	народу,	не	може	бути	по	відношенню	
до	нього	об’єктивним,	не	може	говорити	тієї	правди,	яку	говорять	з	
любові	до	людей.	Через	те	ненаціональна	і	недержавницька	(прошу	
не	плутати	з	«непровладна»!)	позиція	журналіста	дуже	часто	під-
мочує	його	професійну	репутацію.
В	 ідеї	журналізму,	так	само,	як	 і	в	 ідеї	університету,	криються	

на	сучасному	етапі	певні	суперечності,	які	природно	породжують	
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дискусії.	Дискурс	 ідеї	університету	супроводжується	палким	об-
говоренням	ролі,	 завдань	 і	місії	сучасного	університету.	Відзна-
чають	той	факт,	що	розвиток	університету	прямує	від	романтизму	
до	практицизму,	бізнесу,	заробляння	грошей,	що	призводить	до	
падіння	інтелектуальних	і	моральних	цінностей	академічних	спіль-
нот.	Гроші	стають	обмежувачем	свобод	і	незалежності	університету,	
оскільки	розвиваються	тільки	ті	дослідження,	які	приносять	кошти.	
Окрім	того,	в	історії	університетів	і	країн	фіксуються	спроби	влади	
втручатися	в	академічне	життя	 і	керувати	ним;	безцеремонними	
по	відношенню	до	університетів	є	інші	організації,	мас-медіа,	які	
дозволяють	собі	втручання	в	життя	університетських	колективів.
У	такій	же	ситуації,	якщо	не	гірше,	перебуває	й	журналістика.	

Постійна	боротьба	журналістів	за	свободу	слова	й	незалежність	
виснажує,	знекровлює	журналістські	колективи.
Попри	це	існує	конфлікт	і	між	ідеями	журналізму	та	університету,	

зокрема,	в	площині	підготовки	кадрів	[12].	Практична	журналістика	
прагне	перетворити	університети	у	звичайні	школи	журналістики.	
Ще	Вільгельм	фон	Гумбольдт	зауважував,	що	«університети	не	по-
винні	відігравати	для	держави	роль	гімназій	чи	спеціялізованих	
шкільних	закладів»	[13].	Школа	має	справу	з	готовими,	остаточ-
ними	знаннями,	які	викладаються	учням.	Університети	ж	пере-
бувають	постійно	у	стані	пошуку	нових	знань;	учитель,	професор	
співпрацює	з	учнем,	студентом	на	шляху	цього	пошуку,	паралельно	
передаючи	йому	свої	знання.	Шкільництво,	як	елемент	універси-
тетської	освіти,	може	бути	включено	у	підготовку	журналістів,	коли	
студент	готується	стати	майбутнім	фахівцем,	за	принципом	«роби,	
як	я»,	«роби,	як	тобі	кажуть	або	як	роблять	інші».	Проте	таке	на-
вчання	повинне	розглядатися	як	один	із	пропонованих	журналістам	
компонентів	професійного	становлення,	залишаючи	за	ними	право	
критично	формувати	свій	стиль	і	своє	письмо.
Однак	не	варто	приховувати,	що	в	університетській	журналіст-

ській	освіті	нині	є	два	великі	недоліки:	це	надмірний	крен	у	бік	
теорії	і	відірваність	від	практики;	несистемність	освіти	через	від-
сутність	фахового	стрижня	в	організації	гуманітарно-соціальних	
знань.	Ці	недоліки	легко	можна	усунути,	головне	зберегти	академіч-

ні	цінності	—	свободу	і	незалежність	у	викладанні,	універсальність	
освіти,	її	моральність,	національну	ідентичність.
Але	ці	недоліки	журналістської	освіти	є	блідими	на	фоні	карди-

нальної	проблеми,	яка	існує	в	контексті	проблем	університетської	
освіти	взагалі	та	проблеми	співіснування	університету	і	журналізму	
як	двох	суспільних	явищ.	Ця	кардинальна	проблема	може	бути	озна-
чена	як	конфлікт	між	явно	високою	щодо	суспільної	значимості	
інтелектуальною	працею	журналістів	і	варварським	рівнем	культури	
й	освіти	багатьох	з	них,	як	відсутність	інтересу	до	вищої	освіти	прак-
тикуючих	журналістів	на	фоні	падіння	рівня	університетської	освіти.	
Не	можна	сказати,	що	ця	проблема	локальна,	вона	має	глобальний	
характер,	 оскільки	обличчя	 університетів,	на	 думку	 іспанського	
філософа	Хосе	Ортеґи-і-Ґассета,	є	гомогенним	[14].	Проте,	як	ми	
вже	відзначали	вище,	влади	країн	та	університетський	менеджмент	
розуміють	усю	важливість	університетської	освіти	для	журналістів	
і	сприяють	відкриттю	журналістських	бакалавратів	та	магістратур.
Ми	не	даремно	зробили	посилання	на	 іспанського	філософа	

Хосе	Ортеґу-і-Ґассета,	бо,	власне,	у	своїй	класичній	роботі	«Місія	
Університету»	він	підвів	нас	до	розуміння	тієї	кардинальної	про-
блеми,	що	означена	вище.	Що	зробив	відомий	 іспанський,	та	й	
європейський,	філософ?	Він	протиставив	високу	в	ідеалі	місію	Уні-
верситету	суспільній,	але	спримітизованій	реальній	місії	журналіз-
му,	яку	виконує	він	стосовно	суспільств.	Ці	слова	Ортеґи-і-Ґассета	
варто	читати	дослівно:	«...Нині	в	суспільному	житті	не	існує	більшої	
«духовної	сили»	як	журналістика,—	пише	філософ,	віддаючи	на-
лежне	університетові,	який	має	бути	цілком	відкритим	сьогоден-
ню,	занурюватися	в	нього,	бути	в	самому	його	осерді.—	Правдиво	
історичне	життя	суспільства	завжди	має	потребу	бути	керованим,	
хоче	воно	того	чи	ні.	Саме	собою	воно	безіменне	й	сліпе	і	не	керує	
собою.	А	в	нинішні	часи	давні	«духовні	сили»	зникли:	церква	ви-
йшла	за	межи	сучасности;	держава	після	тріюмфу	демократії	вже	
не	керує	нашим	життям,	а	навпаки	—	сама	керується	суспільною	
думкою.	За	такої	ситуації	суспільне	життя	повністю	підкорилося	
єдиній	духовній	владі,	котра	має	за	свій	обов’язок	піклуватися	про	
сучасність,—	журналістиці.	
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Мені	не	хотілося	б	тривожити	своїми	оцінками	журналістів...	
Проте	було	б	оманою	закривати	очі	на	очевидну	ієрархію	духовних	
реальностей.	Журналістика	посідає	в	ній	нижній	щабель.	І	сталося	
так,	що	на	суспільну	свідомість	не	чиниться	інший	тиск	і	вона	не	
отримує	 іншого	наказу,	як	лише	від	тієї	найнижчої,	перепущеної	
через	газетні	шпальти	духовности.	Вона	є	настільки	часто	найниж-
чою,	що	майже	ніколи	й	не	підноситься	до	духовности;	ба,	певним	
чином	є	антидуховністю.	Через	те,	що	суспільну	душу	покинули	інші	
духовні	сили,	її	тільки	те	й	живить	та	спрямовує,	що	журналіст,	а	він	
є	не	лише	одним	із	найнеосвіченіших	типів	сучасного	суспільства,—	
пише	Ортеґа-і-Ґассет	у	кінці	тридцятих	минулого	століття,—	але	й	
приймає	до	свого	цеху	скривджених	псевдоінтелектуалів,	перепо-
внених	образами	й	ненавистю	до	справжнього	духу	(кожен	із	нас	
нехай	подумає,	чи	ці	слова	іспанського	філософа	не	стосуються	бува	
й	сучасних	журналістів.—	В.	Р.).	Вже	сам	фах	у	реаліях	нашого	часу	
спонукає	цих	людей	не	гаючись	робити	сенсації	з	безперспективних,	
нечітко	структурованих	речей	(до	речі,	зверніть	увагу	на	наші	новини	
нині:	катастрофи,	вбивства,	обмани,	корупційні	скандали,	а	зараз	
новини	культури	—	сьогодні	помер	директор	такого-то	музею...—		
В.	Р.).	Реальне	життя	є,	зрозуміла	річ,—	продовжує	Ортеґа-і-Ґассет,—	
чистою	актуальністю;	проте	журналістська	візія	деформує	цю	істину,	
зводячи	актуальне	до	моментного,	а	моментне	до	резонансного.	
Звідси	й	постає	нині	світ	у	суспільній	свідомості	в	якомусь	ретельно	
вивернутому	образі.	Що	істотнішу	й	довгочаснішу	вагу	має	якась	
річ	чи	особа,	то	менше	про	неї	говорять	журналісти.	Натомість	вони	
виділяють	на	своїх	шпальтах	те,	що	за	своє	суттю	є	не	більш	як	ви-
падком	і	вичерпується	з	одним	повідомленням	про	себе.	Такі	інтер-
еси	не	мали	б	діяти	в	газетах...	Чималою	кількістю	тих	ґротескно	
вивернутих	речей,	які	ми	сьогодні	маємо,—	Європа	вже	довгий	час	
падає	вниз	головою,	виробляючи	ногами	піруети,—	ми	завдячуємо	
саме	неподільній	імперії	журналістики,	єдиній	«духовній	силі».
Отож	для	Європи	є	питанням	життя	або	смерти	виправити	без-

глузду	ситуацію,	в	якій	вона	опинилася.	Для	цього	університет	
мусить	втрутитися	в	сучасність	і	бути	таким	Університетом,	який	
розглядає	найактуальніші	питання	дня	зі	свого	власного	погля-

ду	—	культурного,	фахового	чи	наукового	(до	речі,	ці	побажання	
Ортеґи-і-Ґассета	ми	могли	б	узяти	на	озброєння	і	виступати	у	своїй	
галузі	на	злободенні	для	медіа	теми.—	В.	Р.).	Відтак	він	не	буде	лише	
інституцією	для	студентів...	а,	розмістившись	у	самому	осерді	жит-
тя,	в	його	доконечних	потребах,	у	його	пристрастях	і	стражданнях,	
муситиме	виступити	як	вища	духовна	сила	супроти	журналістики,	
показуючи	витримку	на	місці	шаленства,	вдумливу	проникливість	
на	місці	грайливости	й	очевидної	дурости.
Тоді	Університет	знову	стане	таким,	яким	він	був	за	своїх	кращих	

часів:	провідним	началом	європейської	історії»	[15].
Свій	есей	«Місія	Університету»	автор	видрукував	у	1930	році,	

тоді,	коли	журналістів	у	Європі	фактично	ще	масово	не	готували	на	
університетському	рівні.	І	можливо,	це	зауваження	Хосе	Ортеґи-і-
Ґассета	спонукало	до	переоцінки	підготовки	журналістських	кадрів	
у	Європі,	зініціювало	той	рух	відкриття	бакалаврських	і	магістер-
ських	програм	з	журналістики,	який	триває	в	Європі	і	до	нині,	аби	
залагодити	конфлікт	між	явно	високою	щодо	суспільної	значимості	
інтелектуальною	працею	журналістів	і	варварським	рівнем	культури	
й	освіти	багатьох	з	них.	Та	чи	так	далеко	пішла	європейська	журна-
лістика	у	порівнянні	з	30-и	роками?	Чи	багато	дала	європейському	
журналістові	фахова	вища	освіта?	Причиною	тому	є	вже	інше	зга-
дане	тут	питання	—	це	неналежний	рівень	університетської	освіти.	
А	яким	же	він	має	бути?	Знову	звернімося	до	пропозицій	Ортеґи-
і-Ґассета	і	того	світового	досвіду,	який	накопичило	людство.
Університети	 навчають	 інтелектуальних	 професій	 і	 готують	

майбутніх	дослідників,	плекають	науку,	вчать	пізнавати.	Ці	два	
завдання	є	визначальними	для	діяльності	університетів	протягом	
всієї	історії	їхнього	існування.	Професіоналізм	і	дослідження	—	це	
дві	речі,	які	мають	поєднувати	в	собі	університетські	програми.	
Проте	для	здобуття	професіоналізму	і	дослідницьких	навичок	від	
студента	університету	завжди	вимагали	слухання	 інших	предме-
тів	—	загального	характеру:	філософії,	 історії	тощо.	Це	предмети	
культурологічного	спрямування.	«Життя	—	це	хаос,—	пише	Хосе	
Ортеґа-і-Ґассет,—	дика	пуща,	плутанина.	Людина	губиться	в	ньо-
му.	Та	її	розум	реаґує	на	це	відчуття	катастрофи	й	розгублености:	
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розум	працює,	щоб	знайти	в	пущі	«стежки»	й	«дороги»,	тобто	ясні	
й	сталі	уявлення	про	Всесвіт,	незаперечні	переконання	щодо	того,	
якими	є	речі	 і	світ.	Ця	сукупність,	ця	система	ідей	є	культурою	в	
істинному	значенні	слова...	Культура	—	те,	що	вирятовує	з	життєвої	
катастрофи,	вона	дозволяє	людині	жити	так,	щоб	її	життя	не	стало	
безглуздою	трагедією	чи	повним	здичавінням.
Як	люди,	ми	не	можемо	жити	без	уявлень.	Од	них	залежить	те,	

що	ми	робимо...	В	такому	розумінні	ми	—	це	наші	уявлення.
Культура	—	це	життєва	система	уявлень	у	кожному	часі.	Треба	

також	зазначити,	що	ті	уявлення,—	продовжую	думку	Ортеґи-і-
Ґассета,—	та	переконання	не	є,	найпевніше,	ані	почасти,	ані	ціл-
ком	науковими.	Культура	—	не	наука.	Особливістю	нашої	сучасної	
культури	є	те,	що	переважно	її	зміст	походить,	мабуть,	з	науки;	але	
в	інших	культурах	так	не	є...
Катастрофічність	нинішньої	європейської	ситуації	полягає	в	

тому,	що	пересічний	англієць,	пересічний	француз,	пересічний	
німець	—	люди	неосвічені,	вони	не	володіють	життєвою	системою	
відповідних	часові	уявлень	про	світ	 і	людину.	Такий	пересічний	
персонаж	—	це	новий	варвар,	відсталий	з	погляду	своєї	епохи,	ар-
хаїчний	і	примітивний	порівняно	з	жаскою	актуальністю	й	нагаль-
ністю	її	проблем.	Цей	новий	варвар	—	це	передусім	професіонал,	
тямущіший,	аніж	колись,	але	й	 більш	неосвічений,—	 інженер,	
лікар,	адвокат,	науковець»	[16].
І	далі:	«Суспільство	потребує	добрих	фахівців	—	суддів,	лікарів,	

інженерів,	і	тому	ми	маємо	Університет	з	його	професійною	осві-
тою.	Але	передовсім	і	насамперед	суспільству	необхідно	забезпечи-
ти	себе	людським	потенціялом	у	професії	іншого	роду	—	професії	
управління.	В	кожному	суспільстві	хтось	керує	—група	чи	клас,	
меншість	чи	більшість.	Під	управлінням	я	не	маю	на	увазі	ані	юри-
дичне	виконання	обов’язків	влади,	ані	здійснення	тиску	та	впливу	
на	суспільний	організм.	Сьогодні	європейськими	спільнотами	ке-
рують	буржуазні	класи,	де	інди	віди	здебільшого	є	профecіoналами.	
Отже,	тим	спільнотам	дуже	важливо,	аби	ці	професіонали,	попри	
знання	своєї	окремої	професії,	були	здатні	жити	на	висоті	свого	часу	
і	так	впливати	на	життя	інших.	Тому	неминучим	є	впровадження	в	

Університет	нових	курсів	навчання	культури	чи	системи	тих	уяв-
лень,	знання	яких	від	нас	вимагає	час.	То	є	фундаментальне	універ-
ситетське	завдання.	Ось	таким	має	бути...	наш	Університет»	[17].
Журналістика	належить	до	професій,	носії	якої	щохвилинно	 і	

масовано	здійснюють	вплив	на	людей.	Неосвічені	журналісти,	у	ру-
ках	яких	знаходяться	засоби	впливу	на	суспільство,	по	відношенню	
до	людей	чинять	більше	зло,	ніж	Чорнобиль	для	їхнього	організму.	
Через	те	в	університеті	повинен	бути	 інтегрований	синтетичний	
підхід	до	викладання	культури	 і	фаху,	власне,	мова	повинна	йти	
про	фах	в	контексті	епохи,	сучасної	культури.	Культура	не	повинна	
викладатися	тільки	як	окремі,	недотичні	до	фаху	уявлення.	
«...Щоб	упевнено	просуватися	в	хащах	життя,	треба	бути	освіче-

ним,	треба	знати	його	топографію,	його	стежки,	чи	«методи»;	тобто	
треба	мати	якесь	чітке	уявлення	про	простір	і	час,	у	якому	людина	
живе,	мати	якусь	новітню	культуру...
Треба	було	дочекатися	початку	ХХ	сторіччя,—	вигукує	Ортеґа-

і-Ґассет,	але	емоції	іспанського	філософа	ми	можемо	вихлюпнути	
так	само	 і	на	початку	ХХІ	сторіччя,—	аби	побачити	неймовірну	
виставу	—	виставу	специфічного	невігластва	й	агресивної	дурости,	
коли	людина,	знаючи	багато	з	одного	предмету,	не	має	жодного	
уявлення	про	всі	інші.	Професіоналізм	та	спеціалізація,	не	будучи	
належно	врівноважені,	подрібнили	європейця	на	шматочки...	В	
інженері	є	інженерія	—	але	це	лиш	уламок,	якийсь	один	вимір	єв-
ропейської	людини:	той,	хто	є	інтегральною	цілістю,	ніяк	не	може	
вміститися	у	свій	фpаrмент,	що	зветъся	«інженер».	Те	саме	й	у	всіх	
інших	випадках.	Коли,	прагнучи	лише	до	бароково	високого	стилю	
висловлювання,	кажутъ,	що	«Европа	стулена	з	окремих	клап	тів»,	
то	цим	говорятъ	правду	значно	білъшу	за	ту,	яку	маютъ	на	увазі...
Задля	цього...	розпочинається	енергійний	рух,	що	проголошує	

вищу	освіту	головно	освітою	культури,	або	освітою,	яка	має	пере-
дати	новому	поколінню	ту	систему	уявлень	про	людину	і	світ,	що	
визріла	в	умах	попереднього	покоління.
З	цього	випливає,	що	нам	слід	мати	такі	три	складові	універси-

тетської	освіти:	1)	передання	культури;	2)	навчання	професій;	3)	
наукові	дослідження	і	плекання	нових	науковців»	[18]	.
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Є	лише	одна	суттєва	заувага	стосовно	здобування	фаху	і	науки.	
Під	наукою	слід	розуміти	дослідницьку	діяльність,	спрямовану	на	
встановлення	істини.	Чи	можна	вимагати	від	викладача	і	студента,	
щоб	вони	серйозно	займалися	дослідницькою	діяльністю?	Можна,	
але	це	може	бути	на	перешкоді	викладанню	і	здобуванню	фаху.	«До-
магатися	того,—	говорить	Ортеґа-і-Ґассет,—	щоб	нормальний	сту-
дент	був	науковцем	—	це	сьогодні	безглузда	претензія,	здатна	лише,	
щоб	приховати...	характерно	утопійну	ваду	багатьох	попередніх	
поколінь.	До	того	ж	вона	не	є	бажана	—	навіть	в	ідеалі.	Наука	—	чи	
не	найзначніший	вид	людської	діяльності,	але	не	єдиний.	Є	й	інші,	
не	менш	важливі,	й	немає	причини,	аби	саме	наука	заполонила	
людство,	витіснивши	все	інше»	[19].	Людству	непотрібно	стільки	
науковців,	скільки	зараз	є	юристів,	бухгалтерів.	Але	вища	освіта	
повинна	постійно	живитися	результатами	наукових	досліджень	 і	
поза	співпрацею	з	наукою	вона	немислима.	Через	те	треба,	щоб	
навколо	університетів	отаборювалися	наукові	лабораторії,	семіна-
ри,	наукові	центри,	щоб	університети	ставали	технополісами,	де	є	
місце	науці	і	фаху.	Але	університет	насамперед	—	це	культура	і	фах	
на	фоні	науки,	яка	є	фундаментом	для	університету.
Практика	підготовки	журналістських	кадрів	в	Україні	тримається	

