Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Дослідження вербального і
невербального компонентів
контенту ЗМК

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих учених
(Київ, 21 березня 2014 р.)

УДК 007:659.3
ББК 60.я43
Д 70

Дослідження вербального і невербального компонентів контенту ЗМК: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених [наук.
ред. В. Різун; упоряд. Скотнікова Т. В.] – К. : Інститут
журналістики, 2014. – 228 с.
Матеріали конференції містять наукові доробки студентів з актуальних питань дослідження вербального і невербального компонентів контенту
ЗМК в Україні та за її межами. Матеріали підготовлено у межах наукової
теми № 11БФ045-01 Інституту журналістики «Український медійний контент у соціальному вимірі». У збірнику представлено матеріали виступів 41
учасника конференції.
Призначається для студентів і аспірантів, які працюють у галузі соціальних комунікацій, а також для широкого кола читачів.

УДК 007:659.3
ББК 60.я43
Д 70

© Інститут журналістики, 2014

Участь студентів Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Дослідження вербального і невербального компонентів контенту ЗМК»
(21 березня 2014 р.)
Рік навчання

Кількість студентів

1
2
3
4
магістри
аспіранти
асистент кафедри

1
3
1
11
7
3
1

Участь студентів інших навчальних закладів у Всеукраїнській науковопрактичній конференції молодих учених «Дослідження вербального і
невербального компонентів контенту ЗМК»

(21 березня 2014 р.)

Рік навчання

Кількість студентів

11 клас
1
2
3
4
магістри
аспіранти

2
0
2
3
10
1
2

3

Здійснення викладачами інших навчальних закладів
наукового керівництва у рамках Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих учених «Дослідження
вербального і невербального компонентів контенту ЗМК»
(21 березня 2014 р.)
Назва
навчального
закладу
Таврійський
національний
університет ім.
В. І. Вернадського

Східноукраїнський нац.
університет ім. В.
Даля
Полтавський нац.
педагогічний
університет ім. В.
Г. Короленка
Запорізький національний університет
The Institute
of Journalism,
Belarusian State
University
Херсонський
національний
технічний
університет

Науковий керівник

Кількість
учасників

ас. Сметаніна М. О.
доц. Кондратская В. Л.,
ас. Криворученко Е. Ю.
ас. Лепина Л. С.
доц. Егорова Л. Г.
доц. Кондратская В. Л.
доц. Кошман І. М.,
проф. Ю. П. Фесенко

2
2
1
1
2

проф Баландіна Н. Ф.
проф. Семенко С. В.

4
1

к. н. соц. ком, ст. викладач
Любченко Ю. В.
доц. Полякова Г.О.
Professor O. G. Slyka

1

1
1

1
1

к. н. соц. ком. Брахман Г. А. 2

4

Здійснення викладачами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
наукового керівництва у рамках Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих учених «Дослідження
вербального і невербального компонентів контенту ЗМК»
(21 березня 2014 р.)
Науковий керівник
доц. Рябічев В. Л.
доц. Радчик Р. В.
доц. Корнєєв В. М.
доц. Шабліовський В. Є.
доц. Єлісовенко Ю. П.
к. н. соц. ком. Сухомлин О. Ю.
проф. Сидоренко Н. М.
ас Нестеряк Ю. М.
доц. Смірнова Т. В.
ас. Захарченко А. П.

Кількість учасників
2
1
4
1
2
1
1
10
1
1

Всього учасників Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих учених «Дослідження вербального і
невербального компонентів контенту ЗМК»
(21 березня 2014 р.)

5

ЗМІСТ
Айсіна Анастасія, Бровкіна Наталія, студенти ІІ року магістратури Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розвиток
Інтернет-аудиторії в Україні (ІІ половина 2012 р. – І половина 2013 р.)

11

Бауськова Юлия, студентка 4 курса Таврического национального
университета им. В. И. Вернадского. Развитие десткого телевидения
в Украине (на примере работы детско-юношеских телестудий)

16

Берещак Вікторія, студентка 1 курсу Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка. Національно-культурна проблематика в
контенті веб-проекту «Україна Incognita» газети «День» (2013 рік)

21

Богданов Юрій, студент 4 курсу Інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка. Типологічна модель інфографіки інтернетпорталу New York Times зразка 2014 року та його концептуальна
впливогенність

27

Булакевич Ірина, студентка 4 курсу Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка. Використання соціальних мереж з метою
підвищення рівня медіакультури сучасного українського суспільства

32

Вафиади Элина, ученица ЯСШ № 12, 11-Б класс. Трансформация
художественных приемов постмодернизма в поэтике журналистских
произведений на материале творческой модели В. Пелевина.
Вірста Ольга, студентка 4 курсу Інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка. «Просто неба» як вуличне видання: специфіка
часопису та його контенту
Волкова Анастасія, студентка 3 курсу Східноукраїнського
національного університету імені В. Даля. Функціональні особливості
невербальних елементів у публіцистичному тексті (на прикладі газети «День»)

35
38

43

Галата Анастасія, студентка 4 курсу Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка. Форматування інформаційних потоків як
засіб маніпулювання (на прикладі російських ЗМІ)

47

Глушкова Тетяна, асистент кафедри реклами та зв’язків з
громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
Інноваційні технології в медіа: 3D-реклама

53

6

Головач Ганна, студентка 4 курсу Інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка. Інтернет-радіо як новий вид засобів масової
інформації

56

Горобець Олеся, студентка 4 курсу Інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка. Коментування як контент новітніх медіа

60

Гучко Анна, студентка II року магістратури Інституту
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Дигіталізація контенту
як спосіб популяризації медійного продукту (на прикладі телеканалу
«1+1»)

65

Загороднюк Владислава, аспірант Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка. Ед’ютейнмент для дітей: на прикладі
українських дитячих каналів «Піксель» та «ПлюсПлюс»

70

Калугіна Ксенія, аспірантка Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля. Телесюжети про українську
книгу (на прикладі програми «Книга.UA» Першого національного
телеканалу)

74

Канукина Валерия, студентка 4 курса Таврического
национального университета имени В. И. Вернадского. Вербальный и
невербальный компонент контента СМИ: студенческое радио

77

Каранов Євген, студент ІІ року магістратури Інституту
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка; Рябічева Олена, учениця
11 класу спеціалізованої школи № 155, м. Київ. Мультиплатформний
підхід у мас-медіа
Комаров-Ермолов Александр, студент 4 курса Херсонского национального технического университета. Формализация информационного
фактора (вербального, невербального) принятия решений.
Манукян Элеонора, студентка 4 курса Таврического
национального университета имени В. И. Вернадского. Фейковая
информация как феномен современного медиапространства
Мельніченко Олексій, студент 4 курсу Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
Особистість коментатора в друкованих ЗМІ як фактор впливу на
аудиторію (на матеріалах газети «Український футбол»)
7

82

87

90

93

Михайлюта Ольга, аспірант Інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка. Креолізований текст сучасних українських
аналітичних тижневиків

97

Мілянович Ольга, студентка ІІ курсу магістратури Інституту
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Принципи творення контенту та
організаційна структура української Вікіпедії

99

Міхіль Світлана, студентка 2 курсу Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Тематичні переваги
полтавських школярів як телеглядачів

105

Осетрова Аліна, студентка 3 курсу спеціальності
«Журналістика» Таврійського національного університету ім. В. І.
Вернадського. Особливості надання інформації ЗМІ, що входить
до одного медіа-холдингу (на прикладі медіа-холдингів «Атлант СВ» і «КримМедіаХолдинг»)
Панасенко Анастасія, студент IV курсу, спеціальності
«Журналістика», Запорізького національного університету. Культура
мовлення сучасного радіожурналіста

109

115

Пархоменко Ольга, студентка ІІ-го року магістратури
спеціальності «Журналістика» Інституту журналістики КНУ імені
Тараса Шевченка. Опис контенту новин щодо України на сайті
телеканалу BBC World News

118

Hanna Petrachenka, Phd student at the Institute of Journalism,
Belarusian State University. Innovation-sensed information in regional
mass media communication

123

Плотнікова Анастасія, студентка 4 курсу, спеціальності
«Журналістика» Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
Особливості тематичної палітри есеїстики Джоан Дідіон

129

Поліщук Олександра, студентка 5 курсу Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка. Невербальні засобі актуалізації
інформації в ЗМІ
Потапенко Александра, студентка 4 курса факультета
славянской филологии и журналистики ТНУ им. В. И. Вернадского.
Инсайты. Как и почему работает реклама
8

134

137

Радаева Диана,
рекламный ролик

журналистика:

144

Рачинська Олена, студентка 4 курсу Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка. Правове функціонування медіа:
міжнародні принципи

150

студентка.

Профессия

Решетник Ліна, студентка III курсу напряму підготовки
«Журналістика та інформація» Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка. Газета в масовій свідомості школярів

152

Ромах Оксана, аспірантка 1-го року (прикладні соціально-комунікаційні технології) Інституту журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка. Соціологічна база дослідження відчуття страху та
тривожності у мас-медіа

156

Смутко Аліна, студентка IV курсу напряму підготовки
«Журналістика», Полтавський національний педагогічний університету
імені В. Г. Короленка. Репортаж-драма у фотожурналістиці:
концепція жанру

169

Старушко Юлія, студентка 2 курсу Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка. Характеристика вербальних компонентів
реклами дитячих товарів

180

Таренкова Тетяна, студентка 2 курсу спеціальності «Реклама
та зв’язки з громадськістю» Інституту журналістики КНУ імені
Тараса Шевченка. Характеристика вербальних компонентів реклами
підліткових товарів

183

Харченко Мар’яна, магістр 6 курсу спеціальності
«Журналістика» Запорізького національного університету. Тенденції
розвитку сучасної української колумністики

185

Шараєвич Анжеліка, студентка ІІ курсу напряму підготовки
«Журналістика» факультету філології та журналістики Полтавського
національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Реклама
в мовній свідомості школярів

188

Щитко Юлія, студентка 2 курсту спеціальності «Реклама та
зв’язки з громадськістю» Інституту журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка. Вербальне забезпечення цінностей у соціальній рекламі

192

9

Юровская Мария, студентка 4 курса специальности
«Журналистика» Таврического национального университета имени
В. И. Вернадского. Веб-сайты украинских и зарубежных политиков
как новый вид СМИ.

194

Духаніна Анастасія, студентка 4 курсу Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Використання художніх образів і
фразеологізмів у рекламних текстах.

199

Крюков Данило, студент 4 курсу Інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка. Розвиток аграрної журналістики України (на
прикладі журналу «Пропозиція»).

204

Петращук Ольга, cтудентка 3 курсу Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка. Невербальні методи створення іміджу
ведучого телевізійних програм.

210

Ярема Ілона, студентка 4 курсу Інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка. Публічне мовлення Польщі: уроки для України.

222

10

Айсіна Анастасія, студент магістратури ІІ року навчання
Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
Бровкіна Наталія, студент магістратури ІІ року навчання
Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
Розвиток Інтернет-аудиторії в Україні
(ІІ половина 2012 р. – І половина 2013 р.)
У доповіді наведено зміни, які відбулися в українській Інтернет-аудиторії протягом другої половини 2012 року та першої половини 2013 року
порівняно з попередніми дослідженнями [1]-[5].
Запропоновані результати були отримані в рамках дослідження, яке
проводилося на кафедрі соціальних комунікацій Інституту журналістики, на
спеціалізації «Інтернет-журналістика». Під час анкетування було опитано
1419 респондентів із шести регіонів України (м. Київ, Київська обл., Хмельницька обл., Миколаївська обл., Кіровоградська обл., Автономна Республіка
Крим) та Інтернет-користувачі. Анкета складалася з семи питань (табл.1-7).
Таблиця 1. Вік респондентів

до 18 років
132

18-25 років
616

25-50 років
517

більше 50 років

154

Таблиця 2. Стать
Чоловіча

Жіноча

561

858

Таблиця 3. Чи маєте Ви регулярний доступ в мережу Інтернет?

Щоденно
1276

Щотижня
55

Щомісяця
55

Не маю

33

Таблиця 4. Звідки Ви отримуєте інформацію? (кілька варіантів)

Місцеві
газети

Центральні
газети

Телебачення

Радіо

Соціальні
медіа

209

286

715

440

1210

Таблиця 5. Інтернет Вам більше потрібен для ...
Роботи

Розваг

913

506
11

Таблиця 6. Як часто Ви відвідуєте соціальні медіа?

Щоденно

Щотижня

Щомісяця

Рідше, ніж раз на
місяць

1045

242

44

88

Таблиця 7. Як часто Ви відвідуєте Facebook?

Щоденно

Щотижня

Щомісяця

Рідше, ніж
раз на місяць

660

209

66

88

Не зареєстрований

396

Із [8] відомо, що лише 34,1 % населення України станом на 1 липня
2013 року мають регулярний доступ до Інтернету. Проте, незважаючи на те,
що за європейським рівнем це досить низький показник, можна говорити про
збільшення «інтернетизації» населення України. Останній тезис доводить запропонований нижче аналіз.
Перше питання дозволило отримати наступний розподіл за віковою
ознакою:
• до 18 років – 9,3 %;
• 18-25 років – 43,4 %;
• 25-50 років – 36,4 %;
• більше 50 років – 10,9 %.
Порівняно з результатами отриманими в [4], [5] можна говорити про
збільшення аудиторії у віковому проміжку «18-25 років» та «більше 50 років». Важливо відмітити, що останнє опитування охопило більшу частину
населення країни як за чисельною, так і географічною ознакою. Цікаво, що
значну частину в категорії «18-25 років» склала студентська молодь, завдяки
широкому використанню мультиплатформних технологій [9].
Наступне питання – аналіз поділу користувачів всесвітньої павутини
за гендерною ознакою [10]. За минулорічним опитуванням жіноча частина
аудиторії збільшилася та становить тепер 60,5 %. Для порівняння: середньоєвропейський показник складає близько 52 % [11]. Можливим чинником
збільшення розриву розподілу Інтернет-аудиторії України в бік жіночої частини суспільства є поширення соціальних медіа, в тому числі: соціальних
мереж, блогів, wiki-ресурсів та інших тематичних спільнот. Наприклад, за
даними чеської аналітичної компанії «Socialbakers» [11] український сегмент
користувачів Facebook складається з 53 % жінок та 47 % чоловіків.
Наступне питання кафедрального дослідження стосувалося питомої
ваги Інтернет-аудиторії відносно загальної кількості населення країни. На
противагу згаданому вище дослідженню [8] було отримані набагато більше
оптимістичні показники – 97,7 % звертаються за інформацією, знаннями або
розвагами до всесвітньої павутини. Причому, 89,9 % роблять це щоденно, 3,9
% щотижня або щомісяця. Такі результати, які виводять Україну в число най12

більш Інтернет-розвинених країн Світу, стали можливими через використання
в опитуванні електронних анкет. Та частина аудиторії, яка скористалася цим
шляхом для надсилання відповідей, значно змінила картину поширення інформаційних технологій в нашій країні, але одночасно спотворила результат. Не
слід забувати, що головною метою здійснених вимірів було дослідження саме
мережної спільноти і завдання охопити все населення не передбачалося. Тому,
на жаль, можна констатувати, що згідно [8] лише третина українців мають регулярний доступ до мережі [12], і це створює суттєві перешкоди для поширення «вуличної» журналістики [13], без якої неможлива розбудова справжнього
демократичного суспільства.
Таки чином, усі міркування, висновки та чисельні дані наведені нижче
стосуються в першу чергу користувачів українського сегменту павутини.
Як відомо з [14] західний медіасвіт переживає значне падіння накладів паперових видань. У Сполучених Штатах цей показник сягає 30 %, у європейських країнах, наприклад, Швеції, середнє зниження накладів традиційних паперових газет становить 20 % [15]. Тому питання виживання для
українських медіа стає досить актуальним. Виникає нагальна необхідність
перебудови стратегії розвитку, пошуку нових шляхів подання та отримання інформації, використання мультиекранних та мультиплатформних технологій [16]. Через це аналіз джерел надходження інформації до споживача,
диверсифікація комунікаційних потоків, побудова різноманітних моделей
спілкування стають важливими чинниками розвитку того чи іншого видання.
Розумінню цієї проблеми було присвячене четверте питання анкети, в
якому дозволялося вибрати декілька варіантів відповідей. Із отриманих даних
випливає, що аудиторія Інтернет-ресурсів зрівнялася з аудиторією електронних ресурсів (телебачення та радіо). Порівняно з попереднім дослідженням
[4], [5] маємо подальше збільшення споживачів інформації з мережі Інтернету.
Подані цифри добре корелюються з висновками запропонованими Віталієм
Морозом в [17].
Отже, можна стверджувати, що відбувається стрімке зростання аудиторії нових медіа, яке неминуче призводить до зміни українського медіаландшафту.
Наступні результати відображають маркетингову ситуацію та допомагають мережним ЗМІ будувати свою ринкову стратегію. Дві третини відвідувань всесвітньої павутини переслідують професійні інтереси, причому
необхідно зауважити, що респондентам дозволялося вибрати одночасно дві
відповіді. В [14] була подана статистика щотижневої відвідуваності деяких
провідних українських Інтернет-видань. «Socialbakers» в [11] пропонує аналогічну статистику з соціальної мережі Facebook. Станом на 15 серпня 2013
року маємо таку десятку найвідвідуваніших українських сторінок (таблиця
8). Серед них опинилися мережні версії паперових видань («Кореспондент»,
«Forbes. Україна»), Інтернет-портали («Українська правда», «Обозреватель»), телевізійний канал «1+1» та служба новин цього каналу «ТСН», соціальні медіа («Badoo», «Facebook Росія», «Я люблю ФОТО» та «AdMe.ru»).
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Таблиця 8.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Інтернет-ресурс
Корреспондент
Badoo
Facebook Росія
1+1
ТСН
Українська правда
Я люблю ФОТО
Обозреватель
Forbes. Україна