переважно	на	традиціях	державної	університетської	освіти,	почи-
наючи	з	кінця	сорокових	років	(1947	рік	—	відкриття	спеціальності	
«журналістика»	на	філологічному	факультеті	Київського	державного	
університету	імені	Т.	Г.	Шевченка),	хоч	прихід	у	журналістику	ви-
пускників	не	факультетів	журналістики	та	й	людей	іноді	без	вищої	
освіти	існує.	Зараз	розвивається	система	перепідготовки	журналістів	
через	громадські	організації,	курси	при	редакціях.	Чи	можна	вважати	
неуніверситетський	шлях	до	журналістики	справжнім?	Відповідь	на	
це	запитання	лежить	в	змісті	самої	ідеї	сучасної	журналістики.	
Журналістика	—	це	форма	соціально	актуалізованої	суспільної	

свідомості,	це	та	частина	соціально	значущих	знань,	які	необхідні	
для	прийняття	рішення.	Актуалізація	суспільної	свідомості	від-
бувається	через	відображення	сьогодення	в	авторському	викладі	
(тобто	 інформування),	спрямування	уваги	на	сучасника	—	його	
потреби,	очікування,	надання	інформації	з	метою	допомогти	людям	

розібратися	в	подіях,	аби	вони	зрозуміли,	як	ці	події	впливають	на	
них	і	що	треба	робити	для	виходу	з	певної	ситуації.	Справитися	з	
такими	завданнями	журналістики,	зрештою,	може	будь-яка	люди-
на,	яка	того	хоче.	Але	що	відрізняє	одного	журналіста	від	іншого?	
Глибина	проникнення	в	життя.	І	ця	глибина	дається,	по-перше,	
життєвим	досвідом,	по-друге,	розвиненою	системою	поглядів,	інте-
лекту,	знань,	по-третє,	сформованою	системою	високих	цінностей,	
що	дає	людині	відчуття	міри	і	доречності	у	її	справах.	Здобування	і	
першого,	і	другого,	і	третього	здійснюється	протягом	усього	життя	
та	за	особливих	обставин.	Такими	особливими	обставинами	без	
сумніву	є	академічне	навчання.	Окрім	того,	навчання	поза	меж-
ами	університету	часто	позбавлене	свободи	вибору.	А	журналіст,	
зрощений	поза	свободою	вибору,	не	журналіст.	Можна	вправно	
тримати	мікрофона,	влучно	ставити	запитання,	бути	обізнаним	у	
питанні,	але	бути	внутрішньо	скутим,	мислити	стереотипами	га-
зети,	в	якій	пройшов	школу	навчання,	бути	рабом	свого	власного	
стилю,	свого	способу	думання	й	висловлювання,	тобто	не	мати	вну-
трішньої	свободи.	Вийти	за	межі	свого	«я»	можна	лише	тоді,	коли	у	
тобі	виховано	здатність	недовіряти	і	самому	собі,	не	мати	кумирів	
та	авторитетів,	окрім	 істини.	Цю	здатність	покликані	формувати	
класичні	університети,	якщо	вони	такими	є.
Але,	зрештою,	кожен	здійснює	свій	вибір.	Комусь	ближче	до	

душі	наука	через	тренування	себе	 і	наслідування	чиїхось	зразків	
поведінки,	комусь	подавай	свободу	вибору,	а	ще	комусь	достатньо	
бути	помічником	у	справах	чиїхось	і	робити,	що	кажуть	і	як	кажуть.	
У	кожного	своя	психологія,	свій	погляд	на	життя,	своя	доля.	Та	в	
будь-якому	випадку	треба	зрозуміти,	що	журналіст-фахівець	на	
відміну	від	журналіста-аматора	усвідомлює	свої	вчинки,	дії,	бо	він	
не	просто	говорить	чи	пише	—	він	постійно	працює:	він	не	просто	
дивиться	на	щось,	спостерігає	—	він	моніторить,	тобто	для	нього	
спостереження	—	то	праця;	він	не	просто	бачить	—	він	працює	над	
своїм	баченням,	для	нього	дивитися	—	це	вже	технологія	праці;	він	
не	просто	запам’ятовує	—	він	збирає	факти;	він	не	просто	думає	—	
він	аналізує	зібрані	факти,	робить	їх	інтерпретацію;	він	не	просто	
говорить	чи	пише	—	він	за	правилами	виготовляє	інформаційний	
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продукт;	він	не	просто	розповідає	—	він	поширює	інформацію,	свій	
інформаційний	продукт;	він	не	просто	зважає	на	слухача,	глядача,	
читача	—	він	аналізує	їхню	реакцію.	Для	журналіста	ознакою	пога-
ного	тону	є	говорити	взагалі	і	бездоказово,	а	ще	говорити,	користу-
ючись	неперевіреними	фактами.	Це	повне	професійне	безкультур’я.	
Ознакою	поганого	тону	є	також	намагання	журналіста	аналізувати	
оцінки	фактів	замість	самих	фактів.	«Миколо	Петровичу,	кажуть	ви	
розтратили	державні	кошти?	Що	ви	на	те	скажете?»	Замість	того,	
щоб	розпочати	розмову	так:	«Миколо	Петровичу,	є	документи,	які	
свідчать,	що	ви	розтратили	державні	кошти…»
Навчання	в	системі	університетської	освіти	має	велике	виховне	

значення,	формує	або	й	переформатовує	особистісні	структури	лю-
дини,	оскільки	класичний	університет	виконує	важливу	функцію	
формувальника	особистості,	я	сказав	би,	має	навіть	сугестивну	
силу	над	кожним,	хто	переступає	його	поріг.	І	на	завершення	до-
зволю	ще	раз	звернутися	до	слів	Джона	Ньюмена:	«Це	місце,	до	
розвитку	якого	приклалося	чимало	шкіл;	де	розум	може	безпечно	
порядкувати...	(скорочення	наше.—	Авт.)	певний	того,	що	знайде	
собі	достойного	суперника	у	будь-якій	контроверсійній	діяльності	
та	свого	суддю	у	трибуналі	правди.	Тут	завжди	триває	науковий	
пошук,	а	відкриття	постійно	перевіряють	та	вдосконалюють,	нео-
бачність	втрачає	свою	фатальність,	а	помилки	стають	зрозумілими	
на	прикладі	колізії	умінь	та	знань.	Це	місце,	де	професор	стає	веле-
мовним,	перетворюється	на	місіонера,	демонструючи	свою	науку	у	
якнайповнішому	та	якнайпривабливішому	вигляді,	завзято	пере-
даючи	її	іншим	та	запалюючи	вогник	власної	пристрасти	у	грудях	
слухачів.	Це	місце,	де	проповідник	протоптує	нову	стежку,	щодня	
вкарбовуючи	правду	у	піддатливу	пам’ять,	шліфуючи	та	зміцнюючи	
її,	допоки	вона	не	перетвориться	у	широкий	розум.	Це	місце,	слава	
якого	захоплює	молодь,	яке	зворушує	почуття	людей	середнього	та	
завдяки	спілкуванню	завойовує	дружбу	людей	старшого	віку.	Це	
оселя	мудрости,	світоч	світу,	посланник	віри,	alma	mater	молодої	
ґенерації.	Крім	переліченого,	у	ньому	є	ще	багато	іншого;	щоб	на-
лежно	це	передати,	тут	треба	ліпшої	голови	та	руки,	ніж	моя»	[20].
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ІІ 

ДОПОВІДЬ 
НА СПІЛЬНОМУ ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ  

(листопад 2000 року)

(Купюра)

Система	ЗМК	в	аспекті	 її	ефективного	функціонування	пови-
нна	мати	не	менше	п’яти	складників:	 (1)	кадри,	(2)	технічне	за-
безпечення,	(3)	службу	моніторингу	й	діагностики	ефективності	
функціонуваня	кадрів	і	техніч	но	го	забезпечення,	(4)	службу	пере-
підготовки	кадрів,	(5)	службу	модернізації	технічного	забезпечення.	
У	плані	людських	ресурсів,	або	кадрового	забез	пе	чення,	то	це	три	
компоненти:	(а)	підготовка	кадрів,	(б)	професійна	діагностика	і	(в)	
перепідготовка	кадрів.
Відомо,	що	первинною	підготовкою	кадрів	займаються	навчаль-

ні	закла	ди.	Хто	ж	повинен	займатися	професійною	діагностикою,	
моніторингом	діяльності	ЗМК,	оцінювати	роботу	редакційних	ко-
лективів	з	професійної	точки	зору?	У	вітчизняному	інформаційному	
просторі,	коли	мова	йде	про	телебачення	й	радіомовлення,	такою	
організацією	є	Національна	рада	України	з	питань	телебачення	
й	радіомовлення.	Це	те,	що	вона	безпосередньо	має	викону	вати,	
що	є	в	її	компетенції,	подібно	до	того,	як	навчальний	процес	є	в	
компетенції	нав	чальних	закладів.	Нацрада	—	це	та	організація,	яка	
визначає	еталони	й	параметри	моделі	діяльності	телерадіорганіза-
цій,	визначає	їх	не	так,	що	сама	розробляє,	а	виробляє	на	основі	

акредитації	ЗМК	й	атестації	телерадіопрацівників,	на	основі	ви-
мог	до	них,	на	основі	аналізу	своїми	силами	 і	силами	залучених	
до	співпраці	науковців	діяльності	ЗМК.	Це	та	організація,	яка	на-
водить	порядок	в	 інформаційному	просторі,	яка	своїми	діями	й	
поглядами,	своїми	науково	обгрунтованими	вимогами	ставить	за-
вдання	перед	навчальними	закладами	й	закладами	перепідготовки	
та	підвищення	кваліфікації	щодо	фахівців.	Це	та	організація,	яка	
виконує	важливу	роль	в	саморегуляції	 інформаційного	простору	
держави.	Інакше,	якщо	в	професійному	інформаційному	просторі	
не	відбувається	само	регуляція,	то	тоді	відбувається	регулювання	
засобів	комунікації	 з	боку	держави,	політичних	сил,	бізнесових	
структур.	Інформаційний	простір	повинен	мати	своє	професійне	
середовище,	яке	й	визначає	роль	та	місце	ЗМК	в	ньому,	розподіляє	
сфери	 інформаційного	впливу	на	суспільство,	але	з	професійної	
точки	зору	(а	середовище	—	це	не	абстракція,	це	сукупність	певних	
організацій,	установ,	служб).
У	цій	професійній	системі	навчальні	заклади	займають	скромне,	

але	визначальне	місце,	тобто	вони	знають	своє	місце.	Навчальні	
заклади	не	можуть	готувати	фахівців,	не	орієнтуючись	на	певні	
моделі	спеціалістів.	Але	чи	існують	в	нашій	професійній	інформа-
ційній	системі	науково	обгрунтовані,	побудовані	на	основі	аналізу	
фактичного	матеріалу	моделі	спеціалістів?	Ні,	не	існують.	А	якщо	
не	існують,	то	якими	ж	критеріями	керувалася	Нацрада,	коли	роз-
давала	ліцензії	телерадіоорганізаціям?	Критерієм	«авансу»:	дамо	
ліцензію,	а	там	побачимо.	А	що	має	робити	Інститут	журналісти-
ки,	та	й	інші	навчальні	заклади,	коли	в	професійному	середовищі	
благословляють	у	світ	колективи	непрофесіоналів,	коли	відсутні	
критерії	професійного	оцінювання,	коли	і	моральний,	і	політичний	
рівень	деяких	учасників	телерадіопростору	невисокий,	коли	серед	
деяких	журналістів	відсутнє	прагнення	до	самоудосконалення	й	
самозростання,	підвищення	свого	фахового	рівня?	Коли	деякі	жур-
налісти	вважають,	що	журналістика	не	професія	і	на	журналіста	не	
треба	вчитися,	що	це	тільки	політ	душі?	(Добре,	коли	душа	літає	
туди	й	там,	куди	треба).	При	цьому	посилаються	на	американський	
досвід:	там,	мовляв,	журналіста	готують	за	рік—два.	Я	щойно	по-
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вернувся	з	моїм	заступником	Петрівим	Т.	І.	зі	США,	де	ми	вивчали	
досвід	організації	навчального	процесу	для	підготовки	журналістів	
у	США.	Чотири	роки	бакалаврату,	два—три	роки	магістратури	—	
ось	весь	шлях	до	професійної	журналістики.	Так,	журналістика	
відкрита	професія,	у	журналістику	можуть	приходити	різні	люди	
різними	шляхами,	але	це	не	знімає	питання	професійної	підготовки	
і	професіоналізму.
Відсутність	науково	розробленої	моделі	телерадіоспеціаліста,	

розроб	лених	відповідних	вимог	для	оцінювання	цих	фахівців	без-
перечно	робить	навчальний	процес	погано	керованим.	У	тих	же	
США	існують	критерії	оцінювання	не	тільки	професорів,	які	ви-
кладають	журналістику,	а	журналістів,	які	працюють	у	ЗМК.	Кожен	
з	них	проходить	атестацію	чи	акредитацію.	
В	Україні	вже	створено	більше	ніж	треба	навчальних	закладів,	що	

готують	журналістів,	ведуть	перепідготовку,	і	потреби	створювати	
ще	щось	уже	немає	сенсу.	Тут	кількість	не	переходить	у	якість,	а	
навпаки:	чим	більше	навчальних	закладів	при	відсутності	науково-
педагогічних	кадрів,	тим	більше	непрофесіоналів	випускаємо	у	світ.	
Якісний	навчальний	заклад	не	створюється	за	рік—два.	Він	бу-

дується	десятиліттями…	І	розумно,	по-державницьки	буде,	коли	
оберемо	ту	модель,	по	якій	певно	що	йде	весь	світ,	створюючи	у	
навчальних	закладах	лабораторії,	полігони,	обладнані	технікою	
центри	силами	редакцій,	друкарень,	телерадіоорганізацій.	Приклад,	
Школа	комунікацій	Університету	у	Фініксі	(штат	Арізона)	має	по-
тужні	телестудії,	зроблені	каналом	публічного	мовлення	Фініксу…	
Якщо	редакції	вимагають	від	ІЖ	гарних	кадрів,	то	вони	повинні	
допомагати	інститутові	в	організації	навчального	процесу,	бо	ми	ж	
готуємо	кадри	для	них	же.	
Сьогодні	у	нас	помітне	дуже	легковажне	ставлення	до	підготовки	

журналіста.	Мовляв,	що	там	його	готувати:	камеру	в	руки	—	і	вся	
підготовка,	була	б	камера.	Не	можна	оцінювати	фахівця	тільки	за	
тим,	чи	він	вміє	тримати	камеру	та	мікрофон.	Тут	має	бути	оцінка	
глибша:	рівень	освіченості	й	 інтелігентності	журналіста,	вміння	
у	нестандартних	ситуаціях	приймати	правильні	рішення,	рівень	
володіння	матеріалом,	рівень	комунікабельності	й	психологічної	

готовності	до	спілкування,	рівень	мовної	культури,	володіння	тех-
нологією	контактування	з	аудиторією.	А	щоб	навчитися	цього,	то	
замало	місяць	побігати	з	мікрофоном,	тут	необхідна	так	цінована	в	
усьому	світі	університетська	освіта.	Як	приклад,	можу	назвати	так	
звані	публічні	коледжі	в	США,	де	готують	і	телерепортерів	протя-
гом	двох	років.	Цілий	рік	їх	навчають,	як	правильно	говорити,	як	
правильно	ставити	запитання,	як	правильно	реагувати	на	співроз-
мовника,	ставлять	артикуляцію.	Але	після	цього	двохрічного	курсу	
ці	випусники	є	ніби	молодшими	репортерами-техніками.	Щоб	їх	
допустили	до	серйозних	завдань	на	телебаченні	—	вони	повинні	
пройти	бакалаврат	університету.
Проблеми	виникають	навіть	не	тоді,	коли	визначають,	чого	тре-

ба	навчити,	а	тоді,	коли	визначають,	як	навчити.	Вміння	ставити	
розумні	запитання	і	як	навчити	швидко	ставити	розумні	запитан-
ня	—	це	різні	речі.	Науково-педагогічні	кадри	й	відрізняються	від	
практиків	тим,	що	вони	знають,	як	навчити,	або	працюють	над	
методиками	навчання.	А	цей	науково-освітній	досвід	не	дається	
за	годину,	це	теж	наука.	Ось	чому	наявність	науково-педагогічних	
кадрів	у	будь-якій	сфері	є	визначальним	для	підготовки	фахівців.
І	розумним	буде	підтримувати	журналістикознавчі	школи,	які	

мають	досвід,	вкладати	в	них	кошти,	бо	створити	нову	школу	на	
голому	місці	неможливо.	
…Об’єднуватися	повинні	не	тільки	школи	журналістики,	а	й	

школи	з	практиками.	Так,	система	перепідготовки	й	підвищення	
кваліфікації	телерадіопрацівників	не	може	бути	повноцінною,	якщо	
вона	буде	здійснюватися	поза	університетами.	Ясно,	що	ті,	хто	про-
ходитиме	підвищення	кваліфікації,	не	потребуватиме	елементарних	
професійних	знань,	вони	вже	їх	мають.	Їм	потрібні	будуть	знання	з	
сучасних	політичних	процесів,	економічних	проблем,	глобалізації	
комунікаційних	процесів,	розвитку	мовлення.	Ці	теми	можуть	під-
няти	тільки	науковці…	
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ІІІ 
ЖУРНАЛІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПАРАДОКСИ 

МАСОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Цей текст частково було виголошено на Х Міжнародній науково-
практичній конференції «Економічні та гуманітарні проблеми роз-

витку суспільства у ІІІ тисячолітті» (3 жовтня 2007 року,  
м. Рівне) у доповіді «Парадокси масового спілкування як суспільна 
проблема сучасності», а також в Ужгородському державному уні-

верситеті у грудні 2007 року

Масова	 комунікація	—	 це	 процес,	 що	 підтримується	 двома	
учасниками.	З	одного	боку,	професіонали	спілкування,	 з	 іншо-
го	—	масова	аудиторія.	У	свою	чергу	для	кожного	з	учасників	ма-
сова	комунікація	є	середовищем.	Вона	виступає	поведінковим	та	
діяльнісним	середовищем	для	таких	професіоналів,	як	агітатори,	
пропагандисти,	піарники,	рекламісти,	проповідники,	журналісти	
і	т.д.,	середовищем,	що	має	свої	закони,	правила,	принципи.	Ви-
конуючи	роботу,	пов’язану	з	володінням	словом,	пензлем,	жестом,	
рухом,	голосом	 і	т.	п.,	професійні	виконавці	включаються	у	ко-
мунікаційні	відношення	з	іншими	людьми,	в	основі	яких	лежить	
суспільна	потреба	в	обмінові	інформацією,	наданні	інформаційних	
послуг.	Однак	масове	спілкування	не	позбавлене	парадоксальних	
речей,	які,	з	одного	боку,	є	суспільною	проблемою,	з	іншого	боку,	
дають	постійну	поживу	для	роздумів,	пошуків,	дискусій.
Ми	дуже	часто	сваримо,	зокрема,	журналістів,	що	вони	вчинили	

не	так,	як	того	хотілося	б,	чи	як	того	вимагає	бажане	уявлення	про	
журналістику.	Ми	не	допускаємо,	що	є	речі,	які	зумовлюють	неіде-
альну	поведінку	журналістів	і	речі	ті	закономірні,	бо	лежать	в	пло-
щині	законів	середовища,	в	якому	діють	журналісти,	але	ті	закони	
ми	або	не	помічаємо,	або	не	розуміємо,	або	не	хочемо	визнавати.

Закони	середовища	створюють	ризики для професії журналіста.	
Основний парадокс	середовища	масового	спілкування	полягає	

в	тому,	що	це	середовище суспільно конфліктне постійно	незалежно	
від	рівня	й	спрямування	суспільного	розвитку.	Конфлікти	масової	
комунікації	виникають	всупереч	сподіванням	і	прагненням	людства	
облагородити	масове	спілкування,	демократизувати	його,	постави-
ти	на	службу	людям.
Демократія	не	можлива	без	участі	плюралістичної	системи	засо-

бів	масової	комунікації	в	розвиткові	й	становленні	демократичних	
процесів.	У	той	же	час	демократичний	поступ	людства	неминуче	має	
миритися	«с	издержками	своего	производства»	у	вигляді	комуніка-
ційних	конфліктів,	що	є	результатом	комунікаційної	нерівноправ-
ності	між	фахівцями	медіа	й	народом:	фахівці	мають	технологічну,	
а	відтак	й	соціально-психологічну	перевагу	над	своєю	аудиторією.	
Аудиторія	завжди	залежна	від	медій,	оскільки	вона	не	може	ними	
керувати.	Цей конфлікт і є першим парадоксом, суть якого полягає 
в тому, що в демократичних суспільствах все одно зберігається не-
рівноправність еліти й мас, хоча саме медіа забезпечують демократію 
для тих же самих мас. Відповідно для	журналістів	завжди	існує	ри-
зик у	своїй	діяльності	поглиблювати	цей	конфлікт	і	маніпулювати	
людьми	або	ризик	бути	надмірними	альтруїстами	й	замінити	со-
ціальні	служби,	які	покликані	за	визначенням	допомагати	людям	
та	служити	їм.

Другий парадокс	тримається	на	постійному	конфлікті між формою 
й змістом спілкування,	який	несуть	професіонали	комунікації	до	
своєї	аудиторії.	
Комунікація,	навіть	у	найпростішій	 її	формі	—	міжособистіс-

ній,—	передбачає	те,	що	метою	мовця	завжди	є	певна	емоційно-
вольова,	розумова	або	фізична	реакція	співбесідника.	Інших	цілей	
спілкування	не	буває.	А	що	значить	отримати	від	співбесідника	
необхідну	реакцію?	Це	означає	схилити	його	до	дій,	які	запланував	
мовець.	Через	те	комунікаційне середовище	(якщо	розглядати	його	
під	збільшувальним	скельцем)	завжди має характер насильниць-
кий та агресивний.	Комунікаційна	толеранція,	рівноправність	між	
учасниками	спілкування,	що	постійно	декларуються,	є,	по	суті,	ка-
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муфляжною	соціально-психологічною	формою	для	нетолерантного	
від	природи	процесу	комунікаційного	впливу	(людство	дуже	часто	
природні,	зокрема	біологічні,	людські	акти	ховає	в	обкладинку	зо-
вні	красивої	поведінки).
Принципи	сучасного	журналізму	тримаються	на	деклараціях	

рівноправності	між	комунікаторами	й	поваги	до	своєї	аудиторії.	
Так	званий	суб’єктно-суб’єктний	підхід	до	масового	спілкування	
[1]	передбачає	 активну	й	діяльну	поведінку	 аудиторії.	Журна-
лісти,	 з	одного	боку,	мають	ризик	сформувати	суспільний	міф	
про	 те,	що	нібито	можливі	 такі	 стосунки	між	журналістами	й	
споживачами	інформаційної	продукції,	які	нагадують	стосунки	
абсолютної	рівноправності	та	взаємної	поваги.	З	другого	боку,	
журналісти	 самі	потрапляють	під	цей	міф.	Особливо	в	 друго-
му	випадку	для	журналістів	ризикованою	є	ситуація	неуваги	до	
аудиторії	 (мовляв,	все	 залежить	від	людей,	 а	не	від	нас),	 зосе-
редження	над	інформаційно-виробничими	процесами,	а	не	ко-
мунікаційними.	З	поля	зору	випускається	(або	й	заперечується)	
просвітницька	функція	ЗМІ.	В	той	же	час	масмедійники	чинять	
неконтрольований	ними	вплив	на	аудиторію	та	отримують	не-
сподівані	медіаефекти.

Третій парадокс	полягає	в	самій	технології	спілкування.	Успіх	
будь-якого	виду	комунікації	криється	в	довірі	співбесідника	до	мов-
ця.	Технологічно,	для	забезпечення	комунікаційної	ефективності,	
спочатку	необхідно	забезпечити	якісний	психологічний	контакт	
з	 аудиторією,	бо	без	цього	контакту	аудиторія	не	буде	належно	
сприймати	мовця.	Основою	надійності	контакту	є	висока	довіра	
аудиторії	до	медіа	і	її	представників.	Але	довіра	завжди	притлумлює	
раціональне	в	поведінці	довірливої	людини,	знижує	поріг	її	кри-
тичного	мислення,	робить	людину	емоційно	залежною	від	суб’єкта	
довіри,	через	що	вона	легко	піддається	психологічному	зараженню,	
сугестії	і	навіть	маніпуляціям	збоку	мовця.	Виникає	конфлікт між 
довірою як обов’язковою умовою успішного спілкування і раціональним 
началом в поведінці людини.
Ризик	журналістів	у	цій	ситуації	полягає	в	тому,	що	вони	можуть	

маніпулювати	своєю	аудиторією,	користуючись	її	довірою.	

Четвертий парадокс.	Основою	основ	спілкування	є	свобода	ви-
раження,	або	свобода	слова.	За	свободу	слова	борються	насам-
перед	ті,	хто	говорять.	Але	проти	неї	виступають	ті,	хто	слухає	і	
кого	стосується	висловлене	мовцем.	Суспільний	парадокс	свободи	
слова	й	полягає	в	тому,	що	її	хочуть	і	не	хочуть.	Все	залежить	від	
комунікаційної	ролі	особи.	І	не	треба	сподіватися,	що	всі	ми,	буду-
чи	у	ролі	слухачів,	коли	про	нас	говорять,	захочемо	стовідсоткової	
свободи	слова	для	тих,	хто	про	нас	говорить.	Людство	постійно	
буде	борсатися	у	дискусіях	і	полеміці	між	несвободою	і	свободою.	
Але	цього	боятися	не	треба.	Боятися	варто	 іншого:	у	чиїх	руках	
свобода	слова!	Річ	не	в	свободі,	а	в	тому,	хто	нею	користується.	
Свобода	у	руках	невігласа	—	це	ядерна	 зброя,	виделка	у	руках	
вбивці.	Таким	чином,	у масовому спілкуванні завжди існуватиме 
конфлікт між правом мовця вільно висловитися і правом аудиторії 
не чути висловлювання.
Ризик	журналістської	професії	полягає	в	тому,	що	медійники	

дуже	часто	не	знають	 і	не	хочуть	знати	думки	людей	про	роботу	
журналістів	і	нав’язують	людям	своє	бачення	світу.

П’ятий парадокс	полягає	в	тому,	що	всі	учасники	масовокому-
нікаційного	процесу,	незалежно	від	 їхній	цілей,	суспільної	місії,	
мотивів,	користуються	однаковими	методами	роботи	з	фактами:	
і	агітатор,	 і	журналіст,	 і	чорний	піарник,	 і	рекламіст	—	всі	здій-
снюють	втручання	в	інформаційний	потік	через	селекцію	фактів,	
ранжирування	подій	за	важливістю	на	свій	розсуд	тощо.	Так,	пара-
доксальним	є	факт	подвійного	ставлення	до	цих	принципів	у	лоні	
масової	комунікації:	журналісти	вважають	до	сягненням,	напри-
клад,	принцип	відокремлення	факту	від	його	оцінки	та	коментарів	
у	вигляді	суджень	про	нього;	психологи,	по	літ	технологи,	пропаган-
дисти	розглядають	це	як	вер	шину	маніпуляційних	тех	но	логій,	бо	
цей	принцип	забезпечує	насамперед	довіру	до	джерела	інформації	
з	боку	аудиторії,	на	основі	якої	можна	маніпулювати	довірливими	
людьми.	Журналісти	ж	мають	високий	ризик:	при	втраті	професій-
ної	честі	й	володінні	спільними	для	всякого	роду	фахівців	масової	
комунікації	методами	роботи	з	інформацією,	впадають	у	гріх	мані-
пуляцій	над	своєю	медіааудиторією.	Межа	між	чесним	і	нечесним	
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використанням	методів	—	це	межа	між	порядністю	й	непорядністю,	
моральністю	й	аморальністю.

Шостий парадокс — гносеологічний.	Він	полягає	в	розумінні	того,	
що	факти	самі	по	собі	можуть	існувати	поза	ставленням	до	них,	але	
в	повідомленні	факт	і	ставлення	до	нього	нероздільні.
З	цього	приводу	російський	вчений	Д.	Ольшанський	писав:	«Од-

нак	якщо	інформаційні	факти	в	житті	і	бувають	«самі	собою»,	то	
інформаційних	повідомлень	про	«самі	собою»	факти	в	масовій	ко-
мунікації	не	буває.	З	різних	причин,	до	того	ж	неминучих,	причин	
нема	і	не	може	бути	повідомлень	про	факти	«в	чистому	вигляді».	
Так	чи	інакше,	об’єктивно	чи	суб’єктивно,	свідомо	або	несвідомо,	
цілеспрямовано	чи	спонтанно,	до	інформації	про	факт	завжди	при-
єднується	ставлення	до	нього...	в	самому	процесі	збору	інформації,	
її	сортуванні,	обробці	та	оформленні	до	інформаційного	факту	все	
одно...	приєднується	значна	частина	суб’єктивного	ставлення	тих	
людей,	які	зайняті	в	цьому	процесі...	
Виходячи	з	цього	комунікаційне	повідомлення	і	прийнято	ви-

значати	як	«факт,	спресований	зі	ставленням	до	нього».	Ставлення	
може	бути	різним	—	ідеологічним	або	комерційним,	свідомим	або	
несвідомим.	Але	воно	є	завжди,	і	ігнорувати	це	—	значить,	відмо-
витися	від	розуміння	механізмів	дії	масової	комунікації»	[2].
Ризик	журналістів	криється	в	самих	підходах	до	новинної	жур-

налістики: чим більш спресований факт зі ставленням до нього, тим 
більша довіра до джерела інформації та ймовірність маніпуляції сві-
домістю людей.

Сьомий парадокс, який	полягає	в	міфологізації	й	ідеалізації	різ-
них	 інститутів	масової	комунікації.	Для	прикладу	візьмемо	жур-
налістику.	
Протягом	всієї	історії	існування	журналістика	постійно	шукає	

свою	суспільну	роль,	яка	унеможливила	би	говорити	про	неї	як	
давню	професію	жіночого	роду.	Розглянемо	одну	з	іпостасей	жур-
налістики	у	ролі	посередника	між	владою	і	громадою.	
Посередники	бувають	двох	типів:	(1)	байдужі	до	того,	в	чому	вони	

є	посередниками,	і	(2)	які	мають	свою	позицію,	є	са	модостатніми	
як	суб’єкти	посередницької	діяльності,	 якою	во	ни	ведуть	 свою	
політику.

Бути	байдужим	до	змісту	й	характеру	інформації,	яку	пе	ре	даєш	
від	влади	до	громади	 і	навпаки,—	це	означає	не	біль	ше	ніж	бути	
виразником	інтересів	влади	або	громади,	бу	ти	засобом	в	їхніх	ру-
ках.	До	того	ж	вираження	 інтересів	громади	при	такому	підході	
байдужості	стає	марною	спра	вою,	оскільки	соціально	індиферент-
ні	ЗМК	найчастіше	непомітно	стають	підконтрольними	сильних	
і	 зацікавлених	у	медіа	суспільних	 інститутів.	Мова	йде	 зокрема	
про	владу,	яка	веде	свою	політику	стосовно	гро	ма	ди.	При	цьому	
журналістика	не	чинить	ніякого	опору,	бо	їй	бай	дуже,	чиї	інтереси	
транспортувати	і	куди.	
На	суспільному	полі	завжди	працюють	активні	особи	чи	групи	

осіб,	які	й	творять	те	життя,	в	якому	або	ти	є	активним	учас	ни	ком	
суспільних	процесів,	займаєш	певну	позицію,	впливаєш	на	хід	сус-
пільного	розвитку,	або	тобою	керують	інші,	втя	гу	ють	у	суспільну	
діяльність,	впливають	на	твої	погляди	й	дум	ки.	Намагання	стояти	
поза	соціумом,	поза	суспільним	життям	рів	ноцінне	деградації	осо-
бистості	як	соціальної	істоти,	кон	сер		вуванню	її	соціального	статусу,	
а	згодом	 і	атрофії	 її	со	ці	а	ль	ного	«я».	Через	це	позиція	байдужої	
до	суспільних	про			це	сів	посередницької	журналістики	означає	ви-
користання	 її	як	засобу	задоволення	суспільних	потреб	тих,	хто	
наймає	чи	купує	журналіста.	У	цьому	й	полягає	глибинний	ризик	
професії	журналістів.
Інший	бік	справи,	посередницька,	але	самодостатня	журналіс-

тика,	що	має	свою	позицію	в	суспільному	просторі,	є	активним	со-
ціальним	суб’	єктом,	фактично	виконує	роль	соціального	владного	
ін	сти		туту,	оскільки	веде	інформаційну	політику,	бо	не	хоче	бу	ти	
засобом	для	 інших	суб’єктів	суспільної	діяльності.	Вира	жа		ючи,	
зокрема,	інтереси	громади,	така	журналістика,	однак	не	хоче	бути	
конформістською,	годити	громаді	тільки	заради	свого	існування.	
Громадські	ЗМК	утримують	пе	в		ні	громад	сь	кі	структури,	організа-
ції,	що	на	фоні	несві	до	мої	ма	си	є	доб	ре	соціально	організованими	
групами,	які	ма	ють	свої	цілі,	мо	тивацію,	смисл	діяльності.	При	
цьому	на	ма	ган	ня	дотримуватися	нейтралітету	в	оцінці	влади	й	
громади	є	ли	ше	методом,	принципом	журналістської	праці,	що	
ві	доб		ра	жає	професійну	позицію	журналістів,	але	не	звільняє	 їх	
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від	від	повідальності	за	результати	масо	воко	му	ні	ка	цій	ної	діяль	но-
сті,	яка	має	свої	закони	й	правила,	зумовлені	при	ро	дою	ма	со		вого	
спілкування.	А	ці	вовчі	закони	й	правила,	як	в	зоні	особ	ливого	
режиму,	свої	і	непорушні:	або	ти,	або	тебе,	або	ти	покориш	масу,	
або	вона	відкине,	не	прийме	тебе	як	во	жа	ка,	лідера	й	знайде	ін-
шого.	Ма	со	ва	комунікація	не	терпить	по	рож	нечі	у	стосунках,	 її	
природа	суб’єктно-об’єктна,	вона	ви	магає	жертви	у	вигляді	під-
кореного	адресата	ін	формаційної	діяльності.	Комунікаційна	толе-
ранція	—	то	ли	ше	висунутий	елітою	на	хвилі	морально-етичного	й	
естетич	но	го	суспільного	піднесення	бажаний	принцип	стосунків	
між	людь	ми.	Масі	ж	потрібне	не	толерантне	до	неї	ставлення,	а	
си	ла	духу,	впевненість,	переконаність,	яку	вона	відчуває	у	сло	вах	
і	вчинках	лідера,	тоді	маса	піде	за	ним.	Таким	чином,	журналіс-
тика,	яка	визнає	роль	посередника	між	владою	та	громадою,	але	
зі	збереженням	своєї	самодостатності,	залежна	від	ідей	того	про-
фесійного	середовища,	яке	породило	її.	Ризик	такої	журналістики	
полягає	у	безвідповідальності,	аморальності,	обмеженості	самого	
професійного	середовища.

Восьмий парадокс.	 Точність,	 неупередженість,	 балансування	
інформації	виступають	часто	у	журналістській	діяльності	як	тех-
нологічні	засоби,	знаряддя	праці,	оскільки	носії	цих	професійних	
стандартів	не	є	ідеальними	людьми.	Тобто	правда	стає	не	внутріш-
нім	покликанням,	а	імітацією	її.	Ризик	журналістської	професії	тут	
полягає	в	тому,	що	журналісти	завжди	мають	можливість	скочува-
тися	до	рівня	чорнопіарників,	інформаційних	кілерів,	технологічно	
імітуючи	найкращі	зразки	журналістики.
Безперечно,	вісім	ризиків	професії,	пов’язаних	з	парадоксами	

спілкування,	не	вичерпують	всіх	проблем	журналістської	діяльності	
в	умовах	масової	комунікації.	Парадоксів	може	бути	більше.	Але	
глобальним	парадоксом	є	той	факт,	що	масова	комунікація,	суспіль-
но	породжена,	сама	є	неминучим	парадоксом	суспільного	розвитку:	
це	ж	треба,	щоб	людство	добровільно	стало	заручником	штучно	
створеної	ним	індустрії	масового	інформування	й	комунікування.	
Будьмо	реалістами	і	зважмо	на	те,	що	ні	масова	комунікація,	ні	ЗМК	
не	є	Божою	справою,	це	цивілізаційний,	людський	витвір,	який	

виник,	може,	й	з	бла					го	род	них	цілей,	але	за	всю	історію	людства	
так	і	не	огор	нув	ся	ореолом	святості	й	праведності.	Розуміння	цього	
факту	дає	або	зневірення	у	своїй	професії,	або	запал	і	бажання	до	
її	облагородження.	В	усякому	разі	порядній	і	чесній	людині	це	дає	
змогу	обережно	поводитися	з	природною	зброєю	ма	со	вого	впливу	
і	використовувати	її	на	захист,	а	не	для	на	па	ду,—	на	захист	добра,	
порядності,	справедливості,	гума	ні	з	му,	людства.

1.		 Різун	В.	В.	Маси:	Тексти	лекцій.—	К.:	ВПЦ	«Київський	університет»,	
2003.—	С.	23	та	ін.

2.		 Ольшанский	Д.	В.	Психология	масс.—	СПб,	2001.—	С.	299–300.
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IV 
ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ

З виступу у Львівському національному університеі  
імені Івана Франка у 2003 році

Журналістика	—	це	насамперед	інтелектуально	потужний,	націо-
наль		но	свідомий,	психічно	здоровий,	прогресивно	налаштований	
кор	пус	журналістів.	Стан	сучасної	журналістики	визначається	по-
зицією	журналіста,	його	ставленням	до	професії,	розумінням	своєї	
суспільної	ролі	й	місії.
Без	сумніву,	на	навчальні	заклади,	що	готують	 інформаційну	

елі	ту,	лягає	велика	відповідальність,	хоч	вона	є	відповідальністю	
режи	сера	за	гру	акторів,	учителя	за	життєспроможність	молодого	
поко	ління.	Відповідальність	непряму,	опосередковану	навчанням	
і	здат	ністю	майбутнього	фахівця	до	навчання.	Але	якщо	відпові-
дальність	педагогів	за	своїх	вихованців	можна	пом’якшити	за	ра-
хунок	впливу	на	виховання	зовнішніх	факторів,	то	до	рівня	освіти	
не	повинно	бути	ніяких	знижок:	освіта	завжди	має	прагнути	до	
відображення	на	рівні	свого	змісту	реального	стану	речей	в	галузі.
Не	такі	вже	й	давні	радянські	часи	забезпечували	журналістській	

освіті	певну	стабільність	і	визначеність,	нехай	і	заангажовану	ко	му-
ністичною	ідеологією.	Бійців	ідеологічного	фронту,	як	прийнято	бу-
ло	говорити,	готували	жур	факи.	Образ	бійця	був	чітко	окреслений.
Свобода,	що	відкрилася	кожному	з	нас,	для	нас	усіх	нечувана,	

п’янка	свобода,	у	незалежній	нашій	державі	зруйнувала	образ	того	
бійця,	поставила	нас	перед	фактом	вибору	нового	образу	серед	
десятків	можливих,	дала	право	бачити	журналіста	таким,	яким	він	
уявляється	кожному	з	нас	або	яким	він	уявляється	самому	ж	жур-
налістові.
Другою	ознакою	свободи	було	руйнування,	здавалось,	непо	руш-

ної	монополії	на	підготовку	журналістів	у	Києві	та	Львові.	Сьогодні	

це	вже	система	десь	із	16	навчальних	закладів	(станом	на	2003	рік.	—	
В. Р.).	Бажаючі	готувати	журналістів	стоять	у	черзі.	
Не	будемо	аналізувати	мотивів	відкриття	нових	відділень	чи	

фа	куль	тетів	журналістики,—	вони	різні,—	зауважимо	лише,	що	ці	
мотиви	часом	мають	комерційний	та	амбіційний	характер.	Зверні	мо	
увагу	на	інше	—	на	втрату	змістових	критеріїв	для	від	крит	тя	нап	ряму	
«журналістика».	Ця	втрата	має	об’єктивну	причину,	яка	криється	у	
невизначеності	сучасної	української	журналістики	щодо	змісту	й	
смислу	свого	буття	в	суспільстві.	Ні	серед	журналістів-прак	тиків,	
ні	серед	журналістикознавців	немає	згоди	щодо	дефініції	журна-
лістики	та	журналіста.	
Історія	підказує,	що	журналістика	не	має	статичної	дефініції	—	