Кількість фанів
71 663
67 229
66 868
63 008
45 870
45 303
41 429
40 186
38 304

10

AdMe.ru

31 803

Нажаль, доводиться констатувати наявність в цьому переліку російськомовних сторінок, що ускладнює аналіз та порівняння з іншими країнами.
Останні два питання стосувалися аудиторії соціальних медіа. Особливості цих ресурсів, робота журналіста в них, порівняльний аналіз із європейськими ЗМІ поданий в роботах [5], [14]. Порівняно з дослідженням
2012 року активність аудиторії збільшилася з 56 % до 73,6 %. Навпаки,
користувачів, які менше, ніж раз на місяць заходили до соціальних мереж,
блогів, гео- та вікіресурсів, відео- та аудіохостингів, сайтів з фотоматеріалами, стало менше в 2,5 рази. Розвиток нових медіа найближчі роки буде
визначати еволюцію соціальних комунікацій, засобів масової інформації
та, в більш широкому розумінні, еволюцію суспільних відносин. Як було
доведено в [14], аудиторія соціальних медіа перебільшила аудиторію таких
традиційних журналістських ресурсів, як паперова преса та радіо, а найближчим часом і телебачення поступиться кількістю користувачів мережним медіа. Подане дослідження ще раз підтвердило думку про вибуховий
характер розвитку нових медіа та їх аудиторії.
Серед усіх соціальних медіа окремої уваги заслуговує Facebook. Хоча
за аудиторією серед соціальних мереж в Україні попереду знаходиться російська «В контакте», проте за кількістю представлених сторінок та зручністю
сервісів, охопленням території земної кулі, широтою представлення різноманітних культур та поглядів, інтегрованістю в інші Інтернет-ресурси Facebook
немає собі рівних. Українські користувачі менше надають перевагу цій мережі через мовні бар’єри, які будуть поступово усуватися в наслідок інтеграції
нашої країни в провідні європейські та світові інституції.
За результатами наведеного опитування активно, щодня відвідують
Facebook 46,5 % опитаних, що дозволяє говорити про високий рівень популярності згаданої мережі на теренах України.
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Отже, станом на кінець першого півріччя 2013 року можна констатувати подальше стрімке зростання українського сегменту всесвітньої павутини як за кількістю користувачів, так і за наповненістю контентом. Зростання
аудиторії соціальних медіа, в тому числі і мережних ЗМІ, дозволяє говорити
про нові підходи та стандарти в журналістиці, вимагає від редакцій гнучко
та оперативно змінювати моделі роботи, встановлювати нові канали комунікації з читачем.
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Бауськова Юлия, студентка 4 курса
Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского
Развитие десткого телевидения в Украине
(на примере работы детско-юношеских телестудий)
Средства массовой информации являются мощным средством влияния на аудиторию, а, следовательно, и на каждого отдельного человека. СМИ
ставят в известность, делятся, опровергают, развлекают, формируют мнение
целевой аудитории, подтверждают либо развенчивают стереотипы. Однако 25
процентов целевой аудитории – дети. А именно в детском возрасте формируется личность человека. Для формирования себя как личности ребенок черпает информацию из всего, что его окружает. Сегодня 50 процентов свободного
времени детей занимают компьютер и телевизор. Приходя со школы, юные
зрители включают телевизоры и начинают получать информацию с экрана,
которая часто является некачественной, кроме того, несоответствующей возрасту потребителя. При этом альтернативу, зачастую, сложно найти: детских
и подростковых программ на современном телевидении мало. Телевизионщики считают создание такого медиапродукта не очень прибыльным. В то
же время, сегодня на базе школ журналистики работают детские телестудии,
некоторые из которых транслируют свои программы на региональных телеканалах. Именно телевидение, которое делают дети, может стать альтернативой
существующему контенту, зачастую, не рассчитанному на детей и подростков.
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Актуальность статьи заключается в том, что сегодня на территории
Украины активно действуют детские телестудии, вместе с тем вопрос развития таких студий и детского телевидения в целом всесторонне не изучен.
Цель работы – проанализировать современное состояние детского телевидения в Украине (на примере работ детских телестудий («Класс-ТВ» –
Севастополь, «Вместе» – Днепропетровск, «Телемалыш» – Киев и «miniTV»
– Винница). Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: рассмотреть социальную функцию телевидения, изучить историю развития детского телевидения, проанализировать работу 4 действующих детских телестудий Украины, взять интервью у руководителей студии, выделить
проблемы, с которыми сталкиваются детские телестудии.
Теоретической
основой
работы
послужили
исследования,
посвящённые социальной роли телевидения, вопросам развития детского
телевидения, а также Интернет-публикации, в частности, материал Анны
Когатько [6].
Таким образом, объект исследования – развитие детского телевидения в Украине.
Предмет исследования – проблемы развития детских телестудий (на
примере выбранных кружков и школ журналистики).
Источником исследования послужили материалы 4 детских телестудий «Класс-ТВ» – Севастополь, «Вместе» – Днепропетровск, «Телемалыш»
– Киев и «Мини ТВ» – Винница.
Научная новизна исследования заключается в том, проанализирована
деятельность детских творческих телестудий, выявлены проблемы их развития.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее
материалы могут быть полезны для руководителей детских телестудий, юных
журналистов, ведомств, курирующих сферу внешкольного образования, родителей и всех неравнодушных к развитию детского творчества спонсоров.
Остановимся подробнее на анализе работы детских телестудий.
«Класс-ТВ» – детская телестудия, основанная в 2007 году в городе
Севастополь. Основным преподавателем является Скрипниченко Светлана
Александровна. В первое время занятия проходили в оборудованном подвале, где были парты, доска, из техники – 1 камера и 1 компьютер. Несмотря
на все это, желающих заниматься журналистикой оказалось много. Со временем, ученики научились основам ведения репортажа, интервью, монтажа,
попробовали себя в роли режиссеров, актеров и сценаристов. Менее, чем через полгода, учащихся и их руководителя заметил местный телеканал СТВ,
который предложил транслировать их передачи. Предложение поступило,
потому что телевидение, которое с таким успехом получалось у школьников
– стало феноменом для города. Сейчас студия «Класс-ТВ» успешно снимает
самые разные передачи, интересные для их сверстников, ученики сами все
монтируют и отдают готовый продукт на СТВ, самих студийцев приглашают
в качестве главных героев на передачи об активной молодежи. Помимо этого,
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студия «Класс-ТВ» участвует со своими работами в фестивалях по всей стране, занимает призовые места. На данный момент, они уже переехали в более оборудованную студию, выросла и техническая база. Однако, по словам
руководителя, на то количество программ, которые делает студия, техники
все равно не хватает. Не хватает материальной поддержки государства или
частных спонсоров. Тем не менее, медиапродукт студии востребован как среди школьников, так и среди взрослого населения. Эти данные были получены
после опроса, проведенного телестудией в Интернете. Социальная страница
детской телестудий возможна для просмотров любого заинтересованного по
адресу: [2].
«Вместе» – детская студия телевидения и прессы, основанная в Днепропетровске в 2001 году. Работу студия начинала с 20 учеников в клубе семейного досуга «Валена» в Днепропетровске. На сегодняшний день достижения
студии – это около 300 учеников, несколько сотен программ, полноценный
сериал собственного производства «Перемена», организация съемки клипа
для группы «Пара Нормальных», сотрудничество со национальными газетами, всеукраинские и международные конкурсы для юных журналистов,
участие ребят в международной смене лагеря «Мистрал» в Болгарии, участие в конкурсе ООН «Юнтсеф» и победа в регионе Европа в Дне Детского
телевещания в Нью-Йорке, открытие филиала студии в Запорожье, открытие
курсов для самых маленьких, проведение благотворительного карнавала
«Творим добро ВМЕСТЕ», проведение журналистских смен в крымском лагере «Аврора», еженедельный телемарафон с трехчасовым онлайн-вещанием
своих программ «Калейдоскоп секретов» и др.
Для учащихся в качестве стимула проводится оценивание бонусами, по накоплению которых ребята могут обменять их в магазине бонусов
студии. В настоящий момент желающих обучаться в студии очень много,
поэтому руководители проводят конкурсные отборы.
Основным отличием студии «Вместе» от рассмотренной ранее студии
«Класс-ТВ» является плата за обучение, благодаря которой организаторы
студии имеют возможность проводить мероприятия такого уровня. Однако
руководители все равно выделяют проблему в развитии студии: центральные
телеканалы (такие, как «1+1», «Интер», «Новый Канал», «ICTV» и т.д.) не
заинтересованы в подготовленном детьми медиапродукте, не смотря на его
высокий уровень. А такие программы могли бы стать альтернативой современному медиаконтенту, часто не рассчитанному на детей и подростков.
Телестудия имеет свой сайт, открытый для просмотра: [3].
«Телемалыш» (Киев). «Телемалыш» – скорее не студия, а
специализированные курсы для юных журналистов, длящиеся три месяца. Курс является наиболее молодым и наиболее известным в Украине.
«Телемалыш» – это один из проектов «Интершколы», которая, в свою
очередь, является проектом телеканала «Интер». «Телемалыш» разделяет
своих студийцев на три возрастные группы. На занятиях, ребята пробуют
свои силы в роли тележурналистов, ведущих, актеров, участвуют в съемках
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проектов медиагруппы «Интер», рекламных и музыкальных клипов. Уроки
проводят не просто опытные профессионалы своего дела, но и любимые
среди детской аудитории ведущие. Например, Даша Малахова проводит
мастер-классы и учит кулинарному творчеству. В результате занятий ученики представили вниманию украинцев ряд программ на телеканале «Интер»: «Утро с Телемалышом», «Киндерподробности», «Большая детская
политика» и др.
Для того, чтобы попасть на курс «Телемалыш» родителям нужно отправить анкету, а детям пройти кастинг. Так как обучение в студии «Телемалыш»
платное и проект успешно финансируется, телестудия может позволить современную техническую базу, привлечение профессионалов высокого уровня, трансляцию детских телепрограмм. Таким образом, на сегодняшний день
это – одна из наиболее успешных детских телестудий, однако, обучение в студии дорогое и его могут позволить себе не все.
В Интернет-пространстве работы студийцев доступны к просмотру на сайте телеканала Интер, в разделе «Интершкола», в специализации
«Телемалыш»: [4].
«MiniTV» – детская телестудия в городе Винница. В эфире винницкого
телеканала «ВИТА» в свое время периодически выходили программы участников детского творческого объединения «miniTV», с 2010 года учащимся
выделили отдельную студию. Студия расширила возможности, и уже через
некоторое время «miniTV» значительно увеличила количество кружков по
разным направлениям. По данным руководителей студии, на данный момент
в студии действуют следующие секции: тележурналист и ведущий телепрограмм, радиожурналист, сценическая речь, оператор и режиссер монтажа,
театральная студия «Диалог», художественная студия «Палитра», вокальная
студия, хореографическая студия «Play», театр моды «Шарм», кукольный театр «ВАУ». Все эти направления объединяет телевидение, которое создают
студийцы, то есть тележурналистика остается приоритетным направлением
для детской студии «miniTV».
Первоначально студия объединила около 50 детей разного возраста.
Сейчас это количество возросло примерно втрое. Директором студии является Ирина Бондарчук-Полтавец. Помимо нее, в студии есть преподаватели
по каждому из направлений и арт-директор. Студия «miniTV» известна не
только в родном городе: начиная с 2010 года программы, документальные
фильмы, социальные ролики студии участвуют во многих фестивалях. Среди них: «Кришталеві джерела», «Киевский Первый Пасхальный фестиваль
детского кино», «Київський дитячий мистецький кінофестиваль». На всех
перечисленных фестивалях работы студии были отмечены призами.
Обучение платное, однако, по словам руководства студии и родителей учащихся, доступное. Среди проблем студии студии «miniTV» можно выделить нехватку качественной техники, недостаточное финансирование, незаинтересованность крупных телеканалов в сотрудничестве с
региональными студиями. Интернет-страница студии: [5].
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В научной статье мы рассмотрели работу четырех детских телестудий Украины («Класс-ТВ» – Севастополь, «Вместе» – Днепропетровск,
«Телемалыш» – Киев и «miniTV» – Винница). На основе проведенной работы
можно сделать вывод, что данные проекты активно развиваются. Количество
участников растет, а подготовленный ими медиапродукт интересен детской
аудитории, кроме того может быть альтернативой существующему на телевидении молодежному контенту.
Однако, на сегодняшний день детские телестудии сталкиваются со
следующими проблемами:
1. Создание детских программ – неприбыльно. Сегодня сделать
качественный телевизионный продукт без спонсорской помощи сложно.
Детскому телевидению также нужны спонсоры. Особенно, учитывая тот
факт, что многие телестудии существуют на бюджетной основе. Тем не менее, выгодный проект для спонсоров – это тот, где можно успешно разместить рекламу, а по закону Украины «О рекламе», пункт 4 статьи 13, запрещено прерывать рекламой детские телепередачи [1]. Таким образом, спонсорам
невыгодно участвовать в подобных проектах. Проблему финансирования
хотелось бы выделить как основную среди проблем детского телевидения.
2. Нехватка необходимой техники. Хорошее оборудование могут позволить себе только частные телестудии. Бюджетные кружки зависят или от
государства, или от случайных спонсоров.
3. Незаинтересованность крупных телеканалов в медиапродукте телестудий. Некоторые программы детских студий сделаны на высоком уровне,
и телеканалы могли бы сотрудничать с такими школами журналистики, что
являлось бы дополнительным стимулом для развития детского телевидения.
Вместе с тем, у детских телестудий есть свое преимущество –
полноценный медиапродукт, рассчитанный на целевую аудиторию, все
программы делают сами дети, что привлекает внимание зрителя. Нельзя не
отметить творческий потенциал учащихся и энтузиазм руководителей, о чем
свидетельствуют победы на фестивалях и что позволяет говорить о перспективах дальнейшего развития.
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Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
Національно-культурна проблематика в контенті веб-проекту «Україна
Incognita» газети «День»
(2013 рік)
На сучасному етапі становлення України як незалежної держави відбулися істотні зміни у соціокультурній структурі суспільства та намітилися позитивні тенденції розвитку національної культури. Активне і творче
сприйняття цих змін прогресивною частиною українського суспільства межує з певною розгубленістю тих, хто звик жити за усталеними нормами та
життєвими стереотипами.
Тоталітарна політика роками створювала модель уніфікованої меншовартісної української культури, нівелюючи унікальність народних традицій,
звичаїв і мови. Внаслідок цього у суспільстві склався певний соціальний
прошарок, відірваний від культурної традиції, який тепер вороже ставиться
до національного відродження. Щоб протидіяти цьому необхідний державний правовий ресурс і соціальний інститут, як регулятивний механізм забезпечення подальшого повноцінного функціонування національної культури.
Саме таким інститутом покликана стати система вітчизняних ЗМІ, основним
завданням якої є всебічне й об’єктивне інформування усіх суб’єктів суспільного життя про соціальну дійсність, що є необхідним для оптимального
функціонування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як
саморегулятивної системи [5, 73]. У сучасному суспільстві у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій мас-медіа мають
необмежений вплив на суспільну думку. За таких умов журналісти повинні
бути гуманними, толерантними, відповідальними, чесними [8, 127]. З огляду
на це, у змаганні за культуру мас-медіа перебувають практично поза конкуренцією.
Важливе місце у вітчизняному інформаційному процесі займає суспільно-політична газета «День», яка віддзеркалює тенденції розвитку українського
глобалізованого інформаційного простору, формує духовні, суспільно-культурні та морально-естетичні аспекти громадської думки, сприяє національній
самоідентифікації читачів і розвитку суспільства в цілому. Проблема, яку намагається вирішити видання, – це популяризація, перетікання наукових знань
у сферу масової свідомості. Один із шляхів популяризації – це науково-по21