і	не	може	мати,	бо	вона	суспільно заангажована,	вона	є	похідною	
від	суспільства	і	залежить	від	складників	суспільного	розвитку,	як	
функція	від	аргументів.	Ось	чому	в	різні	історичні	періоди,	навіть	
в	різні	короткі	проміжки	со	ціаль	ного	часу,	визначення	журналіс-
тики	й	журналіста	може	мінятися	або	в	поняттях	жур	налістики	й	
журналіста	можуть	актуалізуватися	різні	їхні	атри	бути.	Так,	те,	що	
журналістика	в	радянський	час	була	«колек	тивним	орга	нізатором	
і	пропагандистом»,—	цілком	відповідало	часові	й	при	зна	ченню	
журналі	стики.	У	наш	час	ці	атрибути	поняття	деакту	алі	зувалися.	
По-перше,	за	ними	закріпилася	чітка	асоціація	з	поняттям	кому-
ністичної	ідеології,	її	ролі.	По-друге,	нове	українське	суспільство	
вимагає	від	журналістики	 інших	під	ходів	до	суспільного	життя,	
інших	акцентів	у	роботі	журналіста.	Але	деактуалізація	атрибутів	
поняття	зовсім	не	означає,	що	зникли	й	самі	ознаки	явища,	які	
були	відображені	в	понятті.
Для	журналістської	освіти	загрозливою	є	не	зміна	дефініції,	а	

наявність	одночасно	багатьох	визначень,	часто	протилежних.	Це	є	
прекрасним	ґрун	том	для	різних	негативних	тенденцій	в	сфері	під-
готовки	журналістських	кадрів.	Такою	тенденцією	є	примітивізація	
журналістської	праці,	легко	важ	не	ставлення	до	неї.	Якщо	вважати,	
що	журналіст	—	це	лише	інформатор,	передавач	фактів,	така	собі	
водостічна	труба,	через	яку	хтось	для	чогось	переливає	воду,	то	й	
справді	—	підготовка	журналіста	може	здійснюватися	за	рік-два,	а	
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то	й	без	навчання,	а	лише	способом	споглядання	за	журна	лістом-
майстром,	як	учень	споглядає	за	чоботарем.	Якщо	ж	вважати,	що	
журналіст	формує	громадську	думку,	веде	інформаційну	політику,	
впливає	на	суспільство,	допомагає	людям	приймати	рішення,—	то	
певно	що	вимоги	до	особи	журналіста	мають	бути	високими,	бо	
не	можна	віддавати	в	руки	не	достатньо	освіченим	інформаційний	
простір	держави.	 І	тут	п’ятирічної	університет	ської	освіти	ще	й	
замало!
Для	з’ясування	методологічних	засад	журналістської	освіти	не-

обхідно	виходити	з	філософії	журналістської	діяльності,	з	аналізу	
катего	ріального	апарату	цієї	сфери.
Журналістська	робота	як	вид	суспільної	діяльності	повинна	мати	

свою	стратегію	й	тактику.	
Під	журналістською	тактикою	слід	розуміти	науку	про	підго-

тов	ку,	організацію	й	проведення	процесу	масового	спілку	вання,	
під	порядкованого	стратегії.	Це	сукупність	методів,	шляхів,	засобів,	
форм	спілкування,	що	найбільше	відповідають	умовам	комуніка-
ції	у	даний	момент	і	забезпечують	стратегічний	успіх.	У	вузькому	
зна	ченні	—	це	прийоми,	засоби	досягнення	комунікаційної	мети,	
лінія	поведінки	журналіста.	Так,	формування	громадської	думки	
може	відбуватися	по-різному:	відкрито,	через	словесне	вираження	у	
тексті	необхідності	щось	робити	й	приховано,	латентно	через	добір	
фактів,	без	коментарів.	Стратегічно	буде	досягнуто	одну	й	ту	саму	
мету,	але	різними	шляхами	й	засобами.	Прихований	шлях	більш	
зручний,	бо	він	явно	не	викликає	психологічного	опору	й	протидії	
серед	читачів,	глядачів,	слухачів.	Цей	шлях	часто	використовує	й	
сучасна	журналістика.
Журналістська	стратегія	—	це	найваж	ливіша	части	на	журналіст-

ської	діяльності.	Вона	включає	теорію	й	практику	масової	комуніка-
ції,	масового	інформування,	визначає	спрямування	журналістської	
діяльності,	 її	смисл.	Журналістська	стратегія	повинна	випливати	
з	суспіль	ної	природи	масового	спілку	вання	й	масової	інформації.	
Журналістика	перестане	бути	журна	лістикою	чи	набуде	спотворе-
них	форм,	якщо	в	основу	стра	тегії	своєї	праці	журналісти	покла-
дуть	невластиві	природі	комунікації	прин	ци	пи	й	закони,	якими	б	

«ідеологічно»	до	речними	чи	недоречними	на	певний	час	ці	закони	
й	прин	ципи	не	були.	Так,	з	погляду	природи	комунікації,	комуні-
кант	(той,	хто	говорить)	завжди	впливає	на	комуніката	(того,	хто	
слухає),	бо	метою	комуніканта	завжди	є	певна	емоційно-вольова,	
інтелектуальна	чи	фізична	реакція	комуніката.	Якщо	реакції	не-
має,	то	вважається,	що	процес	спілкування	не	відбувся.	Врахову-
ючи	природу	кому	нікації,	ми	повинні	визнати,	—	хочемо	того	чи	
ні!	—	що	спіл	кування	через	будь-які	 засоби	комунікації	 завжди	
пов’язане	з	упливом	на	аудиторію.	І	незалежно	від	того,	в	якому	
вигляді	це	спілкування	відбува	ється:	чи	у	вигляді	інформування,	чи	
коменту	ван	ня,	що	є	виявом	роздумів,	міркувань,	чи	заклику,	який	
є	вираженням	емоційно-вольової	сфери	мовця.
Найбільше	дістається	 терміну	 «інформування».	Його	проти-

ставляють	насамперед	пропаганді	та	агітації.	Це	протистав	лення	
саме	по	собі	є	некоректним.	Це	все	одно	що	протиставити	розмову 
по телефону — розмові у виробничій сфері.	Одне	іншого	не	виключає,	
не	заперечує	й	не	доповнює.	Інформування	є	видом	комунікації,	
формою	комунікаційного	впливу;	пропаганда	ж,	агітація,	вихован-
ня,	розваги	є	сферами	суспільного	впливу,	де	комунікація	займає	
визначальне,	але	окреме	місце.	Передана	 інформація,	навіть	без	
коментарів,	нейтральна,	може	бути	використана	і	як	засіб	поши-
рення	ідей,	переконання,	спо	нукання,	тобто	як	засіб	пропаганди	
та	агітації;	і	як	приклад	для	вихованців,	і	як	засіб	формування	гро-
мадської	думки.	Якщо	в	новинах	прозвучить	факт,	що	в	Україні	
вирощено	урожай	найбільший	за	останні	100	років,	то	вже	сам	факт	
виконає	й	пропа	ган			дистську	й	агітаційну	функцію.
Дослідник	В.	М.	Владимиров	влучно	сказав	з	цього	приводу	у	

статті	«Місія	журналістики:	у	порядку	постановки	пи	тання»,	надру-
кованій	у	другому	томі	«Наукових	записок	Інституту	журналістики»:
«Уявімо	собі	редакцію	газети	в	ролі	обслуги	гармати.	Артилерис-

ти	вправно	заряджають,	наводять,	стріляють	—	і	снаряди	у	громові	
пострілу	вилітають	з	каналу	ствола	в	бік	цілі.	Нібито	все	гаразд.	Але	
хіба	головне	завдання	артилеристів	—	стріляти?	Їхня	місія	—	вра-
жати	цілі,	саме	для	цього	вони	існують	в	арміях	усього	світу	і	цим	
відрізняються	від	фахівців	із	салютів	та	фейєрверків.	
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Так	само	й	«інформування»	—	це	наше	комунікативне	поси-
лання,	виліт	соціально	значущої	 інформації	по	наших	технічних	
каналах	в	бік	аудиторії.	
А	що	ж	відбувається	там,	на	протилежному	боці,	так	би	мовити,	

траєкторії	факту?
Просто	інформувати	суспільство	чи	просто	встановлювати	ко-

мунікативний	зв`язок	—	цього	занадто	мало	для	преси…	Що	ж	до	
преси	соціально	відповідальної	моделі	—	то	стосовно	неї	термін	
«інформувати»	вступає	в	непримиренну	суперечність	з	 іншим	—	
«нести	відповідальність»	[1].
Організовуючи	навчальний	процес	журналістів	таким	чином,	

що	робить	ся	акцент	виключно	на	технології	передачі	інформації,	
без	уваги	до	наслідків	 інформування,	коли	журналіста	не	вчать	
журналістської	етики,	відповідальності	за	слово,	ми	таким	чином	
підкладаємо	вибухівку	під	себе	ж,	бо	журналіст	без	царя	в	голові,	
безвідповідальний	журналіст	—	це	Чорнобиль	у	соціальному	вимірі.
Один	викладач	сказав	першокурс	никам:	до	Нового	року	я	з	вас	

виб’ю	мораль	і	етику.	Робиться	в	освіті	глобальна	помилка,	спри-
чинена	особливими	методологічними	й	теоретич	ними	під	ходами	до	
журналістики.	Виховання	журналіста	тільки	на	тех	нології	інформу-
вання	без	урахування	соціально-психологічних,	морально-етичних,	
правових	засад	застосування	цих	технологій	веде	до	підготовки	
роботів-кілерів.	Доречно	тут	буде	процитувати	з	газ.	«Киевский	
телеграф»	слова	керівника	інформаційно-аналітичної	служби	«Ин-
тера»	Олексія	Мустафіна:	 «Телебачення…	набагато	 серйозніше	
впливає	на	розум	громадян,	ніж	 інші	засоби	масової	 інформації,	
відповідно	й	несе	більшу	відповідальність»	[2].
Журналістика	завжди	включена	в	систему	масової	комунікації	

й	поза	нею	не	існує.	Не	треба	силувати	журналістику	й	вилучати	з	
неї	те,	що	в	неї	має	бути.
Журналіст	не	психічно	хворий,	який	просто	говорить	у	вагоні	

електрички.	Журналістика	в	суспільстві	для	чогось	 існує,	 тобто	
вона	має	смисл.	А	якщо	так,	то	журналістика	має	призначення,	
що	зале	жить	від	соціально-політичних	умов,	системи	цінностей,	
культури	тощо.

Суспільний	смисл	журналістики	не	може	лежати	поза	взаємодією	
з	суспільством.	А	ця	взаємодія	є	впливом,	тобто	осмисленим	кон-
тактом	комунікаторів.	І	не	просто	дія,	а	ВЗАЄМО-ДІЯ:	журналісти-
ка	впливає	на	суспільство,	а	суспільство	впливає	на	журналістику.	
Бо	то	є	природа	спілкування.
Якщо	журналістика	—	суспільне	явище,	породження	суспільної	

дійсності,	то	вона	не	може	бути	не	залежною	від	суспільного	життя,	
не	заангажованою	ним.	Журналістика	така	ж	розмаїта	за	своїми	
цілями,	уподобаннями,	способами	відтворення	дійсності,	як	роз-
маїте	й	саме	життя.	Тому	прагнення	людства	зробити	журналіста	
«на	подобіє	і	манір»	терпить	крах.	Визначення	журналіста	й	журна-
лістики	в	кожен	історичний	момент	набуває	відповідного	моментові	
політичного	й	ідеологічного	зафарбування,	через	що	журналістику	
(особливо	в	радянські	часи!)	й	вважали	ідеологічною	справою.	
Журналістика	буде	такою	й	не	іншою,	яким	є	час!	Не	треба	за-

бувати:	наш	день	таким,	яким	він	є,	 зробили	не	журналісти;	 їм	
дали	можливість	певні	соціальні	сили	й	обставини	наблизити	й	
увіковічнити	цей	день.	Не	можна	недооцінювати,	але	не	треба	й	
переоцінювати	роль	журналістів	у	суспільстві,—	журналісти,	як	 і	
всі	інші	люди,	творять	життя	й	формують	суспільство	у	межах	і	за	
законами	суспільного	розвитку,	згідно	з	принципами	 існування	
суспільства	як	організму.
Заманливо	вважати	себе	Богом,	але	це	гріх.	Журналіст,	який	за-

являє,	що	він	абсолютно	незалежний	ні	від	кого	і,	як	Всевишній,	
споглядає	за	грішними	та	пише	про	них,—	такий	журналіст	впадає	
у	великий	гріх.	Бо	він	бреше!	Бо	заявляє	про	те,	чого	реально	бути	
не	може.
Незалежність	—	річ	відносна.	Треба	чітко	казати,	від	чого	чи	

від	кого	ти	незалежний,	але	справедливо	буде,	коли	ти	скажеш,	а	
від	чого	чи	від	кого	ти	залишився	або	став	залежним.	Будучи	не-
залежним	від	А,	ти	потрапляєш	у	залежність	від	Б.	Такий	закон	
суспільного	буття.
Це	треба	пам’ятати	й	враховувати,	а	не	займатися	побудовою	

комунікологічно	«неживих»	моделей.	Бо	якщо	не	враховувати	цей	
зв’язок,	тоді	журналі	стика	й	комунікація	стає	непрогнозованою	



Університети Володимира Різуна

342

ІІ. Тридцять п’ять років науково-педагогічної  
діяльності у Київському університеті

343

стихією.	Природу	не	обдурити.	Вплив	все	одно	буде,	тільки	він	
буде	неконтрольованим	і	безвідповідальним.	Це	не	є	закликом	до	
жорст	кого	контролю	за	інформацією	й	до	цензури.	Ні	в	якому	разі.	
Це	є	закликом	до	відповідальності	журналіста	за	своє	слово.
Процес	спілкування	не	варто	усікати;	штучно	можна	журналіста	

як	комунікатора	обмежити	й	дозволити	чинити	йому	тільки	так	і	
тільки	на	певних	етапах	процесу	комунікації.	Але	це	означає	піти	
проти	людської	природи	журналіста.	Як	себе	поведе	журналіст	на	
різних	етапах	спілкування	—	залежить від його виховання й куль тури. 
Його	поведінка	—	це,	до	речі,	його	свобода	совісті	й	свобода	вибору.
Тут	ми	підходимо	до	того	моменту,	коли	треба	чітко	визначитися:
(1)	або	ми	розглядаємо	журналіста	як	професіонала	й	включаємо	

у	поняття	професіоналізму	усю	гаму	почуттів	журналіста,	всі	його	
соціально-політичні	характеристики;
(2)	 або	 ми	 все-таки	 відокремлюємо	 професіоналізм	 від	 чи-

сто	особистісних	характеристик,	від	соціально-психологічного,	
соціально-політичного	й	культурологічного	забезпечення	журна-
ліста	як	людини.
Звернімо	увагу	на	ще	одну	думку	Олексія	Мустафіна.	Його	запи-

тали:	чи	може	журналіст	бути	політиком.	Може,	скільки	завгодно,	
відповів	О.	Мустафін,	але	при	цьому	він	перестає	бути	журналістом.
Журналіст	причетний	до	політики.	Його	завдання	давати	факти,	

що	стосуються	політичного	життя	в	країні,	навіть	пропонувати	по-
літичні	рішення,	але	не	приймати	їх.	Місія	журналістики	в	створен-
ні	інформаційного	поля	та	інформаційного	забезпечення	для	при-
йняття	рішень.	Але	рішення	приймають	фахівці,	а	не	журналісти.
Одна	особа	сказала,	що	їй	не	подобається	робота	викладачів,	які	

навчають	журналістів,	тому	що	підготувати	журналіста	—	не	так	
просто.	Це	від	природи	людина	буває	порядною,	доброю	або	ні.	І	
якщо	вона	непорядна,	то	ніякий	університет	її	не	зробить	іншою.
І	справді,	це	так.	Адже	ми	не	готуємо	правдолюбців,	незалеж-

них,	порядних.	Поставити	на	потік	«педагогічного	виробництва»,	
ска	жімо,	чесних	 і	 сказати,	що	до	нас	приходять	нечесні	 або	не	
дуже	чесні,	а	ми	за	п’ять	років	робимо	з	них	чесних	і	за	це	даємо	
диплом,—	це	перебільшення.

Розглядаючи	журналіста	в	суспільній	комунікаційній	системі,	
треба	розрізняти	його	професійний і соціальний портрети.	Пер	ший	
лежить	у	сфері	навчання,	другий	—	у	сфері	вихо	вання.	Зви	чайно,	
ми	повинні	виховувати.	Але	виховання	—	процес	постійний	і	без-
кінечний,	його	не	можна	вкласти	в	рамки	бакалаврату	чи	магі-
стратури.	Порядність,	чесність,	об’єктивність,	правдивість	—	речі	
особистісного	плану,	які	повинні	бути	у	кожної	людини,	а	не	тільки	
журналіста.	Хто	скаже,	що	вчитель,	лікар	і	т.	д.	повинні	бути	інши-
ми?	Тому	соціально-психологічні	характеристики	—	не	є	складни-
ками	професіограми.	Їх	треба	брати	до	уваги	тою	мірою,	якою	вони	
забезпечують	справді	професійні	якості.	Наприклад,	володіння	
знаннями	про	те,	як	брати	 інформацію,	 і	володіння	способами,	
методами	її	взяття	передбачає	те,	що	порядна	людина	буде	це	ро-
бити	порядними	методами.	Але	порядність	сама	по	собі	—	це	не	
професія.
Ми	говоримо	про	те,	що	формуємо	політично	незалежних	і	не-

заангажованих	журналістів.	Це,	до	речі,	 знову	політичне	 гасло.	
Патріо	тизм,	космополітизм,	любов	чи	байдужість	до	ближнього	—	
все	це	речі,	які	стосуються	соціально-психологічного	портрету	фа-
хівця.	І	це	не	дається	тільки	навчанням,	це	дається	вихованням,	до	
того	ж	вихованням	від	сім’ї	аж	до	макросоціуму.	І	казати,	що	ми	
за	чотири	роки	успішно	формуємо	незалежних	журналістів,	тобто	
позбав	ляємо	їх,	як	людей,	громадянської	позиції,	політичних	по-
глядів,	відрізаючи	від	українця	любов	до	України,	а	від	жителя	США	
любов	до	США,—	це	багато	на	себе	брати.	Політична	культура	саме	
й	вклю	чає	систему	соціальних,	етичних,	морально-психологічних	
цін	ностей,	де	є	місце	й	патріотизму,	«заангажо	ва	но	сті»	певними	
погля	дами	на	соціальну	дійсність.	 І	позбавити	жур	на	ліста	полі-
тичної	культури,	того,	що	дала	йому	його	соціальна	природа,	ніхто	
не	має	права.	У	демократичному	світі	якраз	 і	має	бути	розмаїття	
політичних	поглядів.	Тому	політична незалежність чи залежність	як	
кате	горія	не	повинна	бути	складником	профе	сіо	гра	ми	спеціаліста.	
Це	інший	рівень	оцінки	людини.
Незалежність	і	опозиційність	від	та	до	влади.	Добре,	коли	влада	

погана,	це	виправдовує	таку	незалежність	та	опозиційність.	А	якщо	
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влада	гарна,	думає	про	державу,	її	людей,	а	ми	формуємо	неза	лежних	
від	влади	і	критично	до	неї	налаштованих	журналістів.	Як	тут	бути?	
Завжди	в	опозиції,	навіть	якщо	не	треба	бути	в	опозиції.	Це	вже	
крайнощі.	А	якщо	гарної	влади	не	може	бути?!	Тоді	боротьба	за	
соціальну	справедливість,	порядок,	краще	життя	у	державі	ніколи	
не	приведе	до	позитивного	результату.	Крах	соціуму.	Виходить,	що	
журналістів	треба	постійно	готувати	до	боротьби	за	те,	чого	ніколи	
не	буде	досягнуто.	Та	річ	не	в	опозиційності,	а	в	здоровому	глузді,	
в	критич	ності	поглядів,	в	умінні	розумно	й	глибоко	зіставляти	та	
ана	лі	зувати	факти.
Погляньте	на	визначення	журналіста	у	радянські	часи.	Маємо	

ото	тожнення	журналізму	й	публіцистичності.	В	радянський	час	ці	
речі	не	розрізнялися,	бо	їх	не	треба	було	розрізняти.	Публіцист	—	це	
не	професія,	це	соціальний	статус	людини,	це	вміння	перейматися	
соціальними	проблемами	і	говорити	від	імені	великих	соціальних	
груп	до	народу.	Публіциста	не	готують,	його	виховують.	Тому	для	
образу	публіциста	такі	важливі	соціальні	характеристики	на	зразок	
«правдолюбство,	відданість…»	Сукупність	цих	характеристик	дає	
змогу	називати	публіцистом	будь-кого:	лікаря,	учителя,	інженера,	
робітника,	домогосподарку.	Публіцистові	завжди	властиве	творче	
начало,	яке	переважає	над	виробничим,	професійним,	техноло	гіч-
ним,	«поставленим	на	потік».
Публіцистичність	—	це	не	погано.	Це	прекрасно.	Бо	публіцисти	

потрібні	в	усі	часи	й	в	усі	епохи.	Але	не	можна	зводити	роль	про-
фесійного	мовця	тільки	до	рівня	публіцистичного	звучання.	Це	
доб	ре,	коли	професійний	мовець	за	своїм	вихованням	досягнув	
рівня	публіциста,	але	це	не	означає,	що	всі	професіонали	такими	є.	
Журналісти	належать	до	професійних	мовців.	Журналістика	—	це	

про	фесія.	Публіцист	—	це	журналіст	у	соціальному	вимірі.	Публі-
цист	—	це	чітка	політична	позиція,	яскраво	виражена	ідейна	основа,	
це	пристрасть	у	боротьбі	за	свої	погляди,	що	виражають	погляди	
певного	мікросоціуму.
Якщо	ми	відділяємо	журналістику	від	публіцистики	на	тій	осно-

ві,	що	публіцистика	—	це	творчість	душі,	це	соціально	заданий	політ	
думки,	то	журналістиці	ми	залишаємо	професійну	основу,	тобто	

рівень	знань,	умінь	та	навичок,	необхідних	для	сфери	ін	форма	цій-
ного	виробництва,	для	володіння	технологією	цього	ви	робництва.	
А	це	зобов’язує	нас	розділити	сферу	виробничого	й	соціального	у	
підготовці	фахівців	та	не	підміняти	одне	іншим.	Це	зобов’язує	нас	
зробити	професіограму	журналіста	і	включити	в	неї	те,	що	лежить	
поза	сферою	соціального	виховання,	у	виробничій	сфе	рі.	Бо	сфе	ра	
виховання	не	зможе	бути	диференціюючою,	оскіль	ки	позитивні	
результати	виховання	треба	було	б	включити	в	усі	професії.	Погано	
виховані	не	потрібні	ні	на	якому	виробництві.
Хочу	ще	раз	наголосити	на	тому,	що	такий,	професійний	підхід	

зовсім	не	означає,	що	не	треба	займатися	вихованням.	Навпаки,	
необхідно	постійно	наголошувати	на	тому,	що	питання	виховання	
є	акту	аль	ним,	особливо	в	недо	сконалому	суспільстві,	в	якому	ми	
й	живемо.	І	поки	в	такому	сус	пільстві	житиме	мо,	доти	це	питання	
буде	актуальним.	Необхідно	говорити	про	профе	сійне	виховання,	
бо	професіоналізм	реалізується	в	конкретних	соціальних	умовах,	
тим	більше,	коли	мова	йде	про	сферу	спілкування,	яка	за	своєю	
природою	соціально	 залежна.	Професійне	виховання	—	це	пи-
тання	професійної	самореалізації	всупереч	соціальному	тискові,	
недоско	нальності	суспільної	системи.	Це	питання	професійного	
самови	жи	вання.	
Проте	 за	резуль	тати	виховання,	на	жаль,	 дипломи	не	дають.	

Диплом	спеціа	лі	ста	дають	за	опанований	фах,	за	ті	знання,	умін-
ня	й	навички,	якими	має	володіти	фахівець,	незалежно	від	його	
політич	них	погля	дів	та	уподобань.
Журналістська	освіта,	як	 і	будь-яка	 інша,	не	може	нормально	

існувати,	якщо	відсутня	модель	 ідеального	фахівця,	або	 ідеальна	
модель	журналіста,	яка	є	критерієм	оцінювання	спеціаліста.
Враховуючи	залежність	журналістики	від	суспільного	розвитку,	

ми	зможемо	вибудувати	ідеальну	модель	журналіста	лише	в	контек-
сті	ідеального	суспільства.	Таким	суспільством	може	бути	держава	
з	високорозвиненою	демократією,	 з	 гарантіями	на	усі	 свободи,	
з	 ідеальним	законодавством,	що	забезпечує	ці	свободи	й	права,	
з	людьми,	які	дотримуються	правил	співжиття,	найгуман	ніших	
принципів	духовного	буття,	з	людьми,	які	є	патріотами,	мають	іс-
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торичну	пам’ять,	окрилені	національною	ідеєю	тощо.	Журналіст	
у	такому	суспільстві	—	це	об’єктивний і незалежний спостерігач, 
який має достатньо інтелекту для неупередженого й глибокого аналізу 
фактів, який спроможний передати проана лізовані факти у вигля-
ді осмисленого повідомлення й досягнути заплано ваного результату 
комунікації. Його	соціально-політич	ний	портрет	не	контрастує	з	
тим	соціально-політичним	фоном,	що	створюється	людьми,	бо	
журналіст	такий	самий,	як	і	всі	люди	в	іде	аль	ній	державі.	У	такому	
суспільстві	соціальний	портрет	журналіста	не	є	актуальним,	бо	в	
ідеальному	суспільстві	всі	виховані,	чемні,	ро	зумні	і	т.	д.	На	перший	
план	виходить	професійний	портрет	жур	на	ліста.
Але	ми	розуміємо,	що	реальне	життя	не	таке	романтичне.	Тому	

готувати	журналістів	треба	до	справжнього	життя,	з	корекцією	на	
ре	альні	 соціально-економічні	й	 соціально-політичні	 умови,	не	
забу	ваючи	при	цьому	про	суспільні	ідеали.
Сучасна	українська	журналістська	освіта	переживає	найкращі	

часи	в	тому	розумінні,	що	йде	активний	пошук	істини,	що	освіта	
не	залишається	консервативною,	а	перебуває	на	шляху	тих	же	по-
шуків,	що	й	сама	журналістика	та	наука	про	неї.	

1.	Наукові	записки	Інституту	журналістики.—	2001.—	Том	2.—	С.	97.
2.	Киевский	телеграф.—	2001.—	17.09–23.09.—	С.	24.



V 
ЖУРНАЛІСТИКА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ОСОБИ 

ЖУРНАЛІСТА

Київ, 2002

Ми	живемо	в	демократичному	суспільстві,	 і	 сподіватися,	що	
ЗМК	будуть	чітко	«спрацьовувати»,	як	і	«спрацьовували»	раніше,	
не	можна,	 тому	що	демократичне	суспільство	відрізняється	від	
тоталітарного	своєю	розмаїтістю:	в	ньому	багато	партій,	позицій,	
по	гля	дів,	думок.	Ця	розмаїтість	відбивається	насамперед	на	ЗМК,	
бо	 інформаційний	простір	—	це	є	та	сфера,	де	постійно	відбува-
ється	бо	ротьба	ідей.	Якщо	говорити	про	вибори,	то	забезпечення	
виборчого	процесу	—	є	фактично	 інформаційне	забезпечення,	 і	
природно,	що	в	такі	важливі,	кардинальні	для	суспільства	періоди,	
під	час	таких	важливих	соціальних	подій,	як	вибори,	відбувається	
певною	мірою	і	тиск	на	ЗМК,	і	намагання	залучити	на	свій	бік	ту	
чи	іншу	газету,	те	чи	інше	видання.	Зрештою,	цей	факт	є	природ-
ним,	нормальним,	тому	що	тільки	в	тоталітарній	системі,	тільки	в	
тоталітарному	режимі	все	могло	бути	розписано	і	всі	мали	чинити	
так,	а	не	інакше.	
У	демократичному	суспільстві	великий	відсоток	ентропії,	як	

кажуть	науковці,	або	невизначеності.	Це	природно.	Але	в	такій	
ситуації	перед	ЗМК	постає	кардинальне	питання:	як	себе	пово-
дити?	Тобто	питання	«як»,	«як	функціонувати»,	«як	 існувати»	є	
най	важливішим.	
Мені	пощастило	перебувати	під	час	виборів	президента	США	у	

цій	країні	й	спостерігати	за	поведінкою	американських	ЗМК.	Не	
можна	сказати,	що	американські	ЗМК	під	час	виборів	поводили	
себе	якось	особливо,	не	так,	як	в	Україні.	Відбувалися	нормальні	
суспільні	процеси,	в	яких	ЗМК	створювали	відповідне	 інформа-
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ційне	поле	для	прийняття	рішення	під	час	виборів.	Популяризація	
справ	кандидатів,	агітація	виборців,	аналіз	передвиборчої	ситуації	
і	результатів	виборів	—	ось	те	коло	тем,	що	піднімалися	ЗМК.	Не	
можу	зараз	нічого	сказати	про	загальний	рівень	якісного	інформу-
вання	виборців,	бо	це	вимагає	глибокого	аналізу	американських	
видань	і	програм,	але	є	факти,	які	свідчать,	що	американські	ЗМК	
працювали	по-різному.	Заступник	головного	редактора	місцевого	
видання	у	м.	Фініксі	(штат	Аризона)	критично	оцінює	роботу	колег,	
адже	на	ранок	газета	привітала	виборців	з	перемогою	Буша.	Через	
кілька	годин	редакція	робить	додатковий	випуск	з	вибаченням	пе-
ред	виборцями.	Звичайно,	ЗМК	повинні	бути,	як	ми	завжди	вчимо	
журналістів,	точними,	об’єктивними,	правдивими.	
Журналісти	безпосередньо	втягуються	у	виборчий	процес,	вони	

певною	мірою	визначають	його	хід,	бо	не	можна,	напевно,	зна-
йти	такого	рупора,	не	можна	знайти	такого	джерела	поширення	
інформації,	яким	є	ЗМК	під	час	великих	подій,	що	відбуваються	
в	суспільстві.	Тільки	ЗМК	виконують	глобальну	функцію	інфор-
мування,	яку	вони,	зрештою,	і	мають	виконувати.	
У	демократичному	суспільстві	роль	ЗМК	якоюсь	мірою	є	нео-

днозначною,	вона	такою	і	буде,	тому	що	демократичне	суспільство	
багате	на	«інтелектуальну	різновекторність».	Безперечно,	нам	би	
хотілося	все-таки	«розставити	крапки	над	«і»	й	визначити	чітко	й	
прозоро	позиції	журналістів,	позначити	той	«коридор»,	по	якому	
мають	ходити	журналісти,	визначити	ту	місію,	яку	мають	викону-
вати	ЗМК,	але,	на	моє	глибоке	переконання,	цього	ніколи	зробити	
не	вдасться.	Завжди	 існуватиме	певне	протистояння,	завжди	 іс-
нуватимуть	різні	точки	зору,	і	зрозуміло,	що	різні	ЗМК	представ-
лятимуть	одну	з	них.	
У	 цьому	 світі	 суперечностей	 має	 бути	 все-таки	 певна	 вища	

об’єднувальна	для	журналістики	сила,	інакше	журналістика	зник-
не	як	цілісне	явище.	Незалежно	від	того,	яку	партію	підтримує	
видання,	якого	кандидата	на	виборах,	напевно	журналісти	повинні	
сповідувати	вищі	за	партійні	інтереси	загальнолюдські	принципи	
суспільного	життя.	Бути	об’єктивними,	правдивими,	високомо-
ральними,	служити	правді,—	певно,	ми	нічого	більш	геніального	

придумати	не	можемо	і	називаємо	ті	речі,	які	є	у	кожному	підруч-
нику	для	журналіста.	
У	радянські	часи	ЗМК	служили	партії,	служили	владі.	Зараз	є	

інша	точка	зору:	журналістика	має	служити	громаді,	повинна	слу-
жити	суспільству.	Те,	яке	місце	мають	займати	ЗМК,	не	визначаєть-
ся	природою	ЗМК,	це	не	є	константа,	це	не	є	так	би	мовити	дана	
Богом	вимога,	це	речі,	які	залежать	від	даної	суспільної	ситуації,	
від	того,	на	якому	етапі	перебуває	суспільство.	Вважаю,	що	жур-
налістика	за	визначенням	своїм	є	функціональним	явищем,	а	не	
статичним,	тобто	не	може	бути	раз	і	назавжди	даного	визначення.	
Журналістика	є	певна	функція	суспільства	 і	 залежить	від	нього,	
від	його	«аргументів».	Ці	аргументи	лежать	у	площині	соціально-
політичній,	економічній,	морально-етичній	і	т.	д.	На	певних	сус-
пільних	етапах	розвитку	змінюється	система	цінностей,	що	веде	і	до	
зміни	дефініції	журналістики	та	журналіста.	Хотілося	б,	звичайно,	
щоб	журналістика	таки	нікому	не	служила,	щоб	вона	була	незалеж-
ною,	виступала	певним	аналітиком	суспільного	розвитку,	була	між	
народом	і	владою,	мала	об’єктивну	точку	зору,	щоб	на	неї	ніхто	не	
тиснув	—	ні	влада,	ні	громада.	Хіба	можна	віддати	на	відкуп	громаді	
такі	кардинальні	для	суспільства	питання,	як	прийняття	конституції	
або	визначення	того,	яка	мова	повинна	бути	державною.	Чому	у	
демократичній	країні	США	виборча	система	виявилася	складною:	
обирають	спочатку	Президента	люди,	а	потім	коледж	виборців.	
З’ясувалося,	що	ці	виборці	представляють	окремі	регіони	 і	вони	
визначають,	хто	буде	Президентом.	Колись	в	американському	сус-
пільстві	був	створений	коледж	виборців,	щоб	не	віддавати	політич-
но	неосвіченій	масі	на	відкуп	долю	країни.	Обирали	достойних	від	
регіону	людей,	які	й	представляли	їхні	інтереси.	
Журналістика	має	бути	попереду	маси,	іноді	вона	повинна	бути	

поводирем	для	суспільства,	бо	не	кожна	людина	може,	зрештою,	
аналізувати	суспільні	процеси,	 використовувати	певну	 систему	
знань,	набутий	поколіннями	досвід,	щоб	прийняти	розумне	рі-
шення.	І	не	завжди	журналістика	повинна	залежати	від	гривні	пе-
редплатника.	Тому	хотілося	б,	щоб	ЗМК	та	журналістика	в	усьому	
світі	була	тією	ланкою	в	суспільній	системі,	яка	забезпечувала	б	
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об’єктивність.	Журналісти	повинні	бути	лікарями	суспільства	 і	
повинні	об’єктивно	дивитися	і	на	владу,	і	на	громаду.	
Але	чи	так	воно	є?	Чи	у	такій	ми	перебуваємо	ситуації?	Зви-

чайно,	що	ні.	Звичайно,	що	і	ми	з	вами	у	пошуках,	як	і	все	наше	
суспільство	у	пошукові	демократичних	засад	життя.	Роль	ЗМК	у	
виборчих	кампаніях	оцінюється	неоднозначно,	і	з	різних	причин.	
Але	ми	сьогодні	й	зібралися	тут	на	цей	науково-практичний	семі-
нар,	щоб	обговорити	найбільш	актуальні	питання	функціонування,	
зокрема,	регіональних	ЗМК	під	час	виборів.	А	є	про	що	говорити.	
Одним	із	важливих	питань	є	питання	про	постать	журналіста,	його	
особистість,	його	позицію	щодо	висвітлення	виборчих	процесів,	бо	
журналістика	починається	з	особи	журналіста.	
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Різун В.	Проліски	//	Радянське	село.	—	1971.	—	1	травня.
Різун В.	Паша	Антонівна	//	Радянське	село.	—	1971.	—	8	травня.
Різун В.	Шкільна	стіннівка	//	Радянське	село.	—	1971.	—	18	травня.
Різун В.	Пісня	про	доярку	//	Радянське	село.	—	1971.	—	22	травня.
Г. Яковенко [Різун В].	 Людина	 з	 черствим	 серцем	 //	 Радянське	
село.	—	1971.	—	5	червня.
Різун В.	Золоті	руки	//	Радянське	село.	—	1971.	—	22	червня.
Різун В.	Діти	допомагають	батькам	//	Радянське	село.	—	1971.	—	
10	серпня.
Різун В.	Струмочок	//	Радянське	село.	—	1971.	—	21	серпня.
Різун В.	Берізка	//	Радянське	село.	—	1971.	—	20	листопада.
Різун В.	Силами	літгуртківців	//	Радянське	село.	—	1971.	—	16	грудня.

1972

Різун В.	Прочитайте	цю	книгу	//	Радянське	село.	—	1972.	—	6	травня.
Різун В.	Концерт	для	односельчан	//	Радянське	село.	—	1972.	—	
23	травня.

Різун В.	Пісня	комбайнера	//	Радянське	село.	—	1972.	—	19	липня.
Різун В.	Батькам	наша	шана	//	Радянське	село.	—	1972.	—	24	жовтня.
Різун В.	Синя	казка	//	Радянське	село.	—	1972.	—	4	листопада.
Різун В.	Осінь	//	Радянське	село.	—	1972.	—	4	листопада.
Різун В.	Правда	//	Радянське	село.	—	1972.	—	16	листопада. 
Різун В.	Союз	нерушимий	//	Радянське	село.	—	1972.	—	30	грудня.

1973

Різун В.	Крилатий	друг	//	Радянське	село.	—	1973.	—	4	січня.
Різун В.	Серце	матері	//	Радянське	село.	—	1973.	—	23	січня.
Різун В.	Волошкові	очі	//	Радянське	село.	—	1973.	—	7	квітня.
Різун В.	Їхнє	майбутнє	—	велике	життя	//	Радянське	село.	—	1973.	—	
7	липня.
Різун В.	Листоноші	//	Радянське	село.	—	1973.	—	14	липня.
Різун В.	Продавець	сільмагу	//	Радянське	село.	—	1973.	—	21	липня.
Різун В.	Нагорода	за	працю	//	Радянське	село.	—	1973.	—	24	липня.
Різун В.	Діти	допомагають	батькам	//	Радянське	село.	—	1973.	—	
26	липня.
Різун В.	Сумлінні	//	Радянське	село.	—	1973.	—	4	серпня.
Різун В.	У	рідному	колгоспі	//	Радянське	село.	—	1973.	—	14	серпня.
Різун В.	 «Будь	ласка,	заходьте!»	//	Радянське	село.	—	1973.	—	25	
серпня.
Різун В.	Ми	—	 тисячі	 пагінців…	 //	 Радянське	 село.	—	 1973.	—	
1	вересня. 
Різун В.	Народ	Чілі	переможе	//	Радянське	село.	—	1973.	—	11	жов-
тня.
Різун В.	Навесні,	як	сонце	вище…	//	Радянське	село.	—	1973.	—	
13	жовтня.
Різун В.	Людське	щастя	//	Радянське	село.	—	1973.	—	16	жовтня.
Різун В.	Моє	бажання	//	Радянське	село.	—	1973.	—	3	листопада.
Різун В.	До	землі	//	Радянське	село.	—	1973.	—	1	грудня.
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1974
Різун В.	Військова	справа	—	кожному	//	Радянське	село.	—	1974.	—	
26	січня.
Різун В.	Критика	в	шкільній	стіннівці	//	Радянське	село.	—	1974.	—	
5	лютого.
Різун В.	Вожата	//	Радянське	село.	—	1974.	—	19	лютого.
Різун В.	Мати	білила	хату	//	Радянське	село.	—	1974.	—	8	березня.
Різун В.	Ростуть	помічники	колгоспу	//	Радянське	село.	—	1974.	—	
12	березня.
Різун В.	[Шкільні	вісті]	//	Комсомольський	гарт.	—	1974.	—	16	квіт-
ня.
Різун В.	[Коротко]	//	Деснянська	правда.	—	1974.	—	5	травня.
Різун В.	Листи	з	фронту	//	Радянське	село.	—	1974.	—	липень.