пулярні сайти, зокрема ресурс «Україна Incognita», який стартував 2011 року.
Сайт креативно використовує інтерактивні можливості Інтернету. Наприклад,
такі проекти, як «Музеї онлайн», «Сімейний альбом», «Інтелектуальна карта».
Актуальність дослідження зумовлена відсутністю ґрунтовних наукових досліджень контенту веб-проекту «Україна Incognita», а також необхідністю аналізу особливостей подачі національно-культурної проблематики.
Об’єктом дослідження є матеріали веб-проекту «Україна Incognita»
газети «День» за 2013 рік.
Предмет дослідження – національно-культурна проблематика журналістських матеріалів у веб-проекті «Україна Incognita».
Мета дослідження – з’ясувати основні аспекти національно-культурної проблематики контенту веб-проекту «Україна Incognita» за 2013 рік, дослідити його структурно-тематичне та жанрове наповнення.
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких основних завдань:
– проаналізувати контент видання – різноманіття рубрик, жанрову палітру, проблемно-змістові аспекти творів;
– визначити особливості подачі національно-культурної проблематики веб-проекту «Україна Incognita»;
– окреслити рівень зацікавленості аудиторії до національно-культурної проблематики.
Культура – це феномен суспільної свідомості. Культуротворча історія народу складається з формування та реалізації різних ідей в контексті
її зв’язку з проблемами розвитку суспільства, яке здійснюється через багатовекторну взаємодію між особою та суспільством. У межах цієї взаємодії
починають зароджуватись ознаки «відрубності», яка знаходить втілення у
кристалізації національної ідеї [3, 2–5].
Висвітлення національно-культурної проблематики в інформаційних та аналітичних жанрах зумовлено нагальною потребою дохідливо
роз’яснювати теоретичні та практичні проблеми будівництва суверенної і
незалежної Української держави, питання відродження, становлення й утвердження національних духовних цінностей і культури. Це сприяє підвищенню
рівня обізнаності у культурному житті країни.
Вивчення медійного контенту – першооснова наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій [7, 4]. ЗМК вливають на формування суспільних
ідеалів та загальних ціннісних орієнтирів.
Як зазначено на офіційному сайті проекту «Інформаційна агенція
культурних індустрій», «Україна Incognita» – продовження роботи «Дня»
щодо вивчення та осмислення української історії у віртуальному світі. Унікальний масив історичних та краєзнавчих матеріалів, які впродовж 15 років
публікувалися на сторінках газети, а також у виданнях бібліотеки «Україна
Incognita», переведено в електронний формат – тепер вони доступні на сайті
«Україна Incognita». Тематичне спрямування ресурсу визначає особливості
подачі національно-культурної проблематики.
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Всі матеріали згруповані відповідно до рубрикації порталу. Ученими
доведено, що читач, який уперше знайомиться з виданням, не читатиме все
під ряд без розбору. В першу чергу він зверне увагу на рубрики та заголовки,
і саме від них залежить, чи заглибиться читач у зміст. Тому, якщо стратегія
видання полягає в тому, щоб донести до аудиторії певну інформацію чи певні ідеї, то його тактика має на меті привернути увагу читача, змусити його
зачепитися поглядом бодай за одну публікацію з тим, щоб зацікавитися і дочитати до кінця [4, 289].
Значну роль у цьому відіграє структура видання, в нашому випадку
– веб-проекту. Жодне тематично продумане видання не може проігнорувати
такий фактор, як рубрикація.
Рубрикація – це система постійних розділів і рубрик при розміщенні
матеріалів. Рубрикація є неодмінним складником композиційно-тематичного
моделювання видання.
Багатожанровість публікацій веб-проекту «Україна Incognita» обумовлюють численність рубрик та їх видову різноманітність. Рубрика сприяє вибірковому читанню, дає можливість добре орієнтуватись у тематиці видання,
відіграє важливу роль у створенні зовнішнього вигляду сторінки. Рубрикація
– один із способів систематизації та групування матеріалів.
На сайті «Україна Incognita» можна знайти вже традиційні для газети рубрики: «Історія і Я», «Маршрут №1», «Сімейний альбом України» (дослідження забороненої в радянські часи теми – історії українських родів та
родин, яка має на меті реставрацію минулого України – через відтворення
історій українських сімей), «Інфографіка», «NB!», а також з’являються нові:
«ТОР-книги», «Інтелектуальний календар», «Читачі «Дня» онлайн», «Полеміка». Тематика журналістських творів цілком відповідає названим рубрикам. Дуже часто у подачі національно-культурної проблематики журналісти
використовують розважальний компонент: матеріали насичені фотографіями, ілюстраціями, аналітичну інформацію подають нестандартними методами (наприклад, ТОП-10 місць Вінниці, які варто відвідати; віртуальна екскурсія музеєм І. Котляревського тощо).
Щодо жанрової диференціації варто відразу зазначити про відсутність
чіткої класифікації. У своїй статті «Газетно-журнальні жанри: методологічні
проблеми викладання в українські журналістиці» Р. Радчик, ґрунтовно доводить об’єктивність поділу жанрів на п’ять груп: 1. Інформаційні жанри (замітка, інтерв’ю, репортаж, звіт). 2. Аналітичні жанри (кореспонденція, стаття, коментар, огляд, лист, огляд листів, огляд ЗМІ, рецензія, журналістське
розслідування). 3. Художньо-публіцистичні жанри (зарисовка, нарис, есе).
4. Сатирично-гумористичні жанри (фейлетон, памфлет, пародія, епіграма,
байка, гумореска, шарж, анекдот). 5. Жанри зображальної журналістики [6,
28]. Такої класифікації дотримуємося у дослідженні. Зауважимо, що жанрів у
чистому вигляді практично не існує, вони поєднуються і взаємозамінюються.
М. Василенко стверджує, що часто «жанроутворення пов’язане не тільки з
тенденціями, професійним досвідом журналістів, а й з менталітетом чита23

чів, які мають бути підготовлені до новацій у поданні текстового матеріалу»[1,36].
Жанровий аналіз контенту проекту за 2013 рік наведений у таблиці 1.
У дослідженні було проаналізовано 179 матеріалів 4 основних рубрик
проекту: «Історія і «Я» – 98 матеріалів, «Маршрут №1» – 27 матеріалів, «Сімейний альбом України» – 27 матеріалів, «NB!» – 27 матеріалів.
Художньо-публіцистичні жанри становлять 43 % (77 матеріалів), інформаційні – 30 % (54 матеріалів), а аналітичні – 27 % (48 матеріалів) від
загальної кількості.
Значна кількість матеріалів художньо-публіцистичної групи пояснюється особливістю публіцистичного методу – своєрідністю поєднання
раціонального й емоційного. Адже у своїх матеріалах журналіст може водночас оперативно дослідити й узагальнити з особистих, групових, державних, загальнолюдських позицій актуальні факти та явища з метою впливу на
громадську думку, суспільну свідомість, а відтак на соціальну практику [2,
223]. Слід зазначити, що переважну більшість матеріалів рубрики «Сімейний альбом України» становлять аналітичні жанри. Щотижня листи читачів,
які розповідають історії своїх родин, надходять до редакції з різних куточків
України. Завдяки цій рубриці кожен українець має можливість поділитися з
широким загалом своїми споминами. У листі до редакції від 24 вересня 2013
року «Дитинство. Передвоєнний Київ. Роки 1933-1941» Олександр Перунов
відверто розповідає про важкі роки дитинства. Ця історія є актуальною для
багатьох дітей, народжених у часи голоду та війни.
Табл.1 Жанровий контент веб-проекту «Україна Incognita»
Рубрики

Загальна
кількість
матеріа-лів

Інформаційні

Аналітичні

Худ.публіцистичні

«Маршрут №1»

27

10
37 %

3
11 %

14
52 %

«Історія і «Я»

98

22
22 %

24
25 %

52
53 %

«Сімейний альбом
України»

97

7
26 %

14
52 %

6
22 %

24

«NB!»

97

14
51 %

8
30 %

5
19 %

Загальна к-ть

179

54
30 %

48
27 %

77
43 %

Рис. 1 Жанровий контент веб-проекту «Україна Incognita»

Окреме питання – тематичне наповнення. Аналізуючи контент вебпроекту за 2013 рік, можна зауважити, що основна мета авторів – формування
неспотвореної історичної пам’яті українців. У публікаціях сконцентровано
увагу читачів на проблемах національної ідентичності, історії свого народу,
гуманізму, культури, етики тощо. Аналізуючи матеріали Ігоря Сьомка, спостерігаємо, що журналіст проводить актуальні історичні паралелі, аналізує
приклади минулого, досліджує темні і не до кінця розкриті сторінки нашої
історії. У рубриці «Історія і «Я» у своєму матеріалі від 6 грудня 2013 року
автор переконливо доводить абсурдність будь-якого варіанту союзу із Росією
(у всіх його іпостасях: євразійство, «Свята Русь», «Союз Нерушимый Республик Свободных», «Митний союз», «Союз трьох братських православних
народів» тощо), пропонуючи читачеві цікавий історичний екскурс ще у часи
правління Петра Ι. У свою чергу Ігор Синдюков акцентує увагу читача на
знакових історичних постатях, а також на долях пересічних людей. У матеріалі «У тоталітарній ночі історії» від 20 травня 2013 року журналіст аналізує
щоденник Аркадія Любченка – відомого письменника, незмінного секретаря ВАПЛІТЕ, близького друга М. Хвильового в контексті трагедії України в
роки Другої світової війни.
Редакційний колектив проекту представлений двома типами дописувачів. Перший – це представники громадської думки: члени громадських
організації, історичних фондів тощо, такі як Геннадій Іванущенко, Павло По25

добєд; науковці, наприклад, Станіслав Кульчицький, Олександр Іщук, Іван
Патриляк; студенти та аспіранти, а також випускники літної школи журналістики газети «День», зокрема Ліна Тимощук, Віталій Галішевський, Вікторія Білаш та інші. Другий тип – дописувачі. Це дипломовані журналісти-фрілансери (Олександр Голобородько, Ірина Виртосу, Ганна Черкаська)
та співробітники аналізованого видання (Артем Жуков та інші). «Україна
Incognita» заохочує до співпраці молодих науковців, громадських діячів, відомих публіцистів, яким цікава національно-культурна проблематика у контексті розбудови нової незалежної України. Цей проект – унікальний масив
історичних та краєзнавчих матеріалів, унікальна база архівних документів,
фото, відтворених родоводів українських сімей, до створення якого може долучитися кожен охочий.
Для дослідження рівня зацікавленості аудиторії веб-проектом «Україна Incognita» було проведено опитування серед 54 респондентів віком від
18 до 59 років. Опитуваним було запропоновано відповісти на два питання:
Чи відомо вам про веб-проект «Україна Incognita»? Як часто ви переглядаєте
матеріали цього ресурсу? Результати показали, що 91 % респондентів знають
про проект, проте 58 % читають матеріали «України Incognita» на сторінках
газети, і лише решта 32 % є активними користувачами онлайн-версії. Ці показники говорять про недостатній рівень обізнаності аудиторії щодо діяльності веб-ресурсу.
Висновки. У дослідженні проаналізовано контент веб-проекту
«Україна Incognita» щоденної суспільно-політичної газети «День», визначено рубрикацію, охоплено тематику та жанрове наповнення. Нами
встановлено, що вже традиційними для проекту стали рубрики: «Історія і
Я», «Маршрут №1», «Сімейний альбом України», «Інфографіка», «NB!»,
«ТОР-книги», «Інтелектуальний календар», «Читачі «Дня» онлайн», «Полеміка». Ми з’ясували, що національно-культурна проблематика становить основу журналістських публікацій. Дописувачі концентрують увагу
читачів на проблемах національної ідентичності, історії свого народу,
гуманізму, культури, етики тощо. Також у процесі дослідження контентаналізу веб-проекту ми відмітили, що частка художньо-публіцистичних
жанрів переважає – 77 (43 %) із 179 матеріалів, що пояснюється особливістю публіцистичного методу. Ми встановили, що редакційний колектив представлений двома типами дописувачів: представниками громадської думки, спеціалістами у різних галузях без журналістської освіти
та дипломованими журналістами. Для визначення рівня зацікавленості
читацької аудиторії було проведено опитування серед 54 респондентів
віком від 18 до 59 років. Було відмічено недостатній рівень обізнаності
аудиторії щодо діяльності ресурсу.
Подальше вивчення веб-проекту «Україна Incognita» дозволить заповнити «білі плями» у медійному контенті, підвищити рівень зацікавленості
читацької аудиторії.
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Типологічна модель інфографіки інтернет-порталу New York Times
зразка 2014 року та його концептуальна впливогенність
Постановка проблеми. Зростання ринку портативних і планшетних
комп’ютерів разом із розширенням географії та можливостей доступу людини
до мережі Інтернет ставить питання доцільності подальшого існування друкованих засобів масової інформації, більшість з яких дублюють матеріали (повністю
або частково) у своїй електронні версії. Читач з наведених вище причин втрачає
інтерес до друкованих ЗМІ, обираючи пріоритетом практичність, компактність
носія, швидкість доступу до інформації.
У цих умовах актуальною проблемою для ЗМІ, які переходять з друкованого на електронний формат, є збереження свого впливу на читача завдяки
тим характеристикам, які раніше вирізняли їх серед інших типових ЗМІ. До
цих характеристик, окрім вербальних, відносяться також і невербальні, які
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за важливістю не поступаються першим – до них можна віднести кольори,
шрифт та інші елементи візуального обрамлення статей. Забезпечення естетичного задоволення від користування електронним ресурсом є так само
необхідним, як забезпечення його функціональності, надійності і зручності
[3, 6].
Мета роботи. У рамках даної роботи було проведено дослідження
дизайну електронної версії газети New York Times, яка у січні 2014 року оновила зовнішній вигляд сайту www.nytimes.com. Цей зразок унаочнює процес
переходу класичного ЗМІ у електронний формат. Мета даної роботи – охарактеризувати типологічну модель інфографіки інтернет-порталу New York
Times зразка 2014 року та її концептуальний вплив.
Виклад основного матеріалу. За вісімнадцять років існування сайту
www.nytimes.com (починаючи з 1996 року) його дизайн змінювався п’ять разів, востаннє у 2012 та 2014 роках. У рамках даного дослідження проводимо
порівняльний аналіз двох останніх версій сайту (табл. 1).
Таблиця 1.Порівняльний аналіз дизайну www.nytimes.com зразків 2012
та 2014 року
2012
Колір фону – білий;
колір заголовків – синій;
колір основного тексту і
допоміжних елементів –
чорний.

2014
Колір фону – білий; колір
заголовків – змінено на
чорний; колір основного
тексту і допоміжних елементів
– чорний.

Секції
(рубрики)

Список рубрик розміщений
з лівого боку сторінки
уздовж лівого краю. Завжди
видимий.

Список рубрик
відображається після
натискання іконки у
верхньому лівому куті
сторінки. Іконка завжди
видима.

Опція
«Share»
(Поділитися)

Іконка присутня під
заголовками статей.
Невидима після прокрутки
сторінки (тексту статті)
вниз.

Іконка присутня під
заголовками статей, а також
постійно присутня у правому
верхньому куті сторінки.
Таким чином, забезпечена
постійна можливість
поділитися статею через соц.
мережі та електронну пошту.

Кольори
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Простір
навколо
тексту
статті

Простір зліва і справа
від основного тексту
заповнений додатковими
заголовками, коментарями
до статей, рекламою.

Простір зліва і справа від
тексту заповнений тільки
рекламою (у тому ж обсязі),
без додаткових рекомендацій
і коментарів. Таким чином
забезпечено більше пустої
«білої» площі навколо
основного тексту.

Поділ
статті на
сторінки
Шрифт

Стаття ділиться на декілька
сторінок.

Уся стаття знаходиться на
одній сторінці (безкінечна
прокрутка).
Оформлення заголовків,
основного тексту та
допоміжних елементів
(навігації, підписів дат,
авторів під статтями)
антиквенними шрифтами із
зарубками. Родини шрифтів:
Georgia, Times New Roman,
Times, Serif.

Секція
«Comments»
(Коментарі)
Навігація
між статтями

Секція коментарів
знаходиться під статтею по
її закінченню.

Оформлення заголовків,
основного тексту та
допоміжних елементів
(навігації, підписів дат,
авторів під статтями)
антиквенними шрифтами
із зарубками. Родини
шрифтів: Georgia, Times
New Roman, Times, Serif.

Навігація може відбуватися
після повернення на
головну сторінку сайту або
через допоміжні елементи
навколо тексту (“Related
Stories”).

Секція коментарів активується
у будь-який час читання
натисканням іконки.
«Розгортається» з правого
боку.
Навігація може відбуватися
після повернення на головну
сторінку сайту, а також за
допомогою нових опцій: 1.
Усі нові статті розміщено на
рухомій стрічці над поточною
статтею в верхній частині
сторінки. 2. Переключатися
між статтями можна за
допомогою напівпрозорих
іконок-стрілочок, розміщених
зліва і справа від тексту статті.