1978
Різун В. В.	«Король	Лiр»	у	перекладах	М.	Рильського,	Б.	Пастернака,		
Ю.	Гаврука	//	Взаємозв’язки	лiтератур	братнiх	народiв.	—	Київ	 :	
«Вища	школа»,	1978.	—	С.	105—117.

1980
Крижанiвська О., Різун В. Новi	росiйськi	переклади	української	
поезiї	//	Теорiя	i	практика	перекладу.	—	1980.	—	Вип.	3.	—	С.	99—105.

1982
Ризун В. В. К	вопросу	о	социально-культурной	адаптации	художе-
ственного	произведения	//	Теория	и	практика	перевода.	—	Київ,	
1982.	—	С.	3—12.

1985
Різун В. В. Залежнiсть	темовидiльної	функцiї	газетного	заголовка	
вiд	його	структурно-семантичних	собливостей	//	Тези	доповiдей	
Першої	науково-практичної	конференцiї	МУiС	ф-ту	журналiстики	
i	журналiстiв-практикiв	 «Журналiстика	на	 етапi	 удосконалення	
розвинутого	соцiалiзму».	—	Київ,	1985.	—	С.	12—13.

Ризун В. В.	Объект,	предмет	и	аспект	изучения	в	лингвостилистичес-
ких	исследованиях	//	Особенности	языка	и	стиля	средств	массовой		
информации		/		Киев.	гос.	ун-т.	—	Київ,	1985.	—	С.	224—262.	—	Деп.	
в	ИНИОН	АН	СССР	5.02.86,	№	24005.

1986
Різун В. В. Газета	починається	iз	заголовка	//	Журналiст	України.	—	
1986.	—	Вип.	7.	—	С.	41—42.
Ризун В. В. Социопсихологические	основы	формирования	темы	
высказывания	//	Журналiстика	на	етапi	удосконалення	соцiалiзму	
:	 тези	 доповідей	 2	 наук.-практич.	 конф.	 молодих	 учених	ф-тiв	
журналiстики	i	журналiстiв-практикiв.	—	Київ,1986.
Ризун В. В. Тематика	газеты	в	лингвистическом	освещении	//	Журна-
листика	на	этапе	совершенствования	социализма	/	Киев.	гос.	ун-т.	—	
Киев,	1986.	—	С. 77—88.	—	Деп.	в	ИНИОН	АН	СССР	5.02.86	№	24007.

1987
Ризун В. В.	О	теме	текста	и	тематической	группе	слов		(теоретический		
аспект)	//	Язык	и	композиция	газетного	текста:		Теория	и	практи-
ка.	—		Свердловск	:	Изд-во	Уральского	ун-та,	1987.	—	С.	32—37.

1988
Різун В. В.	Журналiстикознавство	i		теорiя	мовної	дiяльностi	//	Пе-
ребудова:		досвiд,	проблеми,	пошуки.	Роль	журналiстської	творчостi	
в	 революційному	 оновленнi	 соцiа	лiстичного	 суспiльства	 :	 тези	
доповідей	 i	повiдомлень	науково-практичної	конфе	рен	ції,	при-
свяченої	70-річчю	від	дня	народження	професора	Д.	М.	При	люка	
(1918—1987).	—	Київ,	1988.	—	С.	29—30.
Ризун В. В.	Определение	 темы	текста:	Проблема	редакторского	
анализа	:	автореф.	...	на	соиск.	уч.	ст.	канд.	филол.	наук	/		Владимир	
Владимирович	Ризун.	—	Киев,	1988.	—	22	с.

1989
Ризун В. В. Коммуникативная	целеустановка	автора	и	эффективность	
воздействия	на	читателя	//	Средства	массовой	информации	в	фор-
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мировании		нового		мышления	//	Материалы	науч.-практ.	конф.	—		
Ленинград,	1989.	—	С.	9—10.
Різун В. В. Методичнi	вказiвки	до	вивчення	курсу	«Сучасна		україн-
ська	лiте	ратурна	мова»	(Тема:	«Термiнологiчно-поняттєвий	мiнiмум	
iз	синтаксису»)	/	Київ.	ун-т	ім.	Т.	Шевченка.	—	Київ,	1989.
Різун В. В. Психолiнгвiстичний	аспект		моделювання		навчальної	
дiяльностi	студентiв-журналiстiв	//	Матерiали	наради	завiдувачiв	
кафедр		факультетiв		i	вiддiлень	журналiстики	унiверситетiв	краї-
ни.	—	Київ,	1989.	—	С.	66—68.
Ризун В. В. Редактор	и	 тема	 (психолингвистический	 аспект)	 //	
Журналiсти	ка.	—	1989.	—	Вип.	21.	—	С.	24—30.
Ризун В. В. Речь	в	структуре	профессиональной		деятельности	жур-
налистов	//	Тезисы	конф.	«Советская	журналистика	в	1988	году.	
Проблемы	эффективности	печати,	телевидения,	радио	в	условиях	
перестройки».	—	Москва	:	Изд-во	МГУ,	1989.	—	С.	78—80.
Різун В. В.	Фiлологiя	—	не	лiкбез	//	Молодь	України.	—	1989.	—	
22	червня.
Різун В. В. Чи	потрiбна	розмова	про	вивчення	слова?	//	Радянська	
освiта.	—	1989.	—	13	червня.
Ризун В. В. Использование	ЭВМ	в	учебном	процессе	при	подготовке	
журналистов	/	Ризун	В.	В.,	Фурдуй	М.	И. //	Материалы	совещания	
заведующих	кафедрами	 	факультетов	и	отделений	журналистики	
университетов	страны	(20—25	марта	1989	года).	—	Киев,	1989.	—	
С.	70—71.
Ризун В. В. Фотография	как	средство	экстериоризации	образной	
системы	текста	//	Фо	то	графия	в	прессе:	проблемы	истории,	теории	
и	фотожурналистського	мастер	ства	/	Тезисы	докладов	всесоюзной	
научно-практической	конференции.	—	Киев,	1989.	—	С.	45—47.

1990

Різун В. В. Мовлення	в	структурi	професiйної	дiяльностi	журналiстiв	
//	Журналiстика.	—	1990.	—	Вип.	22.	—	С.	73—78.
Різун В. В.	Редактор	—	iнтерпретатор	тексту	//	Журналiст	України.	—	
1990.	—	Вип.	2.	—	С.	42—44.

Ризун В. В.	 Использование	 ЭВМ	 при	 изучении	 дисциплин	
языковедческого	цикла		/	Ризун	В.	В.,	Фурдуй	М.	И	//	Проблемы	
высшей	школы.	—	Киев,	1990.	—	Вып.	70.	—	С.	51—58.

1991
Різун В. В.	Автоматизованi	редактори	i	дiагностика		тексту	/	Різун	В.	В.,	
Волок	Л.	Б.,	Чеховська	Л.	Ф.	 	 //	Журналiстика.	—	1991.	—	Вип.	
23.	—	С.	144—151.
Різун В. В.	Методичнi		вказiвки		до		вивчення		текстового			редактора	
«TEDUNI».	—	Київ,	1991.	—	16	с.
Сучасна	українська	мова	:	пiдручник	/	О.	Д.	Пономарiв,	В.	В.	Різун,	
Л.	Ю.	Шевченко	та	iн.	—	Київ	:	Либiдь,	1991.	—	312	с.

1992
Різун В. В. Iнформацiйнi	мережi	в	засобах	масової	інформацiї.	Ка-
нал	IНФО-ТАСС	/	В.	В.	Різун,	О.	К.	Мелещенко	;	Київ.	ун-т.	ім.		
Т.	Г.	Шевченка.	—	Київ,	1992.	—	96	с.

1993

Різун В. В. Основи	комп’ютерного	набору	i	коректури	:	пiдручник.	—	
Київ	:	Либiдь,	1993.	—	172	с.	
Сучасна	українська	мова	:	довiдник	/	Л.	Ю.	Шевченко,	В.	В.	Різун,	
Ю.	В.	Лисенко.	—	Київ:	Либiдь,	1993.	—	336	с.

1994
Лексикографiя	сучасної		української	мови:		методичнi	матерiали,		
навчальнi	 	 словники	 /	 упоряд.	 А.	 I.	 Мамалига,	 О.	 М.	 Пазяк,		
В.	В.	Різун,	М.	I.	Фурдуй.	—	Київ	:	Видавничо-полiграфiчний	центр	
«Київський	унiверситет»,	1994.	—	116	с.
Різун В. В. Гуманiтарнi	технологiї	/	В.	В.	Різун,	Н.	В.	Бондаренко,	
О.	 Б.	 Тетерiна,	 М.	 І.	 Фу	р	дуй. —	Київ	 :	 Видавничий	 дiм	 «КМ	
Academia»,	1994.	—	60	с.
Різун В. В. Новiтнi	програми	з	дiагностики	та	розвитку	мовлення	//	
Українська	мова	як	iноземна:	проблеми	методики	викладання.	—	
Львів	:	Каменяр,	1994.	—	С.	103—105.
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Сучасна	українська	мова.		Синтаксис	:	пiдручник	/	О.	Д.	Пономарiв,	
В.	В.	Різун	[та	iн.]	—	Київ	:	Либiдь,	1994.	—	256	с.

1995

Основи	комп’ютерної	журналiстики	/	В.	Ф.	Іванов,	О.	К.	Меле-
щенко,	В.	В.	Різун;	Київ.	ун-т;	Iн-т	системних	дослiджень	освiти.	—	
Київ,	1995.	—	242	с.
Різун В. В. Моделювання	i	технологiя	редакторських	систем	:	мо-
нографія	/	В.	В.	Різун	;	Iн-т	системних	дослiджень	освiти	;	Київ.	
ун-т.	—	Київ,	1995.	—	200	с.

1996
Різун В. В. Лiтературне	редагування	:	пiдручник.	—	Київ	:	Либiдь,	
1996.	—	240	с.
Різун В. В. Редагування	в	Україні	//	Сучасна	українська	журналіс-
тика.	Поняттєвий	апарат.	—	Київ	:	Школяр,	1997.	—	С.	45—46.
Словники	сучасної	мовної	практики.	Книга	1	/	Мамалига	А.	 I.,	
Пазяк	О.	М.,	Різун	В.	В.	[та	iн.].	—	Київ,	1996.	—	96	с.
Сучасна	українська	мова	:	довiдник	/	Шевченко	Л.	Ю.,	Різун	В.	В.,	
Лисенко	Ю.	В.	—	2-ге	вид.	—	Київ	:	Либiдь,	1996.	—	320	с.

1997
Різун В. В.	Використання	шкірно-гальванічного	рефлексу	як	методу	
вивчення	компонентної	будови	теми	//	Методологічні	проблеми	
психології	мисленнєвої	та	мовної	діяльності.	Studia	methodologi-
ca.	—	Вип.	3.	—	Тернопіль,	1997.	—	С.	79—80.
Різун В. В. Використання	шкірно-гальванічного	рефлексу	як	мето-
ду	вивчення	компонентної	будови	теми	//	Редакційно-видавнича	
справа:	досвід,	проблеми,	майбутнє	/	за	ред.	В.	В.	Різуна.	—	Київ	:	
РВЦ	«Київ.	ун-т»,	1997.	—	С.	159—163.
Різун В. В. Від	проекту	до	вибуху	—	один	крок	//	Літературна	Укра-
їна.	—	1997.	—	№	33.
Різун В. В. Журналістська	педагогіка	//	Редакційно-видавнича	спра-
ва:	досвід,	проблеми,	майбутнє	/	за	ред.	В.	В.	Різуна.	—	Київ	:	РВЦ	
«Київ.	ун-т»,	1997.	—	С.	5—12.

Різун В. В. Педагогічні	роздуми	//	Друкарство.	—	1997.	—	№	3—4.	—	
С.	8—9.
Різун В. В. Перцептивна	структура	твору	та	 її	роль	у	формуван-
ні	 націо	нальної	 свідомості	 //	 Язык.	Культура.	 Взаимопонима-
ние.	Материалы	международной	конференции.	—	Львів	:	ЛГУ	им.		
И.	Франко,	1997.	—	С.	46—49.
Різун В. В.	Про	підготовку	редакційно-видавничих	працівників	в	
інституті	журналістики	//	Українська	журналістика	—	97	/	за	заг.	ред.	
А.	З.	Москаленка.	—	Київ	:	Центр	вільної	преси,	1997.	—	С.	48—49.
Різун В. В.	Чорнобильські	діти:	«Час	покаже»...	//	Вечірній	Київ.	—	
1997.	—	3	липня.
Сучасна	 українська	мова	 :	 підручник	 /	Пономарів	О.	Д.,	 Різун		
В.	В.,	Шевченко	Л.	Ю.	та	ін.	—	Київ	:	Либідь,	1997.	—	400	с.

1998

Різун В. В. Аспекти	теорії	тексту	//	Нариси	про	текст	/	Різун	В.	В.,	Ма-
малига	А.	І.,	Феллер	М.	Д.	—	Київ	:	РВЦ	«Київ.	ун-т»,	1998.	—	С.	3—59.
Різун В. В. Хто	може	стати	видавцем?	//	Друкарство.	—	1998.	—	бе-
резень—квітень.	—	С.	15
Українська	мова	щодня	/	М.	Гри	мич,	Н.	Непийвода,	В.	Різун.	—	
Київ	:	Заповіт,	1998.	—	160	с.

1999

Різун В. В. Лінгвістична	діагностика	в	освіті	//	Українська	мова	та	
література.	—	1999.	—	№	12.	—	С.	10—11.
Різун В. В. Лінгвістичне	тестування	в	освіті	//	Українська	мова	та	
література.	—	1999.	—	№	20.	—	С.	8.
Різун В. В.  Лінгвістичний	контроль	в	освіті	//	Українська	мова	та	
література.	—	1999.	—	№	21—	С.	11.
Різун В. В. Лінгвістичний	моніторинг	в	освіті	//	Українська	мова	та	
література.	—	1999.	—	№	22.
Різун В. В.	Предмет	 і	завдання	лінгвістичної	діагностики	в	освіті	
//	Наукові	записки.	—	Т.	9.	—	Ч.	1.	—	Київ	:	Видавничий	дім	«КМ	
Academia»,	1999.	—	С.	22—26
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2000

Бачити	попереду	вічність	/		Денисенко	А.,	Різун	В.	//	Демократична	
Україна.	Тижневий	спецвипуск	«Простір».	—	2000.	—	11	серпня.	—	
С.	2—3.
Різун В. В.	[Виступ	на	пленумі	правління	НСЖУ]	//	Пресінформ.	—	
Лютий—березень	2000.	—	С.	3.
Різун В. В.	Елітність	нашого	народу	//	Освіта.	—	5—12	квітня	2000.	—	
С.	1.
Різун В. В.	 Загальна	 характеристика	 масовоінформаційної	 ді-
яльності	//	Наукові	записки	Інституту	журналістики.	—	2000.	—		
Том	1.	—	С.	15—30.
Різун В. В.	Загальна	характеристика	масовоінформаційної	діяль-
ності.	Лекція	перша	/	Київ.	нац.	ун-т	ім.	Тараса	Шевченка.	—	Київ,	
2000.	—	34	с.
Різун В. В.	[З	виступу	директора	Інституту	журналістики	КНУ	імені	
Тараса	Шевченка	на	засіданні	прес-клубу	Асоціації	працівників	
ЗМІ	України	7	квітня	2000	року]	//	Телепрескур’єр.	—	2000.	—	№	
3(4).	—	С.	26—27.
Різун В. В.	Навчально-методичні	проблеми	підготовки	журналіст-
ських	кадрів	 //	Всеукраїнська	науково-методична	конференція	
«Сучасний	стан	вищої	освіти	в	Україні:	проблеми	та	перспективи»	
:	тези	доповідей.	—	Київ,	2000.	—	С.	28—31.
Різун В. В.	Поняття	тексту	в	журналістиці	//	Вісник	Львівського	
університету.	Сер.	Філологічна.	—	Львів,	2000.	—	С.	182—186.
Різун В. В.	Принципова	й	відповідальна	свобода	слова	—	вищий	
принцип	журналістського	професіоналізму	//	Дітер	Вайріх.	Етика	
і	журналістика	/	Київ.	нац.	ун-т	ім.	Т.	Шевченка.	—	Київ,	2000.	—	
С.	4—5. 
Різун В. В.	Хто	прийде	завтра?	//	Пресінформ.	—	квітень—травень	
2000.	—	С.	10—13.

Rizun, Władimir.	Nowe	kształcenie	dziennikarzy	na	Ukrainie	w	kontekście	
zbliżenia	Wschodu	i	Zachodu	//	Zbliżanie	się	Wschodu	i	Zachodu.	—	
Poznań	:	Wydawnictwo	Naukowe	INPiD	UAM,	2000.	—	С.	227—230.

2001

Різун В. В.	 До	 питання	 про	 магістерський	 курс	 «Українське	
журналісти	кознавство»	//	Наукові	записки	Інституту	журналісти-
ки.	—	2001.	—	Том	3.	—	С.	13—14.
Різун В. В.	Журналістська	освіта	в	пострадянській	Україні	 (з	ви-
ступу	на	міжнародній	конференції	з	питань	функціонування	ЗМІ	
в	пострадянському	просторі,	що	відбувалася	восени	2001	року	в	
Кишинівському	університеті)	//	Наукові	записки	Інституту	жур-
налістики.	—	2001.	—	Том	4.	—	С.	22—24.
Різун В. В. Журналістська	освіта	в	Україні	//	Українське	журналісти-
кознавство.	—	2001.	—	Вип.	2.	—	С.	43—48.
Ризун В.	Журналистское	образование	в	Украине	в	контексте	про-
блем	СМИ	 //	 Роль	местных	 и	 региональных	 средств	массовой	
информации	в	демократизации	обществ	Восточной	и	Централь-
ной	Европы.	—	Warszawa	:	Oficyna	Wydawnicza	ASPRA-JR,	2001.	—	
С.	104—108.
Ризун В.	Журналистское	образование	на	Украине	//	Mass-media	оn	
societăţile	оn	tranziţie:	realitǎţi	şi	perspective	/	Univ.	De	Stat	din	Mol-
dova,	Fundaţia	Friedrich	Ebert	(Germania),	Central	de	analizǎ politicǎ	
şi	tehnologii	sociale	«Captes»;	coord.	Valeriu	Moşneaga.	—	Ch.	:	Centrul	
ed.	—	poligr.	al	USM,	2001.	—	С.	197—200.
Різун В.	Закон	про	теледебати	—	це	дзеркало	суспільства	 і	влади	
[Електронний	ресурс].	—	2001.	—	24	 грудня.	—	Режим	доступу:	
http://www.telekritika.kiev.ua/comments/?id=1053	(дата	звернення:	
20.12.2002).	—	Назва	з	екрана.
Різун В. В.	Основи	масового	спілкування	як	духовного	єднання	 і	
порозуміння	//	Вісник	Львівського	університету.	Серія	журналіс-
тика.		—	Вип.	21.	—	2001.	—	С.	20—25.
Різун В. В. Педагогічні	технології	в	журналістській	освіті	//	Наукові	
записки	Інституту	журналістики.	—	2001.	—	Том	5.	—	С.	26—30.
Різун В.	Передмова	(укр.);	Vorwort	(нім.)	//	Вернер	Д’Інка.	Менедж-
мент	/	Київський	національний	університет	ім.	Тараса	Шевченка	;		
Представництво	Фонду	Конрада	 Аденауера	 в	 Україні.	—	Київ,	
2001.	—	С.	5,	35.
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Різун В. В.	Природа	й	структура	комунікативного	процесу	//	Наукові	
записки	Інституту	журналістики.	—	2001.	—	Том	2.	—	С.	17—37.
Різун В.	Про	нові	перспективи	журналістської	освіти	в	Україні	//	
Актуальні	проблеми	журналістики.	Збірник	наукових	праць	/	Ужго-
родський	національний	університет.	—	Ужгород,	2001.	—	С.	205—207.
Різун В. В. Про	роман	Марини	Гримич	«Ти,	чуєш,	Марго?»	//	Укра-
їнське	слово.	—	2001.	—	№	16.
Різун В. В.	Системи	масової	комунікації	//	Наукові	записки	Інсти-
туту	журналістики.	—	2001.	—	Том	3.	—	С.	22—30.
Різун В. В.	Системи	масової	комунікації	на	перехідному	етапі	//	
Мас-медіа	на	перехідному	етапі:	система	мас-медіа,	політична	ко-
мунікація,	 аспекти	журналістики,	методи	дослідження	 /	Центр	
вільної	преси	;	Інститут	журналістики	КНУ	ім.	Тараса	Шевченка	;	
за	ред	Р.	Блюма,	М.	Герольд,	В.	Іванова,	В.	Різуна.	—	Київ,	2001.	—	
С.	7—8.
Сучасна	українська	мова		:	підручник		/	О.	Д.	Пономарів,	В.	В.	Рі-
зун,	Л.	Ю.	Шевченко	[та	ін.]	;	за	ред.	О.	Д.	Пономарева.	—		Вид.	
2-ге,	перероб.	/	за	ред.	О.	Д.	Пономарева.	—	Київ:	Либідь,	2001.	—	
С.	8—26;	219—227.