Інтерпретація. Зважаючи на зміни, які відбулися у дизайні інтернет-порталу New York Times, на основі праць вітчизняних та зарубіжних дослідників невербальних комунікацій можна окреслити вплив невербального
компоненту оновленого www.nytimes.com на читача:
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1. Кольори. Усі попередні версії сайту використовували чорно-біле
оформлення сторінок з синім кольором у жирних та напівжирних заголовках
на головній сторінці, – використання синього є класичним для електронних
текстів, цим кольором найчастіше виділяють активні елементи, як-то гіперпосилання тощо. Але сьогодні, особливо для New York Times, використання
синього для гіперпосилань не є необхідністю – користувач, який хоче переглянути статтю повністю не має інакшої альтернативи для переходу на неї,
аніж кліканням на заголовок. Тому www.nytimes.com без втрат для зручності
читача відмовився від синього кольору активних елементів на користь зовнішнього вигляду – тепер сайт більше нагадує паперову New York Times,
перенесену на екран. Таким чином, читач повертається до «витоків», до чорно-білого друку.
2. Секції (рубрики). Нова версія www.nytimes.com також відмовилася
від розміщення списку рубрик (а на даний момент їх близько 50) уздовж лівого краю та помістила всі рубрики у випадаючий список, який активується
після натискання іконки, розміщеної у лівому верхньому кутку сторінки. Ця
іконка завжди видима, навіть якщо відбувається прокрутка сторінки вниз.
Тим не менше, вона лаконічна (виглядає як три паралельні горизонтальні лінії), не відволікає увагу читача. Використання іконок у навігації, на думку
деяких дослідників [4, 1], є більш універсальним типом комунікації, ніж використання тексту. У випадку New York Times такий хід дозволив збільшити
«білий» простір навколо основного тексту статей та заголовків на стартовій
сторінці.
3. Опція «Share» (Поділитися). Іконка «Share» тепер доступна у будьякий момент прочитання статті, що дозволяє читачеві оперативно ділитися
інформацією через електронну пошту та соціальні мережі. Вона знаходиться
у верхньому правому кутку сторінки – на одному рівні з іконкою «секцій». З
точки зору композиції, таке розміщення спонукає читача періодично звертати увагу на дану опцію, бо вона є завершальним композиційним елементом:
користувач, який звернув увагу на іконку «секцій», прагне урівноважити малюнок, завершити його зліва направо (через центральний елемент у вигляді
заголовку або тексту статті) [1, 50].
4. Шрифт. Розділивши шрифтове оформлення основного тексту та
шрифти допоміжних елементів, www.nytimes.com розділив і вплив цих елементів на користувача. Антиквенні шрифти з зарубками, якими надруковано
заголовки та тексти статей – це компроміс між старим і новим, натяк на неокласичну традицію. З точки зору психології впливу вони викликають почуття
довіри [2]. Елементи навігації та інші допоміжні елементи оформлені рубленими шрифтами Sans Serif – такі шрифти характеризуються слабким емоційним наповненням, асоціюються з практичністю та простотою [2]. Таким
чином, у дизайні сайту «обрамлення» успішно відділилося від центральної
частини, яка потребує концентрації читача.
5. Поділ статті на сторінки. Поділ тексту на сторінки тепер не відбувається, – стаття від початку до кінця знаходиться на одній великій сторінці.
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Такий дизайн призначений, по-перше, для задоволення потреб користувачів
портативних пристроїв, і по-друге, нагадує великі сторінки друкованої New
York Times.
6. Простір навколо тексту статті. У новому www.nytimes.com навколо
основного тексту відсутні «рекомендовані статті» і коментарі інших читачів.
Білого простору у «обрамленні» стало значно більше – це покращує сприйняття тексту [1, 58]. Тим не менше, список рекомендованих статей доступний
у стрічці, яку користувач у будь-який момент може активувати натисканням
на кнопку меню.
7. Секція «Comments» (Коментарі). Користувач має можливість розгорнути (і згорнути) секцію з коментарями у будь-який момент читання
статті. У цьому разі сторінку умовно буде поділено навпіл: основний текст
знаходитиметься зліва, а коментарі – з правого боку від тексту. Вплив такого нововведення неоднозначний – не дочитавши статтю, користувач вже має
можливість порівняти свою думку (якщо вона на той момент вже сформувалася) з думками інших читачів www.nytimes.com. У свою чергу, коментарі
учасників обговорення можуть брати участь у формуванні думки читача.
8. Навігація між статтями. Переключатися між статтями можна за допомогою напівпрозорих іконок-стрілочок, розміщених зліва і справа від тексту поточної статті. Це, знову ж таки, виправдовує прагматичні очікування
користувачів портативних пристроїв, а також чинить свій естетичний невербальний вплив, – створюючи аналогію з перегортанням сторінок паперової
газети. Таким чином можна збільшити час, який читач проводить на сайті –
переключити його з «пошукового режиму» у режим споглядання і переробки
інформації [4, 1], як це відбувається зі свіжою газетою.
Висновки. Змінивши основні елементи невербальної складової сайту,
New York Times зразка 2014 року поєднав у собі останні тренди веб-дизайну
– чистоту сторінок, простоту у навігації, змішане використання шрифтів.
Сайт www.nytimes.com підтвердив свою готовність до змін у майбутньому
засобів масової інформації й одночасно наблизив свій зовнішній вигляд до
вигляду паперового аналогу. Очевидно, газета прагне зберегти творений роками імідж і свій вплив на читача, який обрав для себе електронний формат
і готовий платити за його використання так само, як він платив за друковані
примірники. Для такого споживача однаково важливими є вербальний і невербальний компоненти видання, – сайт New York Times у цьому випадку має
задовольняти не тільки потреби функціональності, надійності та зручності, а
і приносити естетичне задоволення від користування ним.
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Використання соціальних мереж з метою підвищення рівня медіакультури сучасного українського суспільства
Одним із характерних показників глобалізаційних процесів у світі є
поширення й зростання популярності соціальних мереж, як от: «Facebook»
(«Фейсбук»), «QZone» («К’юзон»), «Вконтакте» («Вконтакті»), «Однокласники» («Однокласники»), «Cloob» («Клуб») та інших.
Найпоширенішою соціальною мережею в світі вважається «Facebook»
(«Фейсбук»), кількість його користувачів перевищує 500 мільйонів осіб, як
зазначає дослідник соціальних мереж С. Джейн [4].
Світова спільнота за останнє десятиліття неодноразово була свідком того, як «Фейсбук» цілком реально впливав на певні суспільні процеси низки таких держав як США (політична «Фейсбук»-кампанія президента Сполучених Штатів Б. Обами) [2], Єгипет («Фейсбук»-революція)
[3], Україна (події Євромайдану постійно координувалися через «Фейсбук») [1] та інші. Актуальність роботи продиктована й тим, що вплив
соціальних мереж на рівень медіа культури населення, зокрема молоді
та школярів, є малодослідженою темою, хоча ефективність та дієвість
використання соціальних мереж у процесах політичного характеру емпірично доведена.
На теренах постсоціалістичного табору, зокрема й в Україні, «Фейсбук» поступається місцем російській соціальній мережі «Вконтакте»
(«Вконтакті»), заснованій Павлом Дуровим [5]. Однією з її переваг є російсько- та україномовність, що пояснює значний притік користувачів шкільного та молодшого шкільного віку, в той час як на «Фейсбуку» зосереджується
доросла аудиторія.
Саме орієнтація на молоду аудиторію, яка в силу свого віку та специфіки виховання потребує медіаосвітньої підготовки до занурення в сучасний
інформаційний простір з його інформаційними шумами та маніпуляціями,
стала приводом до формулювання відповідної мети дослідження.
Мета роботи: з’ясувати методи взаємодії сучасних соціальних мереж
із українськими користувачами через відкриті спільноти з метою підвищення
рівня медіакультури молоді.
Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання:
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1) провести моніторинг популярних відкритих спільнот у соціальній
мережі «Вконтакте» з метою виявлення поширених патернів та особливостей подачі інформації;
2) проаналізувати зібрану інформацію та згрупувати її за певними критеріями та орієнтацією на окремі соціальні групи;
3) провести аналіз контенту відкритої спільноти поширення засад медіакультури «МедіаКУЛЬТ»;
4) сформулювати пропозиції щодо збільшення впливу та популярності
спільноти «МедіаКУЛЬТ».
З огляду на це, об’єктом дослідження є соціальна мережа «Вконтакте»
(«Вконтакті»), створена росіянином Павлом Дуровим.
Предмет дослідження становлять відкриті, популярні у «Вконтакте»
спільноти, зокрема орієнтована на поширення медіакультури група «МедіаКУЛЬТ» та її контент.
Новизна роботи витікає з її актуальності, оскільки медіакультура в
Україні ще тільки починає розвиватися, а використання соціальних мереж як
методу підвищення медіаграмотності серед різних верств населення чітко не
окреслене у схваленій постановою Президії Національної академії педагогічних наук України «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні».
Практична цінність дослідження визначається тим, що його результати можуть бути використані не лише для теоретичного осмислення ваги
соціальних мереж у сучасному суспільстві, а й для реального формування
високого рівня медіакультури молодого покоління через віртуальний світ за
допомогою методів інфотейменту.
Проведений нами моніторинг контенту популярних відкритих спільнот у соціальній мережі «Вконтакте» показав, що молодь надає перевагу розважальним публікаціям, в яких переважає графічний контент з лаконічним
описом чи коментарем. Значну роль в таких спільнотах відіграє гумор, адже
багато публікацій ґрунтується на курйозних чи кумедних фразах і ситуаціях
(додаток 1).
Розміщення цитат відомих людей відстає від розважальних публікацій, але все ж є досить популярним, особливо серед жіночої частини користувачів соціальної мережі. Однак текстове наповнення все ж не переважає
графічне, оскільки більшість цитованих матеріалів зверстується в картинку,
яка відповідає змісту цитати чи підходить за настроєм.
Варто зазначити, що є різновид популярних груп в соціальних мережах, в яких текстове наповнення є домінуючим. Контент таких груп складають ліричні, романтичні, драматичні та філософські історії з життя. Це
певного роду новелістика. Однак завжди до «новели» прикріплена картинка
чи фотографія.
Слід зазначити, що під час дослідження нами було враховано контент
груп, кількість передплатників яких складала від 400 тисяч осіб. Окрім того,
до уваги не бралися групи-представники комерційних підприємств чи рекламні сторінки.
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Спільною рисою усіх досліджених спільнот є наявність актуального
контенту, незалежно від тематичного спрямування. Наприклад, такі значущі
події як протести на Майдані, вручення премії Оскар чи Олімпіада в Сочі не
залишалися непоміченими.
Згрупувавши отриманий результат, ми отримали кілька видів контенту, орієнтованого на певну аудиторію. Так, наприклад, активна молодь та студенти надають перевагу розважальним публікаціям, тому для цієї аудиторії
слід подавати інформацію про медіакультуру в стилі інфотейменту.
Як показали результати дослідження, жіноча частина користувачів надає перевагу естетично оформленим цитованим матеріалам, а також різноманітним історіям новелістичного характеру (додаток 1). Тобто для здобуття
уваги цієї частини користувачів соціальної мережі «Вконтакте» публікації
про медіаграмотність повинні бути оформлені як художні історії з неочікуваним або трагічним фіналом та мати ілюстративний матеріал. Однак не варто
орієнтуватися на цитати спеціалістів з медіакультури, оскільки вони в більшості не популярні та невідомі, а їхні вислови можуть бути не достатньо
простими для розуміння.
Відкрита спільнота поширення засад медіакультури «МедіаКУЛЬТ»
має 101 передплатника й відрізняється змістовим наповненням, оскільки публікує короткі огляди цікавих, правдивих або неправдивих новин, з відповідним коментарем до них. «МедіаКУЛЬТ», як і популярні спільноти з кількістю
передплатників понад 400 тисяч, орієнтується на ілюстративний матеріал:
кожна публікація містить фотографію чи картинку. Цільову аудиторію чітко
окреслити не вдалося.
Можливо, слід створити низку дочірніх спільнот, орієнтованих на різні соціальні та вікові групи та об’єднаних спільним задумом поширення засад медіакультури.
Суттєвим недоліком «МедіаКУЛЬТу» є те, що він недостатньо часто
оновлюється. Це охолоджує інтерес активних користувачів соціальних мереж до спільноти. Також серед недоліків слід зазначити серйозність контенту
«МедіаКУЛЬТу», оскільки він майже не робить публікацій у стилі інфотейменту. Неможливо не згадати також і те, що спільнота «МедіаКУЛЬТ» не так
поширює розуміння медіакультури та медіаграмотності, як подає огляд новин та коментарі до них. Окрім того спільнота не надає теоретичних матеріалів з медіакультури.
Перевагою відкритої спільноти поширення засад медіакультури «МедіаКУЛЬТ» є зокрема її першість, оскільки це єдина спільнота в соціальній
мережі «Вконтакте», яка позиціонує себе саме як таку, що пропагує медіакультуру та медіаграмотність.
Отже, для збільшення впливу та популярності спільноти «МедіаКУЛЬТ», потрібно, насамперед, визначити її цільову аудиторію. Залежно від
її вподобань коригувати контент.
Як зазначалося вище, при орієнтації на жіночу аудиторію дописувачі
повинні проявити літературний хист до написання текстів потрібного спря34