2002

Різун В. В.	Візьмемо	з	минулого	вогонь,	а	не	попіл	//	Ігор	Шаров.	100	
сучасників:	роздуми	про	Україну.	—	Київ	:	Преса	України,	2002.	—	
С.	347—349.
[Різун	В.	В.]	Вступ	до	спеціальності	:	навчальна	програма	/	Київ.	
нац.	 ун-т	 ім.	 Т.	Шевченка,	 Ін-т	 журналістики	 ;	 уклад.	 проф.		
В.	В.	Рі	зун.	—	Київ,	2002.	—	8	с.
Різун В. В. Журналістика:	інформування	чи	вплив?	Погляд	на	яви-
ще	з	позиції	теорії	комунікації	 	/	Різун	В.	В.	Партико	З.	В.	//	Ві-
сник.	Журна	ліс	ти	ка	/	Київ.	нац.	ун-т	ім.	Т.	Шевченка.	—	2002.	—		
Вип.	10.	—	С.	22—23.
[Різун	В.	В.]	Журналістська	майстерність	 :	навчальна	програма	/	
Київ.	на	ц.	ун-т	ім.Т.	Шевченка,	Ін-т	журналістики	;	уклад.	проф.	
В.	В.	Рі	зун.	—	Київ,	2002.	—	8	с.

Ризун В. 	 Кризис	 образования?	 [Електронний	 ресурс].	 —	
2002.	—	23.10.	—	 	Режим	доступу:	http://www.telekritika.kiev.ua/
comments/?id=5103	(дата	звернення:	20.12.2002).		—	Назва	з	екра-
на.
Різун В. В.	Підсумкові	контрольні	роботи	в	системі	освітнього	мо-
ніторингу	//	Вісник.	Журна	ліс	ти	ка	/	Київ.	нац.	ун-т	ім.	Т.	Шевчен-
ка.	—	2002.	—	Вип.	10.	—	С.	31—33.
Різун В. В.	Політика	дружби	і	співпраці	//	Публіцистика	і	політика	:	
зб.	наукових	праць.	—Вип.	3	/	Київ.	нац.	ун-т	ім.	Т.	Шевченка.	—	
Київ,	2002.	—	С.	5—6.
Різун В. В.	Природа	літературного	редагування	//	Вісник.	Журна-
ліс	ти	ка	/	Київ.	нац.	ун-т	 ім.	Т.	Шевченка.	—	2002.	—	Вип.	10.	—	
С.	7—10.
Різун В. В.	Проблеми	стандартизації	журналістської	освіти	//	Науко-
ві	записки	Інституту	журналістики.	—	2002.	—	Том	7.	—	С.	11—13.
Різун В. Тележурналістська	освіта:	тридцять	років	по	тому	//	Вісник	
Національної	ради	України	з	питань	телебачення	 і	радіомовлен-
ня.	—	2002.	—	№	2	(5).	—	С.	22—24.
[Різун	В.	В.	та	ін.]	То	чи	є	в	Україні	незалежна	преса?	//	Урок	укра-
їнської.	—	2002.	—	№	10.	—	С.	15—18.
Різун В. В.	Штрихи	до	наукового	портрета	Д.	М.	Прилюка	//	Наукові	
записки	Інституту	журналістики.	—	2002.	—	Том	6.	—	С.	37—52.

2003

Перлини	духовності:	Твори	укр.	світської	л-ри	від	часів	Київ.	Русі	
до	XVII	ст.	:	навч.	посіб.	/	упоряд.,	передм.	і	комент.	Різуна	В.	В.	—	
Київ	:	Грамота,	2003.	—	Кн.	1.	—	560	с.
Перлини	духовності:	Твори	укр.	світської	л-ри	від	часів	Київ.	Русі	
до	XVII	ст.	 :	навч.	посіб.	/	упоряд.	Різуна	В.	В.	—	Київ	:	Грамота,	
2003.	—	Кн.	2.	—	480	с.
Різун В. В. Маси.	—	Київ	:	ВПЦ	«Київський	університет»,	2003.	—	
118	с.
Різун В.	На	передовій	журналістської	освіти	в	Україні	/	Київ.	нац.	
ун-т	ім.	Тараса	Шевченка.	—	Київ,	2003.	—	24	с.	
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Різун В. В.	Про	стан	нашої	науки	та	 вимоги	до	написання	дис-
ертацій	 //	Наукові	 записки	 Інституту	журналістики.	—	2003.	—		
Том	10.	—	С.	7—13.
Ризун В.	Смена	четвертой	власти	//	Киевский	телеграф.	—	2003.	—	
17—23	февраля.	—	С.	18.

2004
Різун В. В.	Дорогою	правди	//	Нариси	історії	Київського	національ-
ного	університету	імені	Тараса	Шевченка	/	В.	В.	Різун,	М.	С.	Тим-
ошик,	А.	Є.	Конверський	та	ін.	;	передм.	В.	В.	Скопенка.	—	Київ	:	
Наша	культура	і	наука,	2004.	—	С.	91—108.	
Різун В. В.	Журналістська	освіта	й	наука	в	Київському	університеті	
//	Київський	національний	університет	у	XXI	столітті.	Тези	юві-
лейної	науково-теоретичної	конференції,	присвяченої	170-річчю	
Київського	національного	університету	 імені	Тараса	Шевченка,	
24	червня	2004	року	/	Київ.	нац.	ун-т	 імені	Тараса	Шевченка.	—	
Київ,	2004.	—	С.	33—34.
Різун В. В.	Метод	спостереження	в	 інтерпретації	Д.	М.	Прилюка	
//	Матеріали	третіх	наукових	читань	/	Київ.	нац.	ун-т	 ім.	Тараса	
Шевченка.	—	Вип.	1.	—	Київ,	2004.	—	С.	7—11.
Різун В. В.	Основи	журналістики	у	відповідях	та	заувагах	/	Київ.	
нац.	ун-т	ім.	Тараса	Шевченка.	—	Київ,	2004.	—			80	с.
Різун В. В.	Поняття	мас	у	зарубіжній	і	віт	чиз	ня	ній	науці	//	Наукові	
записки.	—	Том	V	«Факультет	соціології	 та	психології.	 Інститут	
журналістики»	/	Київ.	нац.	ун-т	 ім.	Тараса	Шевченка.	—	Київ	 :	
КПВД	«Педагогіка»,	2004.	—	С.	110—120.
Різун В. В. Працювати	на	майбутнє	//	Живі	голоси	України:	нариси	
про	радіожурналістів	/	Упоряд.	Н.	М.	Сидоренко.	—	Київ	 :	ВПЦ	
«Київський	університет»,	2004.	—	С.	7—8.
Різун В. В.	Проблеми	і	перспективи	розвитку	журналістської	освіти	
в	Україні	початку	XXI	століття	/	Київ.	нац.	ун-т	ім.	Тараса	Шевчен-
ка.	—	Київ,	2004.	—	19	с.
Різун В. В. Проблеми	і	перспективи	розвитку	журналістської	освіти	
в	Україні	початку	ХХІ	століття	//	Наукові	записки	Інституту	жур-
налістики.	—	2004.	—	Том	16.	—	С.	6—13.

Різун В. В.	Українське	журналістикознавство	на	порозі	третього	
тисячоліття	//	Наукові	записки.	До	170-річчя	Київського	Націо-
нального	університету	імені	Тараса	Шевченка.	—	Том	1	/	Київ.	нац.	
ун-т	 ім.	Тараса	Шевченка.	—	Київ	 :	КПВД	«Педагогіка»,	2004.	—	
С.	76—82.

2005

Володимир Різун.	Ще	раз	про	журналістську	освіту	і	не	тільки	про	
неї...	//	Медіакритика.	—	2005.	—	№	10.	—	С.	28—31.
Інтеграція	 і	різноманітність:	нові	 тенденції	політики	України	у	
сфері	засобів	масової	інформації	та	нових	комунікаційних	послуг	
:	інформаційна	доповідь	:	спеціальне	видання	до	7-ї	Європейської	
міністерської	конференції	з	питань	політики	у	сфері	засобів	масової	
інформації	/	Губерський	Л.	В.,	Камінський	Є.	Є.,	Ожеван	М.	А.,	
Шнирков	О.	І.,	Різун	В.	В.,	Макаренко	Є.	А.,	Яковець	А.	В.	—	Київ,	
2005.	—	120	с.
Різун В. В.	Болонський	процес	як	точка	зустрічі	двох	Європ:	Погляд	
з	Англії,	Iрландії	та	Польщі	//	День.	—	2005.	—	2	грудня.	—	С.	18.
Різун В. В. До	питання	про	наукові	погляди	професора	А.	З.	Мос-
каленка	на	журналістику	//	Наукові	читання	Інституту	журналіс-
тики	:	доповіді	та	матеріали	четвертих	наукових	читань,	присвяче-
них	70-літтю	від	дня	народження	А.	З.	Москаленка.	12	листопада		
2004	 р.	 /	 Київ.	 нац.	 ун-т	 ім.	 Тараса	Шевченка	 ;	 за	 ред	 проф.		
В.	В.	Різуна.	—	Вип.	2.	—	Київ,	2005.	—	С.	5—8.
Різун В. В. Лінгвістика	впливу	/	В.	В.	Різун,	Н.	Ф.	Непийвода,	В.	М.	Кор-
нєєв.	—	Київ	:	ВПЦ	«Київський	університет»,	2005.	—	148	с.
Різун В. В.	Методи	наукових	досліджень	у	журналістикознавстві	/	
Різун	В.	В.,	Скотникова	Т.	В.	—	Київ	:	ВПЦ	«Київський	універси-
тет»,	2005.	—	104	с.
Різун В. В. Нарис	з	історії	та	теорії	українського	журналістикознав-
ства	:	монографія	/	Київ.	нац.	ун-т	імені	Тараса	Шевченка	/	Різун	
В.	В.,	Трачук	Т.	А.	—	Київ,	2005.	—	232	с.
Різун В. В.	Об’єкт	і	предмет	дослідження:	зауваження	en	passant	//	
Українське	журналістикознавство.	—	2005.	—	Випуск	6.	—	С.	4—5.
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Ризун В. В.	Предисловие	к	украинскому	изданию	//	Мас-медиа,	
сектор	безопасности	и	власть.	Роль	новостных	средств	массовой	
информации	в	контроле	и	подотчетности	сектора	безопасности:	На-
учное	пособие	/	Капарини	М.,	Рельик	Д.	и	др.	—	Київ,	2005.	—	С.	7.	
Різун В. В.	[Про	Інститут	журналістики]	//	Київський	національний	
університет	імені	Тараса	Шевченка.	Незабутні	постаті.	—	Київ	:	Світ	
успіху,	2005.	—	С.	138—139.
Різун В.	Слово	до	ювіляра,	виголошене	на	урочистій	ученій	раді	
Інституту	журналістики	з	нагоди	70-річчя	професора	О.	Д.	По-
номарева	//	Наукові	читання	Інституту	журналістики		На	пошану		
О.	Д.	Пономарева	/	за	ред.	проф.	В.	В.	Різуна	;	Київ.	нац.	ун-т	імені	
Тараса	Шевченка.	—	Вип.	четвертий.	—	Київ,	2005.	—	С.	4.
Різун В. В.	Як	уникати	неправди,	або	Чим	захищати	добре	ім’я	журна-
ліста?	//	Актуальні	питання	масової	комунікації.	—	2005.	—	Вип.	6.	—		
С.	5—7.
Сучасна	українська	мова	:	підручник		/	О.	Д.	Пономарів,	В.	В.	Різун,	
Л.	Ю.	Шевченко	[та	 ін.]	 ;	за	ред.	О.	Д.	Пономарева.	—	3-тє	вид.,	
перероб.	—	Київ	:	Либідь,	2005.	—	488	с.

2006
Різун В.В. Ідея	журналістської	 освіти	 в	 контексті	 дискурсу	про	
університет	//	Ученые	записки	Таврического	национального	уни-
верситета	им.	В.	И.	Вернадского.	Филология.	—	Том	19	 (58).	—		
№	5.	—	2006.	—	С.	335—344.
Різун В. В.	Моніторинг	у	системі	методів	журналістикознавства:	
основні	засади	/	Різун	В.	В.,	Скотникова	Т.	В.		//	Українське	жур-
налістикознавство.	—	Вип.	7.	—	2006.	—	С.	20—29.
Різун В. В.	Про	автора	і	його	творчість	//	Довкруг	проблем	зобра-
жальної	журналістики.	Журналістикознавці	про	наукову	творчість	
Бориса	Чернякова	/	Київ.	нац.	ун-т	ім.	Тараса	Шевченка;	Інститут	
журналістики	;	укл.	і	наук.	ред.	В.	В.	Різуна.	—	Київ,	2006.	—	С.	5—6.
Різун В. В.	Трансформація	журналістської	науки	та	освіти	в	кон-
тексті	Болонського	процесу	(Виступ	на	конференції	«Журналіс-
тика	—	2006»)	//	Українське	журналістикознавство.	—	Вип.	7.	—	
2006.	—	С.	4—5.

Різун В. В. Трансформація	журналістської	освіти:	європейський	
контекст.	Виступ	на	Міжнародній	науково-практичній	конференції	
//	Імідж	сучасного	педагога.	—	2006.	—	№	1.	—	С.	3—4.
Різун В.	Штрихи	до	портрета	професора	Наталії	Непийводи	//	На-
укові	читання	Інституту	журналістики.	На	пошану	Н.	Ф.	Непийводи	
/	Київ.	нац.	ун-т	ім.	Тараса	Шевченка.	—	Випуск	п’ятий.	—	Київ	—	
С.	4—7.
Українське	 телебачення:	 вчора,	 сьогодні,	 завтра	 /	 за	 загальною	
ред.	І.	С.	Чижа.	—	Київ:	«Дирекція	ФВД»,	2006.	—	648	с.	(у	співав-
торстві).

2007
Моніторинг	 та	 інформаційне	моделювання	 засобів	масової	 ін-
формації	 :	 колективна	монографія	 /	 В.	 В.	 Різун,	 В.	Ф.	 Іванов,		
Н.	П.	Шумарова	та	ін.	;	за	ред.	В.	В.	Різун	;	упоряд.	Т.	В.	Скотни-
кова.	—	Київ	 :	Видавничо-поліграфічний	центр	«Київський	уні-
верситет»,	2007.	—	272	с.
Різун В.	Болонський	процес	як	чинник	гармонізації	журналістської	
освіти	в	Україні	//	Журналістська	педагогіка	в	контексті	Болонського	
процесу	/	упоряд.:	А.	І.	Мамалига,	Ю.	П.	Єлісовенко	;	за	заг.	ред.	В.	В.	
Різуна;	Київ.	нац.	ун-т	ім.	Тараса	Шевченка.	—	Київ,	2007.	—	С.	3—5.	
Різун В.	«Жоден	український	медіахолдинг	не	вкладає	гроші	в	жур-
налістську	освіту»	//	ТелеКритика.	—	2007.	—	№	7—8.	—	С.	62—65	—	
(Інтерв’ю	Костянтина	Усова).
Різун В.	Журналістська	діяльність	і	парадокси	масового	спілкування	
//	Науковий	вісник	Ужгородського	університету.	Серія	«Філоло-
гія».	—	2007.	—	Вип.	17.	—	С.	43—45.
Різун В. В. Журналістська	освіта	та	наука	в	контексті	нових	змін	
в	освітній	 і	науковій	галузях	//	Українська	журналістика:	умови	
формування	та	перспективи	розвитку	:	зб.	наук.	пр./	МОН	України.	
Черкаський	нац.	ун-т	ім.	Б.	Хмельницького	;	відп.	ред.	С.	М.	Квіт,	
Т.	Г.	Бондаренко.	—	Черкаси,	2007.	—	С.	61—65.
Різун Володимир. Ідея	журналістської	освіти	в	контексті	дискурсу	
про	університет.	—	Луцьк	:	РВВ	«Вежа»	ВНУ	імені	Лесі	Українки,	
2007.	—	32	с.
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Різун В.	Історичний	досвід	розбудови	журналістської	освіти	//	Жур-
налістська	педагогіка	в	контексті	Болонського	процесу	/	упоряд.:	
А.	І.	Мамалига,	Ю.	П.	Єлісовенко	;	за	заг.	ред.	В.	В.	Різуна;	Київ.	
нац.	ун-т	ім.	Тараса	Шевченка.	—	Київ,	2007.	—	С.	188—198.
Різун В. В.	Київська	школа	журналістики	у	просторі	і	часі	//	Пам’ять	
століть.	—	2007.	—	№	3.	—	С.	5—20.
Різун В.	Наш	навчальний	заклад	—	один	із	найстаріших	і	найпре-
стижніших	у	Європі	//	Молодь	України.	—	2007.	—	29	березня—	
4	квітня.	—	С.	12—14	(пряма	лінія).
Різун В.	Про	хвороби	української	журналістики	 та	 їх	 лікування	
//	Журналіст	України.	—	2007.	—	№	1.	—	С.	6—11.	—	(Інтерв’ю	В.	
Черемних).

2008
Вовк Т. А. Становлення	журналістської	освіти	в	КНУ	імені	Тара-
са	Шевченка.	Відділення	журналістики	в	документах	і	матеріалах	
(1947—1953	рр.).	Частина	друга:	1947—1948	навчальний	рік		/	Вовк	
Т.	А.,	Різун	В.	В.	//	Українське	журналістикознавство.	—	2008.	—	
Вип.	9.	—	С.	50—63.
Різун В. В. Методи	наукових	досліджень	у	журналістикознавстві	/	
В.	В.	Різун,	Т.	В.	Скотникова.	—	2-ге	вид.	перероб.	і	доп.	—	Київ	:	
Преса	України,	2008.	—	144	с.
Різун В. В.	Правда	і	кривда:	історія	взаємин	//	Ученые	записки	Таври-
ческого	национального	университета	им.	В.	И.	Вернадского.	Филоло-
гия.	Социальная	коммуникация.	—	Том	21	(60).	—	№	1.	—	С.	231—241.
Різун В. В.	Теорія	масової	комунікації:	Підручник.	—	Київ	:	Про-
світа,	2008.	—	256	с.
Ризун В. В.	«Свобода	слова	—	в	нас	самих»	//	Известия	в	Украине.	—	
2008.	—	30,	31	мая,	1	июля.	—	С.	1,	4.

2009

Ідея	журналістської	освіти	в	контексті	дискурсу	про	університет	//	
Слово	—	зброя?	—	Київ	:	ТОВ	«УВПК	«ЕксОб»,	2009.	—	С.	481—492.
Медіакультура	 особистості:	 соціально-психологічний	 підхід	 /		
О.	Т.	Баришполець,	Л.	А.	Найдьонова,	Г.	В.	Мироненко,	О.	Є.	Го-

лубева,	В.	В.	Різун	[та	ін.]	;	за	ред.	Л.	А.	Найдьонової,	О.	Т.	Бариш-
польця.	—	Київ	:	Міленіум,	2009.	—	Стор.	44—66;	365—372.
Різун В. В.	Поняття	про	соціальні	комунікації	в	системі	взаємозв’язків	
влади	з	громадою	//	Запровадження	комунікацій	у	суспільстві	/	
за	заг.	ред.	Н.	К.	Дніпренко,	В.	В.	Різуна.	—	Київ	:	ТОВ	«Вістка»,	
2009.	—	С.	9—11.
Rizun V.V.	The	vital	questions	of	mass	communication	theory	:	monograph	
/	V.	V.	Rizun	;	edited	by	pr.	O.M.	Kholod	/	Taras	Shevchenko	National	
University	of	Kyiv.	—	Київ,	2009.	—	168	p.
Четвертая	власть	в	руках	Ризуна	//	2000.	—	2009.	—	16—22	октя-
бря.	—	С.	F1,	F3.	

2010

Володимир Різун.	Боротьбою	за	свободу	преси	маніпулювати	не	мож-
на	//	Селянська	правда.	—	2010.	—	4	червня.	—	С.	1—2.	(інтерв’ю	
Світлана	Галата).
Володимир Різун.	Вершини	професора	Б.	 І.	Чернякова	 //	Мова,	
суспільство,	журналістика:	матеріали	XIV	міжнародної	науково-
практичної	конференції	 з	проблем	функціонування	й	розвитку	
української	мови	(Київ,	18	квітня	2008)	/	за	редакцією	В.	В.	Різуна,	
А.	І.	Мамалиги	;	упоряд.	Д.	Данильчук,	І.	Забіяка,	А.	Мамалига.	—	
Київ	:	Видавничо-поліграфічний	центр	«Київський	університет»,	
2010.	—	С.	300—305.

2011

Вовк Т. А. Становлення	журналістської	освіти	в	Київському	на-
ціональному	 університеті	 імені	 Тараса	Шевченка.	 Відділення	
журналістики	в	документах	і	матеріалах	(1947—1953)	/	Вовк	Т.	А.,		
Різун	В.	В.	—	Київ	:	Видавничо-поліграфічний	центр	«Київський	
університет»,	2011.	—	228	с.
Володимир Різун.	Начерки	до	методології	досліджень	соціальних	комуні-
кацій	[Електронний	ресурс]	//	[Наукова	сторінка	професора	Володими-
ра	Різуна]	/	Інститут	журналістики	:	[сайт]/	—	Електронні	дані.	—	Київ,	
2011.	—	Режим	доступу:	 	 http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_
metodologiyi.pdf	(дата	звернення:	12.02.11).	—	Назва	з	екрана.
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Володимир Різун:	«Я	звертаюся	до	українських	ЗМІ:	якщо	не	хочете	
бути	предметом	розбору	в	ІЖ,	не	робіть	поганих	матеріалів».	—	Ре-
жим	доступу:	http://osvita.telekritika.ua/material/2145(дата	звернен-
ня:	12.02.11).	—	Назва	з	екрана.
Різун В. В.	Начерки	до	методології	досліджень	соціальних	комуні-
кацій	//	Світ	соціальних	комунікацій.	—	2011.	—	Том	2.	—	С.	7—11.

2012

Володимир	Різун:	 «Не	від	високої	медійної	культури	наших	ЗМІ	
студенти	потрапляють	відразу	на	посади	провідних	кореспондентів	
і	редакторів…»	[Електронний	ресурс]	//	 	Відділення	журналісти-
ки	УжНУ	:	сайт.	—	Режим	доступу:	http://mediazakarp.at.ua/publ/
nashi_interv_ju/vich_na_vich/volodimir_rizun_ne_vid_visokoji_
medijnoji_kulturi_nashikh_zmi_studenti_potrapljajut_vidrazu_na_
posady/53-1-0-139	(дата	звернення:	21.01.2017).	—	Назва	з	екрана.
Емоційно	негативні	та	нейтральні	новинні	сюжети:	порівняння	психо-
фізіологічних	ефектів	на	студентській	аудиторії	[Електронний	ресурс]	/	
Гаврилець	Ю.	Д.,	Тукаєв	С.	В.,	Різун	В.	В.,	Макарчук	М.	Ю.	//		VI	Inter-
national	scientific	conference	«Psychophysiologycal	and	visceral	functions	in	
norm	and	pathology»	October	9—11,	2012,	Kyiv,	Ukraine	(6-та	Міжнародна	
наукова	конференція	«Психофізіологічні	та	вісцеральні	функції	в	нормі	
та	патології»,	Київ,	9—11	жовтня	2012	р.)	:	тези	доп.	—	С.	61.	—	Режим	
доступу:	http://physiology.org.ua/conf/pvf2012/PVF2012_ABSTRACT_
BOOK.pdf	(дата	звернення:	21.01.2017).	—	Назва	з	екрана.
Різун В.	Освіта	у	сфері	медіа	/	Володимир	Різун,	Валерій	Іванов //	
Український	медіаландшафт	:	аналітичний	звіт	;	за	ред.	В.	Іванова,	
О.	Волошенюк,	А.	Кулакова.	—		Київ	:	ФКА,	АУП,	2013.	—	С.	44—
48.		—	Укр.	та	нім.	мовами.
Різун В. В.	До	постановки	наукової	проблеми	про	особливий	статус	
медіакомунікацій	(масового	спілкування)	в	системі	соціальних	кому-
нікацій	//	Світ	соціальних	комунікацій.	—	Том	7.	—	2012.	—	С.	6—9.
Різун В. В.	Начерки	до	методології	досліджень	соціальних	кому-
нікацій	//	Психолінгвістика.	 	—	Переяслав-Хмельницький	 :	ПП	
«СКД»,	2012.	—	Вип.	10.	—	С.	305—314.

Assessment	of	the	influence	of	the	emotionally	negative	and	neutral	TV-
news	plots:	an	EEG	study	/	Tukaiev	S.,	Havrylets	Y.,	Krizhanovskiy	S.,	
Rizun	V.,	Makarchuk	M.,	Zima	I.,	Radchuk	O.	//	Neuroscience	2012,	
SfN’s	42nd	Annual	Meeting,	October	13—17,	New	Orleans,	Louisiana,	
USA.
Comparative	analysis	of	the	influence	of	emotionally	negative	and	neutral	
tv-news	plots	on	 the	psycho-physiological	condition	of	 their	viewers	
(based	on	the	experiment)	[Електронний	ресурс]		/	Y.	D.	Havrylets,	S.	V.	
Tukaiev,	V.	V.	Rizun,	N.	E.	Makarchuk	//	17-та	Міжнародна	конферен-
ція	з	неврології	та	психіатрії	«Стрес	і	поведінка»	(Санкт-Петербург,	
Росія,	16—19	травня	2012	р.).	—	С.	21—22.	—	Режим	доступу:	http://
stressandbehavior.com/PDF/2012/	Proceedings_2012_St_Petersburg.
pdf	(дата	звернення:	21.01.2017).	—	Назва	з	екрана.
Comparative	analysis	of	the	influence	of	emotionally	negative	tv-news’ 
plots	and	uncensored	videos	containing	real	violence,	taken	from	youtube,	
on	the	psycho-physiological	condition	of	their	viewers	[Електронний	
ресурс]		/ Y.	Havrylets,	S.	Tukaiev,	O.	Radchuk,	V.	Rizun	and	M.	Ma-
karchuk	;	National	T.	Shevchenko	University	of	Kyiv,	Ukraine;	Institute	
of	Health	and	Communication,	Universita	della	Svizzera	italiana,	Swit-
zerland	//	18-th	International	Neuroscience	and	Biological	Psychiatry	
Conference	(North	America)	«Stress	and	Behavior»,	New	Orleans,	LA,	
USA	June	22-24,	2012	(18-та	Міжнародна	конференція	із	невроло-
гії	та	психіатрії	«Стрес	і	поведінка»	(Новий	Орлеан,	США,	22—24	
червня	2012	р.).	—	С.	20.	—	Режим	доступу:	http://www.stressand-
behavior.com/PDF/2012/NOLA/2012_Proceedings_18th_Confer-
ence_NOLA%20-%20FINAL.pdf	(дата	звернення:	21.01.2017).	—	
Назва	з	екрана.
Comparison	of	the	impact	of	neutral	and	negative	TV-news	clips	and	real	
violence	videos	on	the	psychophysiological	state	of	recipients	/	Havrylets	
Y.	D.,	Tukaiev	S.V.,	Rizun	V.	V.,	Makarchuk	M.Y. //	The	52nd	Annual	
Meeting	of	 the	Society	 for	Psychophysiological	Research,	September	
19—23,	2012,	New	Orleans,	Louisiana,	USA	//	Psychophysiology.	—	
2012.	—	V.	49,	Suppl.	1.	—	S.109.
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2013

Різун В. В.	До	питання	про	соціальнокомунікаційні	наукові	про-
блеми	і	про	наукові	проблеми	взагалі	//	Діалог.	—	2013.	—	№	17.	—
С.	6—22.
Різун В. В.	До	питання	про	соціальнокомунікаційні	наукові	проблеми
і	про	наукові	проблеми	взагалі	[Електронний	ресурс]	//	Актуальні
дослідження	українських	наукових	шкіл	у	галузі	соціальних	комуні-
кацій	:	матеріали	всеукраїнської	науково-практичної	конференції.	—
Київ,	2013.	—	Режим	доступу:	http://journlib.univ.kiev.ua/Articles/
Zbirnyk_tez_2013.pdf	(дата	звернення:	23.01.2017).	—	Назва	з	екрана.
Різун Володимир.	До	постановки	наукової	проблеми	про	особливий
статус	медіакомунікацій	(масового	спілкування)	в	системі	соціаль-
них	комунікацій	//	Діалог.	—	Вип.	16.	—	2013.	—	С.	258—267.
Різун В.	Емпіричні	методи	дослідження	в	журналістикознавстві	/
Різун	В.,	Скотникова	Т.		//	Вісник	Київського	національного	уні-
верситету	імені	Тараса	Шевченка.	Журналістика.	—	Вип.	1	(20).	—
2013.	—	С.	26—29.
Різун В. Історія	досліджень	медіа	впливів	/	Різун	В.,	Іванов	В.	//
Вісник	Київського	національного	університету	імені	Тараса	Шев-
ченка.	Журналістика.	—	Вип.	1	(20).	—	2013.	—	С.	4—6.
Різун В. В. Медіакомунікації:	до	визначення	понять	/	Різун	В.	В.,
Цимбаленко	Є.	С.	—	Українське	журналістикознавство.	— 2013.	— 	
Вип.	14.—	С. 50—56.
Різун В.	Методи	дослідження	ефективної	реклами	/	Різун	В.,	Шмига
Ю.,	Скотникова	Т.	//	Вісник	Київського	національного	університе-
ту	імені	Тараса	Шевченка.	Журналістика.	—	Вип.	1	(20).	—	2013.	—
С.	38—42.
Різун В. Методологічні	засади	українського	журналістикознавства
як	гуманітарної	науки	/	Різун	В.,	Скотникова	Т.	 	//	Вісник	Київ-
ського	національного	університету	 імені	Тараса	Шевченка.	Жур-
налістика.		—	Вип.	1	(20).	—	2013.	—	С.	15—18.
Різун В.	Методологія	виявлення	і	дослідження	масовокомунікацій-
ного	впливу	//	Вісник	Київського	національного	університету	імені
Тараса	Шевченка.	Журналістика.	—	Вип.	1	(20).	—	2013.	—	С.	42—57.

Різун В. Соціологічні	методи	дослідження	в	журналістикознавстві	
/	Різун	В.,	Хилько	М.,	Скотникова	Т.	 	 //	Вісник	Київського	на-
ціонального	університету	 імені	Тараса	Шевченка.	Журналістика.	
—Вип.	1	(20).	—	2013.	—	С.	22—26.
Різун В. Специфічні	методи	дослідження	в	журналістикознавстві	/	
Різун	В.,	Хилько	М.,	Скотникова	Т.	//	Вісник	Київського	національ-
ного	університету	імені	Тараса	Шевченка.	Журналістика.	—	Вип.	1	
(20).	—	2013.	—	С.	18—22.
Comparative	Analysis	of	the	Effects	of	Negative	and	Neutral	TV	News	
Stories	/	Y.	D.	Havrylets,	S.V.	Tukaiev,	V.V.	Rizun,	M.Y.	Makarchuk		
[Electronic	resource]	 	//	Procedia	Social	and	Behavioral	Sciences.	—	
Volume	82,	3	July	2013.	—	P.	421—425.	—	Available	at:	http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813013530	(last	access:	
20.01.2017).	
Rizun, Volodymyr.	 Journalism	Education	and	National	Qualifications	
Frameworks:	A	Look	into	the	Future	[Electronic	resource]		//	The	3rd	
World	Journalism	Education	Congress,	Mechelen,	Belgium,	3	to	5	July	
2013.	—	23	p.	—	Available	at:	http://wjec.be/wp/wp-content/uploads/
Rizun-V.pdf		(last	access:	10.07.2013).	
Sex-related	differences	in	the	reactions	to	emotionally	negative	TV-news	
plots	 [Electronic	resource]	 	/	Tukaiev	S.,	Havrylets	Y.,	Zima	I.,	Rad-
chuk	O.,	Sobishchanskyi	S.,	Makarchuk	M.,	Rizun	V.	//	53rd	Annual	
Meeting	Society	for	Psychophysiological	Research,	October	2—6,	2013,	
Firenze	Fiera	Congress	&	Exhibition	Center,	Florence,	 Italy	//	Psy-
chophysiology.	—	2013.	—	V.	50,	Suppl.	S1.	—	P.	S81.	—	DOI:	10.1111/
psyp.12120.	—	Available	at:	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
psyp.12120/pdf	(last	access:	20.01.2013).

2014
Закономірності	психоемоційного	впливу	телевізійних	новин	на	мо-
лоду	студентську	аудиторію	/	Гаврилець	Ю.	Д.,	Тукаєв	С.	В.,	Різун	
В.	В.,	Макарчук	М.	Ю.	 	//	Психологія:	реальність	і	перспективи.	
Збірник	наукових	праць	Рівненського	державного	гуманітарного	
університету.	—	Випуск	3.	—	Рівне	:	Дока	центр,	2014.	—	182	с.	—	
С.	42—46.
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Отражение	экзальтации	жестокости	в	интернете	в	структуре	ЭЭГ	
[Электронный	ресурс]	/	Тукаев	С.	В.,	Зима	И.	Г.,	Гаврилець	Ю.	Д.,	
Макарчук	Н.	Е.,	Ризун	В.	В.	//	VI	Міжнародний	конгрес	Україн-
ського	товариства	нейронаук,	присвячений	90-річчю	видатного	
українського	вченого,	академіка	НАН	України	та	НАМН	України	
Платона	Григоровича	Костюка,	4—8	червня	2014	року,	Київ,	Україна	
/	VI	конгрес	Українського	товариства	нейронаук,	Київ,	4—8	червня	
2014	року.	—	С.	112.	—	Режим	доступа:		http://usn.org.ua/conf2014/
index.php?lang=eng&subj=show_abstract&acode=53125ecd4eb58	
(дата	обращения:	21.01.2017).	—	Название	с	экрана.
Різун В. Журналістська	освіта	й	наука	в	Київському	університеті	/	
Різун	В.,	Трачук	Т.		//	Вісник	Київського	національного	університе-
ту	імені	Тараса	Шевченка.	Журналістика.	—	Вип.	1	(21).	—	2014.	—	
С.	12—14.
Різун В.	Зауваги	до	основних	термінів	масової	комунікації	//	Вісник	
Київського	національного	університету	 імені	Тараса	Шевченка.	
Журналістика.	—	Вип.	1	(21).	—	2014.	—	С.	14—17.
Різун В. Історія	українського	журналістикознавства	/	Різун	В.,	Тра-
чук	Т.	//	Вісник	Київського	національного	університету	імені	Тараса	
Шевченка.	Журналістика.	—	Вип.	1	(21).	—	2014.	—	С.	6—12.
Різун В.	Становлення	українських	журналістикознавчих	досліджень	
//	Вісник	Київського	національного	університету	імені	Тараса	Шев-
ченка.	Журналістика.	—	Вип.	1	(21).	—	2014.	—	С.	4—6.
Тривожність	як	ефект	негативного	емоціогенного	контенту	телено-
вин	/	Гаврилець	Ю.	Д.,	Різун	В.	В.,	Тукаєв	С.	В.,	Макарчук	М.	Ю.	//		
Медіапростір:	 збірник	наукових	статей	 із	соціальних	комуніка-
цій.	—	Тернопіль	:	ТНПУ	ім.	В.	Гнатюка,	2014.	—	Вип.	6.	—	96	с.	—	
С.	60—63.
Does	the	response	to	negative	TV	news	depend	on	the	level	of	emotional	
burnout?	[Electronic	resourse]	/	Tukaiev	S.,	Zyma	I.,	Sobishchanskyi	S.,	
Havrylets	Y.,	Makarchuk	M.,	Rizun	V.,	Sosiedka	I.,	Babyn	I.	//	Neuro-
science	2014,	SfN’s	44st	annual	meeting,	November	15-19,	Washington,	
DC,	USA.	—	Available	at:	http://www.abstractsonline.com/submit/	
SubmitPrinterFriendlyVersion.asp?	ControlKey={E9A80B0C-8305-

42FC-9E03-6859D6CA86F8}&MeetingActivityKey=	{A8A513A0-
B922-40E7-93BC-326953EB0E67}&AKey={3A7DC0B9-D787-
44AA-BD08-FA7BB2FE9004}&MKey={54C85D94-6D69-4B09-
AFAA-502C0E680CA7}	(last	access:	24.01.2017).
ERP	response	to	the	emotional	images	from	TV	news	programs	depending	
on	emotional	burnout	[Electronic	resource]	/	Tukaiev	S.,	Zyma	I.,	Havry-
lets	Y.,	Sobishchanskyi	S.,	Makarchuk	M.,	Rizun	V.	//	54th	Annual	Meet-
ing	Society	for	Psychophysiological	Research,	September,	10—14,	2014,	
Atlanta	Marriott	Marquis,	Atlanta,	Georgia,	USA	Psychophysiology.	—	
2014.	—	V.	51,	Suppl.	S1.	—	P.	S76.	—	DOI:	10.1111/psyp.12281).	—	
Available	at:	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.12281/
pdf	(last	access:	24.01.2017).	

2015

Alteration	 of	 sensitivity	 toward	 the	Holocaust	 related	media	 content	
by	negative	Mass	Media	[Electronic	resource]	 	/	Tukaiev	S.,	Zyma	I.,	
Makarchuk	M.,	Plakhotnyk	N.,	Grimm	J.,	Enzminger	A.,	Havrylets	Y.,	
Rizun	V.	Program	№	721.03/Z16.	2015	Neuroscience	Meeting	Planner.	
Washington,	DC:	Society	for	Neuroscience,	2015.	Online	//	Neuroscience	
2015,	SfN’s	45th	annual	meeting,	October	17-21,	Chicago,	IL,	USA.	—	
P.	1429—1430.	—	Available	at:	http://www.sfn.org/Annual-Meeting/
Neuroscience-2015/Sessions-and-Events/Program/~/media/SfN/
Documents/Annual%20Meeting/FinalProgram/NS2015/Full%20
Abstract%20PDFs%202015/SfN15_Abstracts_PDF_Posters_5_Wed_
AM.ashx	(last	access:	24.01.2017).
Sex	differences	 in	processing	historical	documentary	containing	 real	
violence	[Electronic	resource]	 	/	Tukaiev	S.,	Zyma	I.,	Grimm	J.,	En-
zminger	A.,	Plakhotnyk	N.,	Havrylets	Y.,	Rizun	V.,	Makarchuk	M.,	
Sobishchanskyi	S.	 //	FENS	regional	meeting	—	2015,	Thessaloniki,	
Greece,	October	7—10,	2015,	P.	46.	—	Available	at:	http://ffrm2015.
com/files/pdf/FINALPROGRA2.pdf	(last	access:	24.01.2017).
The	response	to	atrocious	events	in	the	Past:	The	ERP	study	/	Tukaiev	
S.	Zyma	 I.,	Plakhotnyk	N.,	Grimm	J.,	Havrylets	Y.,	Enzminger	A.,	
Tatarenko	M.,	Makarchuk	M.,	Rizun	V.,	Danilov	S. //	The	55th	Annual	
Meeting	Society	 for	Psychophysiological	Research,	September	30	—	
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October	4,	2015,	Seattle	Westin	Hotel,	Seattle,	Washington,	USA	//	
Psychophysiology.	—	2015.	—	V.	 52,	Suppl.	S1.	—	P.	S126.	—	DOI:	
10.1111/psyp.12495

2016
Електродермальні	потенціали	в	біологічно	активних	зонах	шкіри	як	
показники	реакції	на	негативні	телевізійні	новини	за	умов	різного	
вихідного	рівня	емоційного	вигорання	у	студентів	/	Чікіна	Л.,	Зима	
І.,	Гаврилець	Ю.,	Різун	В.,	Тукаєв	С.,	Федорчук	С.,	Герасько	Т.,	Бог-
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