мування у легкому для сприйняття стилі. Чоловіча частина читачів, а також
студенти та школярі більше орієнтується на розважальність публікацій, тому
доцільніше буде використовувати сучасні жарти та актуальні курйози, доповнені елементами інфографіки.
Збільшенню читацької аудиторії, а відповідно й кількості передплатників спільноти, можуть посприяти публікації, які ґрунтуються на підкріпленні теоретичних засад медіакультури та медіаосвіти прикладами з популярних та нових фільмів та пісень, оскільки психологія людини дозволяє їй
розрізняти лише ті елементи (наприклад, маніпуляції), які їй знайомі. Тому
подібні практичні підкріплення будуть не лише цікаві, а й корисні.
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Трансформация художественных приемов постмодернизма в поэтике
журналистских произведений на материале творческой модели В. Пелевина.
Перед украинской журналистикой как социальным институтом и, непосредственно журналистикой, возникает целый ряд проблем, связанных, в
первую очередь, с сугубо украинским вопросами: историческим прошлым,
с его позитивным и негативным опытом и выбором места Украины в современном мире. Масс-медиа представляет собой значительный ресурс формирования системы ценностей предпочтений, а так же соответствующего
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отношения к информации, как таковой, и доверия к источникам информации.
Под воздействием процессов, происходящих в Украине на рубеже веков и
оказывающих влияние на все стороны жизни, качественно меняется и ситуация в средствах массовой информации.
В новых социально-политических условиях значение роли массмедиа в формирование национальной идеи в воспитание патриотизма трудно
переоценить. Что, соответственно, связано с изменением задач и расширением функций масс-медиа. В данной связи, рассматривая журналистскую
деятельность, как эффективное средство развития общественного процесса,
особое внимание следует уделить аналитической журналистике, ориентирующейся на исследование фактов в их причинно следственной связи и представлении возможных путей решения рассматриваемых проблем. При этом
учитываются такие факторы как отношение аудитории к информации, ее избирательность и особенности восприятия.
Следует отметить, что содержание и конфигурация материалов, связана с тем или иным подходом к оценке эффективности информационного
воздействия и вытекающими отсюда последствиями. Выделим так же, что в
рамках данной концепции, если тиражируемый текст соответствует идеологическим и художественным критериям, то обязательно окажет положительное влияние на население, следовательно, для повышения эффективности
средств массовой информации, необходимо направить основные усилия на
идейно-политическое содержание публицистики как одного из ведущих критериев эффективности. Преодоление прежних стандартов прессы сопряжено
с появлением принципиально новых норм связанных с творческими инновациями и противоречиями вызванными функционированием прессы в условиях рыночной экономики зависимой от технологии передачи информации.
Вопросы ценностных ориентиров профессионального мастерства
и качества материалов прессы вызывают полемические суждения, что
объясняет актуальность исследования новых коммуникационных принципов в создании медиа-текста и осмысления его роли в выработке системы
– национальных, нравственных, эстетических, языковых ценностей. Стремление отойти от сложившихся клише публицистической речи способствуют
усилению авторских тенденций в документальных по своей природе текстах
масс-медиа. Учитывая тот факт, что вопрос объективности информации, сохраняя свою остроту, тесно связан с проблемами стиля, способами использования художественных средств в организации изложения, обратимся к связи
публицистики с художественной литературой.
Являясь частью культуры, журналистский и художественный тексты
выражают тип творческого сознания характерного для конкретной культурной
эпохи. Эстетической составляющей современной культуры является поэтика
постмодернизма с его мировоззренческой спецификой и пристальным вниманием к языку как к источнику получения информации о мире. Такой подход к
проблемам журналистского произведения определяет цели исследования состоявшего в том, что бы выявить как новые коммуникационные методики и
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лингвистические технологии влияют на изложение материала и как подобная
организация изложения изменяет читателя как потребителя продукции массовой коммуникации. Особое внимание уделено приемам поэтики, которые
осваивает современная журналистика, и установлению степени релевантности этих приемов нормам и принципам демократической прессы.
Поставленная цель определяет следующие задачи, которые решались
в ходе исследования. Основными из них являются:
– определение категориальных признаков медиа-текста как специфического продукта конкретного типа творческой деятельности и как феномена, принадлежащего системе культуры;
– выявление структурообразующих компонентов журналистской деятельности, связанных с характером основных функций прессы;
– систематизация приемов поэтики, активно осваиваемых прессой в
новой ситуации, описание механизма их создания и их оценка с точки зрения
эффективности процесса коммуникации;
– рассмотрение художественного метода В. Пелевина с точки зрения
его эффективного функционирования в рамках стилистики журналистского
произведения.
Объектом исследований является функционирование поэтики постмодернизма в масс-медиа текстах.
Предметом исследования является творческий метод В. Пелевина в
медиа-дискурсе.
Методологической базой исследования стало выявление факторов
трансформации художественных методов, характерных для отечественной
прессы последнего десятилетия в их связи с литературными тенденциями
современной эпохи. В основу исследования положены принципы постнеклассической философии, формулирующей основы миропонимания ориентированного на поиск закономерностей эволюции и самоорганизации
социальных и когнитивных систем.
Новизна изложенных положений касается описания применения методов художественной литературы при создании публицистических текстов.
Художественная проза В. Пелевина специфична, как в образном осмыслении
фактов, так и в особых способах актуализации авторской индивидуальности.
В характере проявления различных эстетических начал, в чем выражается
сходство со стилистикой журналистских текстов. При этом важнейшим
элементом выступает художественно-эстетический характер отображения действительности. В творчестве В. Пелевина представлен целый ряд
оригинальных, функциональных художественных методов и стратегий,
приемлемых при создании журналистских текстов.
Одним из наиболее ярких приемов позволяющих привлечь внимание
широкого круга читателей является, по мнению критиков, прием «двойного
кодирования» сущность которого заключается в синтезе шаблонности массовой литературы и экспериментальности постмодернизма. Прибегая к таким
формам проявления массовой культуры, как популярная музыка, реклама,
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автор обращается к феномену идеологии, возможностям компьютерных технологий, реализуя таким образом проблемы синтеза массовой и элитарной
культуры. Соответственно ориентированная на массового потребителя публицистика предполагает использование клипов, комиксов, рекламы и прочих продуктов массовой культуры. Присутствующие в прозе В. Пелевина
такие элементы поэтики как переплетение ряда сюжетных линий, наличие
нескольких миров, непосредственность, воздействия на сознание читателя
созвучны концептуальности авторских журналистских текстов.
Фиолосфско-культорологический дискурс с использованием сценариев
соблазна приобритения-потребления, монтаж эпизодов позволяет писателю
вскрыть иллюзию стабильности и процветания человека в мире в эпоху кризиса духовности и экономики. При этом, под влиянием постмодернистской концепции художественности, медиа-текст стал осваивать такие выразительные
приемы, как цитирование, интертекстуальность, игровые коллизии трансформацию традиционных, сюжетных схем и жанровых моделей в духе пост культурного нигилизма и другие. Пополнение ассортимента выразительных приемов медиа-текста приемам постмодернизма представляет собой объективный
процесс, так как категории поэтики литературы и публицистики во многом
пересекаются и в каждую конкретную эпоху обнаруживают тесную связь с типом художественного сознания, свойственным этой эпохе.
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Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
«Просто неба» як вуличне видання: специфіка часопису та його
контенту
Помітне місце у висвітлюваному сучасними медіа тематичному спектрі посідає проблематика соціально незахищених верств населення. Як один
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із її виразників можемо виокремити так звані вуличні видання, що посіли
власну нішу в медіапросторі багатьох країн світу. В Україні практика видання вуличних ЗМІ не є поширеною: наразі в цьому контексті можемо згадати
лише одеську газету «Дорога до дому», львівський часопис «Просто неба»
та київський журнал «Народна допомога», що припинив виходити 2010 року.
Однак при цьому маємо підстави стверджувати про певні перспективи означеного явища, що зокрема засвідчують робота над створенням уже другого
для Одеси вуличного видання і наміри видавати таке ЗМІ в Житомирі [1].
Зацікавленість вуличними виданнями поки не знайшла належного вияву у відповідних дослідженнях. У контексті вітчизняного наукового досвіду можемо згадати, скажімо, праці Костянтина Шендеровського та Мар’яни
Сохи. Все це свідчить про актуальність пропонованої роботи, що має на меті
дослідити особливості часопису «Просто неба» та його наповнення з позицій
притаманної вуличним виданням специфіки. Досягнення поставленої мети
передбачає виконання таких завдань:
– з’ясувати поняття й особливості вуличних видань;
– окреслити специфіку журналу й аргументувати його приналежність
до вуличних видань;
– встановити відповідність позиціювання часопису як соціально-культурного дійсності;
– розглянути проблемно-тематичний, жанровий та авторський критерії контенту «Просто неба» й особливості їх взаємозв’язку.
З огляду на згадану нестачу присвячених вуличним виданням наукових праць, стан розробки проблематики, на нашу думку, не можна вважати
задовільним, що свідчить про певну наукову новизну пропонованої роботи.
Об’єктом дослідження є вуличні видання як складник сучасного медіапростору. Предметом – часопис «Просто неба» та проблемно-тематичні, жанрові
й авторські критерії його контенту.
Джерельну базу становлять відповідні праці згаданих Мар’яни Сохи і
Костянтина Шендеровського, а також дослідника зі Сполучених Штатів Кевіна Говлі, присвячені вуличним виданням публікації в медіа, власне часопис
«Просто неба», його № № 11–20 (хронологічні межі охоплюють період із
лютого 2011 року до січня 2013-го).
У роботі використано методи контент-аналізу, емпіричного і теоретичного досліджень, систематизації, дескриптивний метод. Практичні результати дослідження полягають у можливості послуговуватися отриманим,
зокрема – даними контент-аналізу, під час вивчення проблематики вуличних
видань у подальшому, теоретичні – у з’ясуванні поняття й особливостей вуличних видань.
Вуличним виданням уважають газету або журнал, розповсюджувану
бідними або безпритульними людьми й розраховану на підтримку цих груп
населення. За головну мету таке видання має реінтеграцію бездомних у суспільство. При цьому означеного намагаються досягнути як на локальному
(забезпечення представникам згаданої категорії зайнятості й спроможності
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бути представленими в суспільному житті, брати участь у ньому й мати власну позицію), так і на глобальному (боротьба зі соціальними несправедливістю та виключенням) рівнях [2, 551].
Головну особливість вуличних видань у порівнянні з іншими медіа
можна вбачати в їх цілеспрямованій зосередженості на проблематиці безпритульності та бідності, а також у тому, що розповсюджують такі ЗМІ саме
представники відповідних соціальних категорій. Це і є одним із засобів згаданої реінтеграції, оскільки в такий спосіб розповсюджувачі дістають змогу не
просити милостиню, а самотужки заробляти на життя, отримуючи здебільшого 50 % від вартості кожного проданого примірника. Здійсненню вуличним виданням соціальної інклюзії витіснених на марґінеси суспільного життя часто значною мірою допомагає те, що вони належать або взаємопов’язані
зі соціальними організаціями, які провадять відповідну роботу. Таким чином,
ті ж бездомні мають спроможність отримати додаткові послуги, необхідні
для повернення до належного й активного суспільного життя, як-от харчування, нічліг, медичну допомогу, виготовлення документів тощо. Американський дослідник Кевін Говлі вбачає вуличні видання унікальною формою
комунікативної демократії, голосом знедолених, що намагається спонукати
свою читацьку аудиторію до критичного осмислення економічної, соціальної
та політичної справедливості [4, 274].
«Просто неба» має налагоджену систему розповсюдження, яке на
вулицях Львова здійснюють безпритульні або соціально виключені особи.
Вони отримують половину суми від вартості проданого примірника, однак
при цьому мусять дотримуватися спеціально сформованих правил, інформація щодо яких є постійним елементом другої сторінки часопису [6] й призначена не лише для продавців, а й для покупців.
«Просто неба» позиціонує себе не тільки як незалежний вуличний
журнал, а й як соціально-культурне видання [6]. Здійснений у межах дослідження контент-аналіз часопису не вносить суттєвих корективів у таку позицію, хоча на перший погляд зауваги до неї можуть видатися слушними. Річ
у тім, що згідно із відповідним вивченням проблемно-тематичного критерію
соціальна проблематика в 10 проаналізованих числах «Просто неба» (№ №
11–20) до загальної кількості матеріалів (311) становить тільки 28 % (88 публікацій) (див. Додаток № 1). Однак насправді означене аж ніяк не є критичним або чимось неприйнятним для подібних видань. Так, значним представленням суто соціальної тематики не вирізняється чи не найбільш знане нині
великобританське вуличне медіа The Big Issue [1]. Цей розповсюджуваний на
чотирьох континентах тижневик критикують саме через брак соціального,
що проте не перешкоджає сприйняттю видання як авторитетного репрезентанта соціально орієнтованих вуличних ЗМІ.
Що ж до культурної проблематики, то вона складає майже половину (142 матеріали) від опублікованого, себто – 46 %. При цьому найбільша
частка тут належить пов’язаній із культурою тематиці громадськості й соціального (30 %, 42 %). Тож, зважаючи на зазначене, позиціювання редакцією
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свого часопису як соціально-культурного можна мати за достатньо аргументоване.
Натомість ситуація із результатами контент-аналізу тих же чисел за
жанровим критерієм (див. Додаток № 2) уможливлює різні інтерпретації. Попри те, що найбільший відсоток – 43 % – від усіх публікацій тут належить
аналітичним жанрам (133 матеріали), по суті зі 24 % передують жанри художні (76), оскільки більшість із-поміж аналітики становлять рецензії (53
% від числа статей у блоці; 70), упереваж присвячені культурній тематиці
– згадати лиш, що майже постійними рубриками «Просто неба» є «Музичні
рецензії», «Кінорецензії» й «Літературні рецензії» [6], а тому – цілком дотичні до художніх і художньо-публіцистичних (15 %, 45; у цьому блоці зі 78
% беззаперечно домінують есеї) жанрів. Не зайве взяти до уваги й той факт,
що в блоці культурної проблематики часопису (142) музика, кіно й література разом представлені 80 публікаціями й 56 % (19 %, 27; 21 %, 30 і 16 %, 23
відповідно).
Як уже йшлося, пояснення тут можуть бути різними, проте чи не найлогічнішим видається пов’язати це не з редакційною політикою, а зі специфікою авторського складу видання, що є однією із найприкметніших особливостей «Просто неба» [2, 553]. Згідно із контент-аналізом № № 11–20 за
авторським критерієм (див. Додаток № 3) половину автури складають дописувачі, перу яких належить 135 матеріалів (50 %) із 273 опублікованих (тут
при підрахунку кожен художній твір як окрема одиниця до уваги не брався).
Серед дописувачів видання є соціально вразливі люди, однак значно переважають усе ж таки митці, здебільшого – письменники. Так, спеціально для
львівського часопису писали або надавали власні матеріали Сергій Жадан,
Ірена Карпа, Тарас Прохасько, Олександр Бойченко й інші помітні учасники
українського літературного процесу. Іншу вагому частину авторського колективу становлять штатні працівники (33 %, 91 публікація), які належать до
невеликої редакції видання. Серед них – як соціальні працівники (Мар’яна
Соха, Максим «Ольґа» Лішенко), так і ті ж таки літератори (Григорій Семенчук, Юрій Іздрик) [6]. У такий спосіб митці популяризують видання, пропагують сповідувані ним цінності й демонструють солідарність зі соціально
вразливими. Саме їх активна участь у функціонуванні «Просто неба» як авторитетних, референтних осіб для читачів сприяє подоланню стереотипів і
зміні громадської думки щодо бездомних, а також значною мірою визначає
проблемно-тематичний і, відповідно, жанровий аспекти видання. Показово,
що власне літературні твори авторського колективу журналу становлять 24
% від загальної кількості всіх проаналізованих матеріалів (76 публікацій).
Усе це і визначає домінування культурного на сторінках «Просто неба». Підтвердженням того, що означене не заважає часописові бути саме соціальнокультурним вуличним виданням, яке дієво працює на досягнення належної
такому медіа головної мети, може слугувати те, що часто «пересічні люди купляють журнал не заради його змісту, а для того, щоб підтримати вуличного
продавця» [2, 553]. Складно не погодитися із переконанням головної редак41

торки журналу Мар’яни Сохи, що вже саме формування такої солідарності є
своєрідним результатом.
Отже, варто зазначити, що вуличним виданням є розповсюджуване
соціально вразливими людьми медіа, передовсім розраховане на всіляку допомогу та підтримку їх, яке за головне завдання має реінтеграцію представників відповідної категорії у суспільство [2, 551]. Означеного такі ЗМІ досягають на локальному (залучення соціально виключених осіб до оплачуваного
розповсюдження вуличних видань, що є однією з їх основних особливостей,
творення контенту таких видань і навіть роботи в редакції; посилення соціальних контактів знедолених між собою, а також зі соціальними службами
та суспільством) і глобальному (боротьба зі соціальними несправедливістю і
виключенням загалом) рівнях.
Усе окреслене властиве львівському часописові «Просто неба», який
здійснює соціальну інклюзію представників відповідної категорії поетапно
на обох згаданих рівнях. На локальному цього досягають передусім розповсюдженням примірників соціально виключеними особами, що є для них
роботою, яка приносить гроші й стає першим кроком на шляху до суспільної реінтеграції. При цьому розповсюджувачі можуть долучитися й до авторського колективу «Просто неба» в ролі дописувачів. На глобальному ж
рівні видання дієво сприяє подоланню упередженості, стереотипів у масовій
свідомості щодо безпритульності як явища, популяризує толерантність, пропагує солідарність із бездомними та зміну громадської думки стосовно них.
Позиціонування редакцією свого часопису як соціально-культурного
можна мати за достатньо аргументоване – за результатами здійсненого дослідження третина публікацій порушує соціальну проблематику й близько
половини – висвітлює культурну тематику.
За авторським критерієм половину автури складають дописувачі (серед них є соціально вразливі люди, однак значно переважають усе ж таки
митці, здебільшого – письменники), а іншу вагому частину – штатні співробітники (як соціальні працівники, так і літератори).
Найбільш часто уживаною у вуличному виданні «Просто неба» є рецензія – жанр аналітичний, проте культурного спрямування.
Таким чином, маємо чіткий зв’язок (можемо назвати його редакційною політикою) між позиціонуванням журналу, його контентом та авторами,
що втілюють визначене спрямування.
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Функціональні особливості невербальних елементів у публіцистичному тексті (на прикладі газети «День»)
В усі часи велика кількість книг мала ілюстрації для того, щоб забезпечити реципієнтові найбільш сприятливі умови для розуміння тексту. Найбільш яскравий приклад ми можемо знайти в дитячій літературі. Там нам
пропонують казки, яскраво ілюстровані майже на кожній сторінці книжки.
Це дає змогу дитині прочитати із захопленням запропоновану історію, а ми,
таким чином, можемо оцінити важливість наявності вербальних та невербальних елементів передачі інформації у тексті.
Згідно визначення Є. Є. Анісімової креолізований текст це «текст,
фактура якого складається з двох негомогенних частин: вербальної (язикової/
мовленнєвої) та невербальної (що належить до інших знакових систем, ніж
природні мова)» [Анісімова, 2003: 8]. Взаємодія вербальних та невербальних
елементів зображальних засобів передачі інформації забезпечує цілісність
і зв’язність твору, його комунікативний ефект. Таким чином ми
можемо сказати, що більшість
текстів, які ми бачимо в повсякденному житті для найліпшого
нашого сприйняття креолізовані.
Креолізовані тексти можуть бути з частковою креолізацією та з повною креолізацією
[Анісімова 2003]. В газетах вона
зазвичай часткова та може склада43

тися з використання фотографій, зображень, схем, таблиць, графіків, карикатур, різних видів шрифтів, кеглів й інших видів відокремлення. Якщо розглядати на прикладі газетних видань принцип використання креолізації, то слід
зазначити, що в газетах зображення виконує маніпулятивну функцію. Давно
відомо, що читач одразу проглядає невербальну частину інформації, а тільки
після цього вирішує: читати йому газету чи ні [Гуревич 2004]. Маніпулятивні
технології з використання креолізованого тексту також орієнтують читача на
важливість тих чи інших статей в конкретному виданні, дозволяючи акцентувати увагу на окремі теми та привертати увагу до окремої статті.
Метою нашого дослідження є спроба виявлення функціональних
особливостей використання невербальних елементів у публіцистичних текстах. Матеріалом для дослідження виступила щоденна всеукраїнська газета «День». Ми узяли для порівняння два випуски: № 239 – 240 (4122 –
4123) п’ятниця-субота 27 – 28 грудня 2013 року та № 27 – 28 (4150 – 4151)
п’ятниця-субота 14 – 15 лютого 2014 року.
Слід виділити те, що обидва випуски газети відносяться до «п’ятничних
випусків». На відміну від інших номерів цієї щоденної газети, «п’ятничні випуски» мають кольорове оформлення деяких сторінок та більшу кількість
креолізованих елементів, що дає більше поле для нашого дослідження. Кольорові сторінки розташовані наступним чином: 1, 16, 17 та 24. Саме таке
розташування виправдовується тим, що перша кольорова сторінка має на
меті привернення уваги читача, який тільки підійшов до газетного кіоску або
побачив випадково газету та вирішив з нею ознайомитися. Як правило, на
першій сторінці редакція розміщує велику кількість яскравих фотографій,
які виконують функцію повної креолізації тексту. Ці фотографії красномовні
і завдяки вдалому розташуванню, вони можуть привернути увагу реципієнта.
Проблемою зіставлення у нашому випадку є той факт, що матеріал випуску
№ 239 – 240 (4122 – 4123) п’ятниця – субота 27 – 28 грудня 2013 року будується на
основі підведення підсумків року і згідно
задуму редакторів газети має більше креолізованих елементів, ніж усі попередні та
наступні номери.
Почнемо з простих засобів привернення уваги глядача. У номері 27 – 28
(4150 – 4151) п’ятниця-субота 14 – 15 лютого 2014 року на 17 сторінці ми можемо
побачити рубрику «Резонанс». У ній напівжирним шрифтом виділено ім’я людини:
«В частности, заместитель главного редактора ИА ZIK Татьяна ВЕРГЕЛЕС. . . ».
Згідно з правил відокремлення імен
людей для покращення сприйняття вербального тексту можна сказати, що це зви44

чайний прийом виділення тексту.
Але якщо читати усі номери газети, то можна побачити в цьому
традиційному засобі виділення
важливої інформації креолізацію
тексту. Так у номері 239 – 240
(4122 – 4123) за п’ятницю – суботу 27 – 28 грудня 2013 року на
20 сторінці ми можемо побачити
абзац, в якому сказано: «Прежде
всего, хочется отметить ZIK. В 2013-м львовский телеканал значительно расширил горизонты, создав корпункты во всех западных регионах страны и в
Киеве...». З контексту повідомлення, стає зрозуміло, чому думка саме цієї
людини повинна мати таку вагу для читачів газети.
Також за допомогою шрифту (зміна кегля, гарнітури та інтерліньяжу)
можна відокремити більш важливу статтю від менш важливої. Так стаття на
17 сторінці у номері 27 – 28 (4150 – 4151) п’ятниця – субота 14 – 15 лютого
2014 року під рубрикою «Резонанс» набрана інакше, ніж стаття по сусідству
під рубрикою «Репортаж», тому вона відразу попадає в поле зору читача і
має більше шансів на першочергове ознайомлення реципієнта з нею, ніж з
іншими статтями, розташованими на цій сторінці.
За допомогою зображення ЗМК можуть надати окремий зміст вербальному тексту. Досліджувана нами вище стаття має карикатурний малюнок, що
зображує відому байку «Ворона та сир». На ній ми можемо побачити лисиць,
які розташувалися в очікуванні співу ворони. Так, на думку авторів статті, поводять себе люди, які використовують пропагандистські кліше для зомбування
громадськості. Для реципієнтів, які не читали цю байку, суть креолізації залишиться незрозумілою.
Зображення можуть як відноситися до однієї статті, так і використовуватися для усього номера. У № 239 – 240 (4122 – 4123) п’ятниця-субота 27 –
28 грудня 2013 року протягом усього випуску
на сторінках газети можна побачити маленькі
корони, які трапляються біля окремих статей.
Уважний читач зможе розгледіти закономірність розташування цих іконок, які мають вигляд піктограм. Цей випуск був присвячений
підсумкам року і газета роздавала символічні
номінації тим, хто, на думку редакторів, був
цього вартий. Цей прийом був використаний
з метою відокремлення статей, які «отримали
нагороду» від інших. Редактори газети бажали
привернути увагу та систематизувати матеріал, використовуючи повну креолізацію невербального тексту.
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До повної креолізації тексту у газеті слід
відносити наявність фотографій відомих людей
та фотографій картин.
Читач при первинному
ознайомленні з матеріалом має змогу за допомогою фотографій відомих
осіб зрозуміти, про кого
йдеться у запропонованому матеріалі. Тобто
спершу читач отримує інформацію невербально з фото, а потім вже з вербального тексту.
Щодо розташування рубрики «Суспільство», то можемо сказати, що
за допомогою кольорових малюнків, реципієнтові передається одразу велика кількість інформації. На прикладі № 239 – 240 (4122 – 4123) п’ятниця
– субота 27 – 28 грудня 2013 року та № 27 – 28 (4150 – 4151) п’ятниця
– субота 14 – 15 лютого 2014 року можна побачити, що в цій рубриці запропоновано ознайомитися з живописом. З побаченого зображення реципієнт може згадати художника, який намалював картину, техніку виконання та назву роботи. Також в пам’яті читача можуть з’явитися спогади про
якісь біографічні факти з життя художника або історії з власного життя, які
пов’язані якимось чином із творчістю чи ім’ям автора картини. Вербальні
елементі, які супроводжують картину, допомагають отримати нову інформацію про художника або ознайомитися з його творчістю тим, хто не бачив
робіт митця до цього часу.
Таким чином, ми можемо з впевненістю казати, що вивчення креолізації текстів є дуже важливим чинником для розуміння функціональних особливостей використання невербальних елементів у публіцистичних текстах.
За допомогою цього прийому можна підвищити ефективність матеріалів та
їхнього сприйняття реципієнтами. За допомогою невербальних засобів комунікації можна надавати нові відтінки значенням окремих слів у тексті, додавати іронію, підсилювати ефект, тобто візуальні елементи є важливою частиною креолізованого тексту, особливо якщо розглядати це на прикладі преси.
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Форматування інформаційних потоків як засіб маніпулювання
(на прикладі російських ЗМІ)
Форматування інформації – засіб маніпулювання, що впливає на масову свідомість, формуючи ідеологічно-пропагандистські конструкти.
Об’єкт наукового дослідження – маніпуляції масовою свідомістю.
Предмет – російські ЗМІ, зокрема, «Первый канал Россия».
В рамках цієї статті було проаналізовано телевізійні інформаційні
програми, їхній зміст і основні маніпулятивні схеми, які були застосовані.
Актуальність дослідження полягає у важливості аналізованого явища в контексті останніх подій, що відбуваються в Україні, та провадження
інформаційної війни.
Мета – виявити елементи форматування інформаційних потоків у
ЗМІ та штрихово вказати наслідки маніпулювань. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
1) проаналізувати обрані програми на наявність маніпулятивних технологій;
2) окреслити специфіку аналізованого явища і сформулювати найпоширеніші стереотипи і кліше;
3) з’ясувати вплив форматування інформації.
У цій статті розглянуті основні випуски новин та приклади недостовірної інформації на російському телебаченні. У контексті останніх подій,
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поширення форматованих фактів загрожує інформаційній безпеці України.
В. Іванов дефініціює інформаційну безпеку як «стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування,
використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави».
Загрози зовнішні, зокрема «недружня політика іноземних держав, в
області глобального інформаційного моніторингу, поширення інформації та
нових інформаційних технологій» [5].
Маніпуляція свідомістю – це своєрідне панування над духовним станом людей, управління їхньою поведінкою шляхом нав’язування їм ідей,
установок, мотивів, стереотипів поведінки, вигідних суб’єкту впливу. [2]
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська зазначила, що Україна програла інформаційну війну в Криму: «Порушується право на свободу інформації, право на свободу вираження своїх
думок. Але при цьому ми повинні розуміти, що в Криму, крім всіх військових
дій, які там відбуваються, йде страшна інформаційна війна, яку, на жаль, до
певного часу програвала Україна, а зараз Україну з неї просто усунули» [8].
Роман Кравець у статті «Війна, яку ми програли» підкреслює: «Тільки 5 березня 2014 року, заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар заявила,
що РНБО планує розробити стратегію для протидії російській пропаганді…
Мешканці півострова бояться вторгнення бандерівців, які чинитимуть хаос,
як їм показує телевізор. Рупори Кремля: телеканали НТВ, «Россия 1» та
«Первый канал» і деякі інші. Впродовж багатьох років ці телеканали безперешкодно транслювали кабельні мережі як на Сході, так і на Заході України. Тобто інформаційна машина Москви вільно доходила до українського
глядача. Їх не забороняли, не відключали, не фільтрували. Одне слово – не
реагували» [5].
Російське телебачення має вплив на українців, котрі надають перевагу російськомовному інформаційному продукту. За відсутності належного рівня українського телебачення, вони позбавлені вибору. Цим зумовлена
популярність російських каналів як джерела інформації для багатьох російськомовних українців. Українські інтереси не враховуються і ставиться під
загрозу інформаційна безпека України.
Існує необхідність поширення правдивої інформації на контропропаганди серед мешканців східних та південних областей України, де населення
користується російською мовою і дивиться російські ЗМІ, зокрема проаналізований у цій статті «Первый канал Россия».
Форматування інформації у російських ЗМІ
Тематика випусків новин в стосується у переважно подій в Україні: Майдану, нового уряду, призначення дати президентських виборів, подій на півострові Крим тощо. Наприклад, у вечірньому випуску новин прогами «Время» на
каналі «Первый канал Россия» з 20 сюжетів, 16 присвячені саме ситуації в Україні
та пов’язаних з нею подій. Останні 4 сюжети мають іншу тематику. Зокрема, 2
сюжети висвітлюють Параолімпіаду в Сочі, 1стосується теми Олімпіади. Останній сюжет – розважальний, про церемонію нагородження «Оскар».
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Для того, щоб проілюструвати ситуацію з правдивістю на телеканалі
«Первый Россия», далі наведено зміст однієї з інформаціних программ «Время». Заголовки сюжетів взято безпосередньо із архіву сайту. Понеділок, 4
березня 2014 року, час виходу в ефір: о 21. 00, прайм-тайм.
1. В Одессе противники Майдана собрались у стен областной Думы.
2. Донецк протестует против назначенного Киевом губернатора-миллиардера.
3. Около шести тысяч украинских военнослужащих перешли на сторону правительства Крыма.
4. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил в ООН смысл действий
России.
5. МИД РФ назвал решение Запада приостановить подготовку к саммиту G8 «политически ущербным».
6. МИД РФ резко отреагировал на заявления главы Госдепа США
Джона Керри.
7. МИД РФ отправил Совету НАТО разъяснительный документ по ситуации в Крыму.
8. Мировые СМИ обсуждают телефонный разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель.
9. Дмитрий Медведев по телефону побеседовал с вице-президентом
США Джо Байденом.
10. Россия и Китай продолжат «тесные контакты» по украинской проблеме.
11. Предводитель «Правого сектора» Ярош стал фигурантом уголовного дела в России.
12. Арсений Яценюк назвал новый украинский кабинет министров
«правительством камикадзе».
13. Россия готова оказать Крыму серьёзную финансовую помощь.
14. Российско-украинский проект строительства моста через Керченский проект будет осуществлен.
15. В российских городах проходят митинги в поддержку украинского
народа.
16. Владимир Путин приехал на учения в Ленинградскую область.
(воєнна пропаганда).
17. Наибольший интерес на Олимпиаде в Сочи у россиян вызвало фигурное катание.
18. Поволжские города встретили огонь Паралимпиады.
19. Российская команда паралимпийцев в Сочи – самая многочисленная.
20. На церемонии вручения «Оскара» делали «селфи» и заказывали
пиццу в зал.
Випуски новин було проаналізовано на наявність методів маніпулювання масовою свідомістю згідно з книгою «Телебачення спецоперацій» [7].
Отже, маємо такий приклад маніпулятивні технології ЗМІ, як дезінформація. 2 березня 2014 року російський «Первый канал» в ефірі розповів
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про «посилення потоку мігрантів з України до Росії», показавши в сюжеті
черги авто на пропускному пункті «Шегині-Медика»на кордоні з Польщею
[10]. За версією каналу, «втікаючи від безладів» з України в Росію виїхало
близько 140 тисяч людей. Губернатор Бєлгородської області Євгеній Савченко коментує це: «К сожалению, появились первые беженцы. Если там ситуация не стабилизируеться, их поток будет только нарастать». В сюжеті є
коментар губернатора Брянської області про «наплыв беженцев из Украины».
Згодом «Первый канал» видалив це відео зі свого сайту. Проте відео є
на каналі «YouTube» [3].
Повідомлення про біженців мало на меті поширити паніку серед жителів Криму, які переважно переглядають випуски новин на російському
телебаченні. Отже, встановлено, що російські ЗМІ поширюють неправдиві
повідомлення про ситуацію в Україні.
Як зазначає дослідник Олександр Чекмишев, : «Дезінформація – це
те, що зараз зустрічається найактивніше. За допомогою дезінформації (обману) телеаудиторії навмисно надають інформацію , яка вводить їх в оману.
Тут діє принцип: «чим більша брехня , то легше в неї повірити…Цей досить
широкий метод дезінформації розвиває більш конкретний – метод створення
іншої інформаційної реальності» [1].
Розглянемо декілька звичайних сюжетів з різних випусків новин на
«Первом канале».
«В Одессе противники Майдана собрались у стен областной Думы» за
03. 04. 12, програма «Время», 21. 00. (Текст сюжету див. у додатку 1).
В сюжеті використано такі маніпулятивні прийоми:
Дезінформація: до сюжету додали пряму мову підставної особи – «біженки з Донецька». Жінка приходила на мітинги в різних містах і щоразу
інакше представлялася: спочатку одеситкою в Севастополі, потім киянкою,
яка обурювалася подіями на Майдані. Ось пряма мова «біженки з Донецька»:
«Дети боятся, что сядут в тюрьму, так как говорят на русском. Чтобы к
вам доехать – вытаскивали мобильные телефоны. Такое гонение пошло, что
просто ужас».
Поширення міфу про те, що російськомовних утискають.
Надузагальнення – «безпідставне узагальнення про точку зору суспільних груп, великих кількостей людей, яке не підтверджене ніякими опитуваннями чи дослідженнями» [7].
Нижче наведені цитати синхрону: «Города Херсон и Николаев –
областные центры рядом с Крымской автономией – хотят войти в её состав».
«Сотни жителей Одессы, третьего по величине города страны, вышли на
улицу с требованиями не признавать существующую сейчас в Киеве власть и
запретить деятельность радикалов из «Правого сектора».
Звинувачення за асоціаціями – «прив’язка» тієї чи іншої політичної
сили чи політика до негативних уявленнь та стереотипів [7] . «Мы за то, чтоб
жить в дружбе с Россией. Фашистов, бандеровцев не пустим», – Анатолий
Кукузеев».
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Відсутність балансу думок, іншої точки зору.
Прихильників Майдану зображують як радикалів, показавши в в кінці
сюжету великим планом ланцюг і у наступному кадрі молодиків у касках. Це
використання стереотипу для маніпулювання.
Сюжет «Дата референдума не перенесена, он будет проходить 30 марта». 04.03.2014. (Див. додаток 2)
У сюжеті використано прийом «повторення інформації». В одному
сюжеті декілька разів повторюється повідомлення, мовляв, попри російські
війська у Криму все спокійно: «Город живет обычной жизнью». Додається
коментар продавчині магазину, яка стверджує: «Все есть в любих количествах».
Як зазначено у книзі «Маніпуляції на ТБ»: «Вплив такого прийому
пояснюється тим, що: «Якщо повідомлення повторювати з достатньою частотою, то врешті-решт воно таки закріпиться у масовій свідомості». [7]
Варто зазначити, що в сюжеті також не дотримано принципу балансу
думок і висвітлення різних точок зору. Коментарі дають колишній працівник
«Беркуту», самопроголошений керівник Криму Сергій Аксьонов і люди, які
мають проросійські погляди.
Зокрема, «беркутівець», тримаючи щойно отриманий російський паспорт стверджує: «Власть в этом государстве захватили преступники».
Сам факт отримання російських паспортів описується за допомогою
маніпуляції емоціями: «И это стало в Крыму главной новостью сегодняшнего дня. Она моментально разлетелась по всему полуострову, до самого Перекопского перешейка. Здесь прямо на блокпостах бойцам крымского «Беркута» сегодня вручали российские паспорта».
Аудиорії нав’язується думка, що Крим хоче до Росії, а РФ захищає
кримчан.
Також яскравим прикладом маніпулювання масовою свідомістю є сюжет «Референдума требовали сегодня в двух областях на востоке Украины»
(Див. додаток 3). 04. 03. 2014
У резульаті аналізу було виявлено такі прийоми:
«Анонімний авторитет», відсутність джерела інформації: «По данным
ополченцев, силовиков специально привезли из Львова».
Метод «Спіраль замовчування» «полягає у тому, щоб за допомогою
посилань на сфабриковані опитування громадської думки переконати громадян у підтримці більшістю суспільства політичної позиції, близької маніпуляторам»[7]. В сюжеті неодноразове повторення думки, що незадоволених новою владою більшість і протиставлення їх новій владі, яку «ніхто не
сприймає», опитування людей які мають одну точку зору.
Недотримання балансу думок – наведено тільки коментар самопроголошеного губернатора Дмитра Губарєва та його прихильників.
Надузагальнення – «безпідставне узагальнення про точку зору суспільних груп, великих кількостей людей, яке не підтверджене ніякими опитуваннями чи дослідженнями» [7]. «Назначенного в Киеве губернатора Сергея
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Таруту в Донецке не видели ни разу и не признают своим руководителем». «В
Донецкой области ещё накануне отказались принять назначенного из Киева
главу администрации региона. Такая же участь сегодня ждала прибывшего
руководить Харьковской областью местного уроженца, который, впрочем,
жителей не устроил».
Наклеювання ярликів. Коментар: «Не хотим мы этого Таруту-миллиардера». У російських ЗМІ використовується образ «олігархів, яким дали
владу, щоб красти гроші».
Образ губернатора-мілліардера також присутній в сюжеті «Донецк
протестует против назначенного Киевом губернатора-миллиардера».
Згідно з повідомленнями російських медіа, українська влада самопроголошена й нелегітимна. Звинувачення про підтримку Майдану в бік Заходу.
ЗМІ намагається нав’язати аудиторії стереотипні образи і кліше. У результаті
люди схильні вірити створеним міфам.
«На разрядку сиуации вокруг Украины направлены значительные дипломатические усилия». (Див. додаток 4)
Наявність емоційно забарвлених повідомлень, технології «наклеювання ярликів», використання стереотипів, як-от, у цьому повідомленні:
«В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей,
особенно на Юго-Востоке и в Крыму, – под угрозой».
Спекулювання на історичній тематиці. Закінчення сюжету про ООН
довідкою про Степана Бандеру і націоналістів.
Дослідник Олександр Чекмишев зазначає: «Інформаційна картинка
посилюється сформованими стереотипами і кліше : червоно-чорні і жовтоблакитні прапори у кадрі; нацистська символіка в поєднанні з державними
символами України; постійне вживання слів «бандерівці» , «фашисти» на
адресу сучасної української влади» [1].
Отже, маємо підстави стверджувати, що здебільшого, російські ЗМІ
поширюють неправдиві повідомлення про ситуацію в Україні. Варто підкреслити необхідність критичного мислення аудиторії, щоб не піддаватися
маніпулятивному впливу. Потрібно зрозуміти, що російські журналісти порушують усі етичні правила й стандарти з журналістики. Висвітлення новин
на «Первом канале» є необ’єктивним і сприяє хибному уявленню про дійсність, поширенню стереотипів і розпалюванню внутрішніх конфліктів.
Висновки. Проаналізувавши обрані програми на наявність маніпулятивних технологій, маємо підстави стверджувати про наявність форматування інформаційних потоків, яке має на меті маніпулювання свідомістю.
За результатами дослідження можна виокремити найпоширеніші методи маніпулювання свідомістю у російських ЗМІ: дезінформація, недотримання балансу думок, «анонімний авторитет» (відсутність джерела інформації), надузагальнення (безпідставне узагальнення про точку зору суспільних
груп, яке не підтверджене опитуваннями чи дослідженнями), звинувачення
за асоціаціями («прив’язка» політичної сили чи політика до негативних уявлень та стереотипів).
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Внаслідок маніпулювання свідомістю підтримуються ідеологічнопропагандистські конструкти. Формуються стереотипи і кліше, як-от, червоно-чорні і жовто-блакитні прапори, нацистська символіка, вживання слів
«бандерівці», «фашисти» на адресу української влади.
Це дослідження виявило елементи форматування інформаційних потоків у ЗМК, які мають на меті маніпуляцію масовою свідомістю. Наслідки
такого впливу на свідомість: поширення стереотипів, формування і неправдивого уявлення про дійсність, розпалювання ворожнечі всередині країни.
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Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка
Інноваційні технології в медіа: 3D-реклама
Останнім часом традиційні засоби рекламування поступово втрачають свою актуальність. Через перенасиченість рекламою, люди почали іг53

норувати стандартні повідомлення на звичних рекламоносіях. Традиційна
реклама перестала привертати увагу тією мірою, як того від неї очікують
і рекламодавці, і самі рекламісти. Отже, перед останніми стоїть завдання
пошуку таких форм та засобів рекламування, які б вигідно вирізнялись на
фоні існуючих: привертали увагу споживача, а в кінцевому результаті –
продавали.
Актуальність дослідження інноваційних технологій у сучасній
українській та, зрештою, й світовій рекламі зумовлюється, насамперед,
тією мірою співвідношення ефектності та ефективності, які забезпечуються внаслідок використання цих технологій. Водночас, ці засоби стають
базою для появи ще новіших маркетингових підходів і форм, моделюючи
при цьому комунікаційний рекламний простір новими, більш яскравими
образами.
Ефектність реклами часто забезпечується комп’ютерною та проекційною технікою, виникає унаслідок використання нових технічних засобів
тощо. Це так звані нестандартні з технічного боку способи рекламування,
що здатні більшою мірою привернути увагу споживачів рекламних звернень.
Такими сьогодні є, наприклад, Just Touch (інтерактивні вітрини та підлога),
віртуальний промоутер, інтерактивний бар (i-bar), туман-екран (Walk-thru
Fog Screen), чарівне дзеркало, цифрові постери, проектори, левітуючі рекламоносії, 3D-стікери, флуоресцентні дошки Flash AdBoard, бар-ранери (bar
runners), EL-панель (анімований постер), доповнена реальність (AR), оптичні ілюзії, інтерактивні 3D-борди, відеофекти тощо.
Питанням ефективного рекламування присвячені праці таких вчених
як О. Ахманов, Л. Балабанова, Р. Батр, І. Вікентьев, А. Дейян, О. Зарецька,
Ф. Котлер, Дж. Майерс, Ю. Макогон, Г. Почепцов, О. Проніна, Т. Примак,
Є. Ромат, М. Румянцев, Г. Савіна, О. Сохацька, Е. Тарасов та ін. У розвідках цих науковців певною мірою розкрито методи стимулювання покупців
до придбання товарів. Проте в них недостатньо аналізуються інноваційні засоби рекламування.
З-поміж інноваційних рекламоносіїв на особливу увагу заслуговують
3D- формати, які набувають дедалі більшої популярності на українських теренах.
Вперше 3D-реклама з’явилась на нашому ринку в 2010 році. Так, в
серпні цього року на замовлення компанії «Інтер-Фільм» одне із рекламних
агентств розробило концепцію та розмістило на пілонах компанії «РТМУкраїна» нестандартну рекламу для фільму «Піраньї 3D». Оскільки фільм
потрібно переглядати в стереоокулярах, то й рекламу, відповідно, вирішили
зробити об’ємною. У пілонах було розміщено стандартний банер, але на випуклу захисну поверхню конструкції наклеїли плівку з окремими елементами сюжету, що створювали стереоефект [2].
У жовтні 2010 року з’являється тривимірна реклама в ЗМІ: діловий
тижневик «Кореспондент» вперше в Україні опублікував 3D-рекламу на
власних шпальтах. 3D-ефект можна було побачити на сторінці з рекламою
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житлового комплексу Park Avenue, вдягнувши спеціальні окуляри, котрі додавались до київського тиражу журналу [4].
У жовтні цього ж року на українському телебаченні стартувала рекламна кампанія порталу Yandex. Це були рекламні ролики, відзняті агентством Ogilvy&Mather Kiev. Трохи згодом у рамках рекламної кампанії «Як
не питай, я розумію» Yandex‛ом було запущено перший рекламний ролик у
форматі 3D в кінотеатрах України – відео під назвою “Інтімне питання” [3].
Можемо говорити, що й дотепер цей вид реклами не втратив популярності й статусу інноваційності.
3D-реклама має чималий потенціал з огляду на ту кількість функцій,
яку вона виконує.
Така реклама інформує про товар чи послугу, позиціонує продукцію
та компанію виробника, збільшує об’єми продажів, виводить на ринок нові
товари та послуги, формує попит серед покупців.
Окрім цього, тривимірна реклама спроможна вигідно виділити продавця
товару. Завдяки своїй незвичайності, вона, порівняно з традиційною рекламою,
привертає до себе увагу більшою мірою. 3D-реклама добре запам’ятовується, а
отже сприяє поширенню інформації про товар. Наприклад, хтось точно розповість друзям про те, що бачив рекламу на підлозі в торгівельному центрі, де наклеєна тривимірна картинка із зображенням мобільного телефону певного бренда. Часто на тлі такої реклами люди фотографуються, а це є іще одним засобом
поширення інформації про товар.
Тривимірна реклама завжди викликає емоції, а це, у свою чергу,
сприяє продажу товарів та послуг. Проте, як свідчить практика, така реклама здатна викликати не лише позитивні емоції та захоплення. Так, приміром, в бразильському метро для реклами проектів із внутрішнього туризму
було обрано крокодила, який вистрибував із люка з водою. Зображення його
було настільки реалістичним, що могло дійсно настрашити. Відповідно до
картинки було обрано й місце для її розміщення – наприкінці ескалатора.
Тобто люди, які зайшли на полотно, що рухалось донизу, розуміли неминучість свого потрапляння до пащі хижака. З іншого боку, така реклама точно
запам’ятовується й не лишає байдужим нікого [1]. Головне – вдало розмістити 3D-рекламу. Тоді вона точно не залишиться поза увагою потенційних
споживачів пропонованих рекламодавцем товарів та послуг. Місця для розміщення 3D-реклами можуть бути найрізноманітнішими. Часто таку рекламу
бачимо на транспорті, в магазинах та різноманітних установах, на фасадах
багатоповерхівок і т. ін. Особливої популярності сьогодні набули 3D-борди,
-стікери, -графіті, -відео.
Як висновок відзначимо, що новітні інформаційні та технологічні рішення у рекламі набувають все більшого поширення на українському ринку.
Функціонально вони спрямовуються передусім на привернення уваги, але
тим їх рольне обмежується, є сенс говорити про окремі групи товарів та послуг, рекламувати які з використанням інноваційних технологій не тільки
ефектно, а й ефективно, але – це вже предмет окремих досліджень.
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Інтернет-радіо як новий вид засобів масової інформації
Однією з тенденцій останніх років є перехід усіх видів медіа в
режим мовлення в онлайні. Відповідно, сьогодні ми вже маємо справу не
з традиційними ЗМІ, а з мережевими, тобто такими, що ведуть своє мовлення за допомогою Інтернету. Як один з видів мережевих ЗМІ можемо
виокремити Інтернет-радіо, що стало дуже поширеним останнім часом.
Перша онлайн-радіостанція в Україні з’явилась 2006 року. Сьогодні ми
вже маємо більше сотні радіостанцій, які ведуть мовлення тільки в режимі онлайн [3].
Значну кількість досліджень радіо в Інтернеті здійснили російські вчені В.Колодкін і О. Архіпова, та американські – Р. Реддік та Е. Кінг. Відповідно, це свідчить про актуальність роботи, що має на меті дослідити особливості діяльності українських Інтернет-радіостанцій. Досягнення поставленої
мети передбачає виконання таких завдань:
• з’ясувати поняття й особливості Інтернет-радіостанції;
• визначити переваги та недоліки мовлення в режимі онлайн;
• охарактеризувати діяльність Інтернет-радіостанції, які мовлять тільки в Інтернеті.
Об’єктом дослідження є онлайн-радіостанції як новий вид засобів
масової інформації. Предметом – радіостанції, які ведуть мовлення тільки в
мережі Інтернет, «MyRadio», «MJoy Radio» та «Молоде радіо» .
Новизна роботи полягає у її актуальності, оскільки в Україні відсутні
дослідження специфіки діяльності радіостанцій в режимі онлайн. Практич56

на цінність дослідження полягає у застосуванні результатів для подальшого дослідження специфіки Інтернет-радіо.
Онлайн-радіостанції поділяються на:
• ефірні – мовлять у діапазоні ультракоротких хвиль (FM) та дублюють свої програми в Інтернеті;
• неефірні – мовлять тільки в Інтернеті [1].
Останнім часом кількість неефірних радіостанцій невпинно зростає, і
це можна пояснити перевагами мовлення в Інтернеті:
• відсутність ліцензуванням та законів, які регулюють діяльність ЗМІ
в Інтернеті;
• для ведення мовлення потрібно мати доступ до швидкісного каналу
передачі даних;
• зменшення кількості штату: одна людина може робити весь контент
радіостанції;
• доступність – онлайн можна слухати улюблену станцію в будь-якому куточку світу, не зважаючи на частоти й зони покриття [9].
Недоліками мовлення в Інтернеті є:
• висока вартість якісного Інтерне-каналу з достатньою швидкістю
передачі даних;
• швидка втрата аудиторії – слухачі постійно перемикаються з однієї
станції на іншу;
• важкість монетизації – відсутність досліджень аудиторії Інтернетрадіо робить його непривабливим для рекламодавців, тому Інтернет-радіо
переважно існують за рахунок слухачів або на ентузіазмі його власника [2].
Російський науковець А. Шерель виділяє такі типи слухання радіо:
• пошукове – підготовка до слухання, коли людина переходить з однієї
FM-хвилі на іншу у пошуках цікавого контенту;
• фонове – радіо є тільки фоном, свідомість слухача пасивна, але вона активізується від сильного музичного чи мовного стимулу;
• селективне – слухач сприймає тільки ту інформацію, яку вважає за
потрібне осмислити;
• зосереджене – повне сприймання повідомлення, його осмислення,
розуміння та запам’ятовування.
Найчастіше люди слухають радіо у фоновому та вибірковому режимі
[5]. Під час прослуховування радіо в Інтернеті переважатиме фоновий тип
слухання, тому що радіо найчастіше слухають переглядаючи Інтернет-сторінки. Якщо наявне прослуховування програм у відстроченому режимі, то
тут можливе зосереджене слухання.
За поширенням контенту онлайн-радіостанції поділяються на:
• онлайн-платфоми – музичні сервіси, де список пісень можна формувати особисто;
• ретранслятори – збірки посилань на ефіри онлайн-радіостанцій, сортованих за різними критеріями;
• самостійні мовники – аматори, або ті, хто працюють тільки на себе;
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• медійні корпорації чи платформи, які виробляють власний радіоконтент [2].
2013 року в Україні з’явилася перша онлайн-платформа, яка дозволяє
формувати список пісень особисто – «MyRadio» [7]. Через два місяці на платформі з’явився каталог жанрів, відповідно до яких можна обирати радіостанцію
для прослуховування. Ця платформа унікальна, оскільки паралельно виконує
функції ретранслятора. Сьогодні «MyRadio» – це унікальний Інтернет-ресурс,
де можна не тільки слухати радіо, а й читати музичні новини, формувати списки пісень, обирати радіо відповідно до вашого улюбленого музичного жанру
та формату. «MyRadio» має додатки для всіх мобільних операційних систем:
Android, IOS, iPhone. Щоденна аудиторія сайту – 50 тисяч відвідувачі [8].
«MJoy Radio» – ретранслятор, який містить посилання не ефіри радіостанції регіонального типу [6]. З’явився у 2009 році як об’єднання двох
львівських радіостанції – «Радір з Криївки» та «Різдвяне радіо». Сьогодні до
складу входять 10 місцевих радіостанцій. Єдиний успішний проект Інтернет-радіо, який заробляє гроші на рекламі. Таку успішність можна пояснити
зростанням цікавості до регіональних новин та вдалим вибором музичного
формату – adult contemporary.
В Україні яскравим прикладом самостійного мовника є Інтернет-радіостанція «Молоде радіо», яке була засноване ще 2006 року [4]. Колектив
радіостанції невеликий – п’ять людей, які систематично працюють над наповнення сайту та створенням аудіоконтенту. Особливість «Молодого радіо» –
це трансляція у прямому ефірі тільки української музики. Аудиторія досягає
10 тисяч слухачів. Радіо існує на кошти колективу. Реклама в ефірі відсутня.
Має програми власного виробництва: «Блогкаст» (про все, що пов’язано з ІТіндустрією), «Кольори часу» (соціальне спрямування) та «Слушно» (про сучасну українську музику). «Молоде радіо» має дочірній проект – канал громадського подкастингу «C-pod». Це платформа, де кожен, хто має найпростіший
диктофон, може почати вести свій власний щоденник чи зробити цикл програм. Канал громадського подкастингу паралельно займається збором новин
та програм регіональних радіостанцій.
Отже, варто зазначити, що онлайн-радіостанція – це :
1. технологія передачі аудіосигналу через Інтернет;
2. радіостанція, яка використовує для мовлення технологію передачі
даних через Інтернет [1].
Мовлення в режимі онлайн стає популярним, тому що для цього не
потрібно ліцензії та є доступним у будь-який час. Недоліки Інтернет-радіо
у тому, що швидко втрачається аудиторія та відсутність рекламодавців, що
унеможливлює монетизацію контенту.
В Інтернеті людина переважно слухає радіо у фоновому режимі. Але
можливе зосереджене слухання, коли наявна функція повторного прослуховування або прослуховування у відстроченому режимі.
Діяльність Інтернет-радіостанцій ми розглядали на прикладі «Молодого радіо», «MJoy Radio» та «MyRadio».
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«MyRadio» – поєднує у собі функції онлайн-платформи та ретранслятора, бо дозволяє користувачам самостійно формувати списки відтворення
композицій та містить посилання на онлайн-трансляції інших радіостанцій.
«MJoy Radio» – регіональний ретранслятор, який повністю забезпечує своє існування за рахунок реклами. «Молоде радіо» – вузькоспеціалізоване радіо, що
існує на кошти свого колективу та має дочірній проект – канал громадського
«C-pod». Має програми власного виробництва.
Таким чином, можемо зробити висновки, що в Україні успішними є
тільки онлайн-радіостанції, які отримують прибуток за рахунок реклами.
Нішеві або вузькоспеціалізовані Інтернет-радаостанції успіху в аудиторії не
мають.
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Коментування як контент новітніх медіа
Коментування є однією з головних ознак новітніх медіа. Така можливість дозволяє читачеві впливати на процес колективної медіатворчості.
Тобто він долучається до продукування контенту.
У часи Web 2.0 Sнтернет-сторінки стають платформами для користувачів, в першу чергу завдяки своїй мобільності та інтерактивності. Існує
кілька способів, якими читач може дати відповідь автору, подискутувати з
ним чи з іншими читачами, висловити свою думку. Це дозволяє аудиторії
ставати співавтором новітніх медіа.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що в складній політичній ситуації все більше новітніх медіа змінюють політику коментування для того, щоб зорганізувати дискусії і направити їх у конструктивне русло. Деяким навіть доводиться вимикати функцію коментування
через ботів та тролів.
Мета роботи полягає у тому, щоб дослідити, яке місце посідають читацькі коментарі у формуванні контенту новітніх медіа.
Для досягнення поставленої мети формулюються такі завдання:
1) проаналізувати правові норми, які регулюють читацьке коментування в Інтернеті;
2) дослідити технічні можливості коментування;
3) вивчити правила коментування, сформульовані веб-сайтами;
4) з’ясувати роль редакторів та модераторів в організації зворотного
зв’язку.
Об’єктом дослідження є новинні портали. Предметом — популярні новинні портали з можливістю коментування, зокрема Українська правда, ZAXID.
NET, Корреспондент.net, ZIK, Liga.net, LB.ua.
Практична цінність дослідження полягає у тому, що його результати можуть бути використані для подальшого вивчення питання. Також може
бути корисним для розуміння організації процесу коментування.
27 лютого 2009 року Пленум Верховного суду України ухвалив Постанову «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної
особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи». У 12 пункті
документа зазначається: «Належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного
матеріалу та власник веб-сайту, особи яких позивач повинен установити та
зазначити в позовній заяві.
Якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи
місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли
інформація є анонімною і доступ до сайту — вільним, належним відповідачем є власник веб-сайту, на якому розміщено зазначений інформаційний
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матеріал, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови для
поширення недостовірної інформації.
Дані про власника веб-сайту можуть бути витребувані відповідно до
положень ЦПК в адміністратора системи реєстрації та обліку доменних назв
та адреси українського сегмента мережі Інтернет.
Якщо недостовірна інформація, що порочить гідність, честь чи ділову
репутацію, розміщена в мережі Інтернет на інформаційному ресурсі, зареєстрованому в установленому законом порядку як засіб масової інформації, то
при розгляді відповідних позовів судам слід керуватися нормами, що регулюють діяльність засобів масової інформації» [5].
14 лютого 2013 року Апеляційний суд Києва розглянув справу за позовом до видавництва «Юстиніан» та приватного підприємства «Українська
правда». До видань позивалися Олександр Сиволапенко та ТОВ «Євротрансгруп». Предметом позову були допис під назвою «Подвиги» Александра
Литвиненко – Саши Самарского – «Попугая» и его подельников», який 27
січня 2012 року розмістила Людмила Данкович-Глінська у розділі «Книга
скарг без пропозицій» на сайті «Юстиніан», а також допис цього ж автора
на сайті народні блоги «Української правди» 22 квітня 2009 року під назвою
«Шавки в мантиях до сих пор на свободе». Справа стосується захисту честі,
гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди.
Своїм рішенням апеляційний суд зобов’язав власників сайтів «Юстиніан» та «Українська правда» спростувати інформацію, розміщену в зоні
вільного доступу користувачів, тобто – у коментарях. Спростування вимагають розмістити на головних сторінках сайтів [7].
21 травня 2013 року суд Дніпровського району міста Києва зобов’язав
власника форуму, який об’єднує мешканців одного зі столичних будинків,
виплатити 14 мільйонів гривень компенсації забудовнику St Sophia Homes.
Сайт, на якому розміщений форум, називається «Riviera Riverside. Територія
житлового свавілля – Сайт жителів Раїси Окіпної, 18». На ньому жителі, які
створили ініціативну групу, обговорювали внутрішні проблеми будинку за
зазначеною адресою. Суть позову зводилася до того, що через існування форуму впали продажі квартир у будинку на вул. Р.Окипної, 18 [2].
Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо відповідальності ЗМІ за коментарі читачів. У своєму рішенні від 10 жовтня 2013 року
ЄСПЛ не побачив порушення права на свободу вираження поглядів (ст.
10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) у рішеннях естонських судів, які задовольнили позов приватної фірми до власників
онлайн-ресурсу Delfi через коментарі наклепницького характеру під однією
зі статей.
Йдеться про матеріал «SLK зруйнувала заплановану льодову дорогу»,
опублікований на порталі 24 січня 2006 року, який зібрав 185 коментарів.
Близько 20 з них містили особисті погрози та образи стосовно члена наглядової ради SLK і мажоритарного акціонера компанії SLK.
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ЄСПЛ вважає, що новинний портал мав бути готовий до негативної
реакції в коментарях до статті, бо в ній порушувалася тема, що зачіпала інтереси багатьох читачів. Запобіжні заходи Інтернет-порталу щодо образливих коментарів суд визнав ненадійними: фільтр для нецензурних слів дуже
легко обійти, а система повідомлень з боку читачів про «неправильні» коментарі не завадила наклепницьким коментарям пробути на сайті шість тижнів,
поки про них не повідомили адвокати ображеної компанії.
Крім того, ЄСПЛ погодився з висновками національних судів щодо
економічного зиску, який новинний портал отримує від більшої кількості коментарів і відвідувачів. З огляду на те, що користувачі Delfi не мали права
редагувати чи видаляти свої коментарі після публікації, Євросуд заявив, що
компанія-заявник могла значною мірою контролювати опубліковані на її порталі коментарі, навіть якщо вона не користувалася цим контролем сповна.
Щодо персональної відповідальності коментаторів, на якій наголошував новинний сайт, ЄСПЛ зауважує, що «з суто технічних причин видається
невідповідним ситуації покладати обов’язок ідентифікувати авторів наклепницьких коментарів на постраждалу сторону». Крім того, Євросуд сумнівається, що подання позовів тільки проти авторів наклепницьких коментарів,
як цього хоче компанія-заявник, гарантуватиме ефективний захист права потерпілого на особисте життя. «Публікувати коментарі незареєстрованих користувачів – це був вибір компанії-заявника, тож вона має зважати на те, що
це передбачає певну відповідальність за ці коментарі», – зазначає ЄСПЛ [1].
Можемо зробити висновок, що законодавство покладає відповідальність за коментарі читачів на власників та редакції новітніх медіа.
У ході нашого вивчення технічних можливостей коментування, прослідковуємо тенденцію – портали прагнуть оптимізувати процес коментування. Новітні медіа поступово відмовляються від можливості анонімного
коментування.
Так, сайт «ЛітАкцент» відмовився від анонімних коментарів. Це, на
думку редакції, позбавить медіа від анонімного зведення рахунків, просторікування й провокацій. Видання готове до кількісного зменшення аудиторії,
якщо вона стане потужна якісно [8].
Нову систему коментування впровадив Google. Залишити повідомлення під відео на YouTube можуть лише користувачі із акаунтами на Google+.
Таким чином компанія намагається перетворити коментарі на обговорення
[12].
Авторизація читачів на багатьох сайтах відбувається через соціальні
мережі, переважно Vkontakte, Facebook, Twitter та Google+. На сайті Українська правда реєструватись можна через соцмережі або безпосередньо на
сайті. Проте біля кожного коментаря зазначається IP-адреса. Адміністрація
порталу попереджає, що у разі запиту МВС передаватиме відомству інформацію про користувачів. Деякі сайти, зокрема Корреспондент.net, дозволяють лишати коментарі лише зареєстрованим читачам після авторизації.
З грудня 2013 року деякі українські інформаційні портали почали вза62

галі закривати коментарі. ZAXID.NET заблокував можливість анонімного
коментування новин. На думку редакції, «проплачені аноніми перетворюють
будь-яку дискусію на смітник» [13]. LB.ua та ІА ZIK [10, 3] призупинили коментування новин через велику кількість коментарів від проплачених ботів
та осіб, які займаються тролінгом. Liga.net, приміром, пояснила своє рішення закрити коментування тим, що «коментарі на порталі стали інструментом
пропаганди для політичних сил».
Це в свою чергу може завадити дотримуватись головних принципів
сайту – об’єктивності та незаангажованості [11].
Дослідження правил коментування дозволяє виокремити загальні обмеження для читачів. Правила переважно полягають у забороні дій, які суперечать законодавству (або інструкцій до таких дій): заклики до насильницької
зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади;
заклики до зміни адміністративних меж або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до погромів,
підпалів, знищення майна, захоплення будівель або споруд, насильницького
виселення громадян; заклики до агресії або до розв’язування військового конфлікту; прямі й непрямі образи, зокрема, політиків, чиновників, журналістів,
користувачів ресурсу, у тому числі з національної, етнічної, расової чи релігійної приналежності, а також шовіністичні висловлювання; нецензурні вислови,
висловлення порнографічного, еротичного чи сексуального характеру; реклама, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не мають інформаційного навантаження.
Деякі сайти все ж мають певні особливості. На zaholovok.com.ua «забороняється розголошення приватної інформації (подробиці особистого життя,
телефони, адреси тощо), яка не є відкритою і загальнодоступною. У випадку,
якщо така інформація стосується публічних осіб і може бути соціально значущою, адміністрація залишає за собою право діяти на власний розсуд» [6].
Щодо ролі редакторів та модераторів, то в більшості випадків переважає постмодерація. Модератори можуть без попередження і пояснень банити
користувачів, видаляти чи редагувати повідомлення за зверненнями читачів
або ж на власний розсуд.
У рамках дослідження можемо зробити висновок, що коментування є
частиною контенту новинних медіа. Новинні сайти, усвідомлюючи вагомість
читацьких дописів для ЗМІ, намагаються організувати цей процес так, щоб
він був конструктивним, зручним для читача та не виходив за рамки законодавства.
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Дигіталізація контенту як спосіб популяризації
медійного продукту (на прикладі телеканалу «1+1»)
Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище під впливом стрімкого розвитку технологій ставить виклики перед усіма гравцями медіа-ринку
України. Сьогодні важливим є слідування тенденціям у сфері виробництва і
розповсюдження контенту. Актуальність роботи зумовлена тим, що в цифрову епоху модель функціонування медіа потребує постійного реагування на
зміни в інформаційному середовищі та появу нових технічних можливостей.
Наслідком прогресу інформаційно-комунікаційних технологій є
структурні зміни в медіа-секторі. Питання дигіталізації, трансформації і модернізації медіа є об’єктом вагомих наукових досліджень. Як зазначається у
нещодавній публікації Феткулліної Г. А. за 2013 р., «в результаті дигіталізації
(цифровізації контенту) Інтернет перетворився в особливе середовище, де
цифровий зміст ЗМІ доповнюється продуктами «нових» медіа» [5].
Внаслідок дигіталізації контент може бути розповсюджений на різних
технологічних платформах. Варто згадати про науковий доробок О. Л. Вартанової – авторитетної російської дослідниці, яка вивчає, зокрема, питання
трансформації медіа-систем і конвергенції засобів масової комунікації. Дослідження цих питань є і у колі наукових інтересів таких дослідників: Зернецької О. В., Різуна В. В., Качкаєвої А. Г., Засурського Я. М., Хелемендика
В. С., Гвоздєва В. М. Отож, згідно Вартанової О. Л., «цифровий формат змісту дозволяє здійснювати його розповсюдження в різних формах незалежно
від конкретної індустрії ЗМІ та технологічних платформ» [1]. Це, в свою чергу, сприяє більшому розповсюдженню контенту і зростанню аудиторії медіа.
Мета дослідження полягає у виявленні головних напрямків популяризації медійного продукту телеканалу «1+1» з огляду на можливості і тренди
цифрової епохи. Реалізація поставленої мети вимагає виконання таких завдань: дослідити й описати вдало втілені у життя digital-проекти телеканалу
«1+1» та з’ясувати роль дигіталізації для розповсюдження контенту засобу
масової комунікації.
Джерелами фактичного матеріали слугують сайт онлайн-конкурсу
«Пекельна кухня» (http://play. pekelnakuhnya. tv/) та онлайн-квесту «Великі
перегони» (http://quest. peregony. 1plus1. ua).
Телеканал «1+1», що входить до складу медіа-холдингу «1+1 медіа»,
слідкує за тенденціями комунікаційного середовища, вдало втілюючи у життя нові проекти. Цифрова епоха з усіма тими можливостями, які вона надає,
зокрема, засобам масової комунікації не залишається поза увагою досвідчених фахівців відомого телеканалу України. Виграє той, хто першим заповнює
гральне поле. В сучасному інформаційному світі важливо швидко реагувати
на появу нових можливостей і не залишатися осторонь нового комунікацій65

ного середовища. Надмірна відданість традиційним засобам масової комунікації може стати причиною перебування поза межами основних гравців, що
займають передові позиції на ринку інформаційно-комунікаційних послуг.
Натомість слідування новим можливостям є шляхом до популяризації власних медійних продуктів.
Відносно «свіжим» проектом телеканалу «1+1», реалізованим з урахуванням дигіталізації і трансмедійності, є проект онлайн-конкурсу від популярного кулінарного шоу «Пекельна кухня» 2013 року. Автором проекту
є Павло Педенко – керівник групи інтернет-проектів «1+1» [3]. Згідно офіційних правил, змагання проходить у форматі інтернет-гри, де щотижня
учасник має можливість відтворити рецепт з телевізійного шоу «Пекельна
кухня». Протягом 105 днів учасники змагаються за найкраще відтворення рецепту, намагаючись зібрати максимальну кількість балів. Щотижня на сайті
онлайн-гри з’являється один рецепт (усього їх 14, що відповідає чотирнадцяти етапам конкурсу протягом чотирнадцяти тижнів). І кожний новий рецепт
кожний учасник конкурсу повинен відтворити за допомогою запропонованих інтерактивних інструментів сайту. Учасник читає опис страви, обирає
інгредієнти та способи їх обробки, потім перетягує обрані продукти мишкою
на віртуальну робочу поверхню і наостанок обирає параметри приготування
страви: температурний режим, техніку і час приготування. Переможець кожного етапу визначається за найбільшою кількістю набраних балів. Критеріями оцінювання є швидкість, майстерність та досвідченість у кулінарній справі. Остаточний переможець визначається за найбільшою сумарною кількістю
балів за усі етапи онлайн-гри. Приз за перемогу в онлайн-грі є матеріальним.
Переможець отримує грошову винагороду – 50 000 гривень. Учасники, які
займають друге і третє місце також отримують винагороду, проте у меншому грошовому еквіваленті. Крім того, учасники онлайн-конкурсу, які мають
певну кількість балів на власному віртуальному рахунку на сайті можуть обміняти їх на еквівалент у гривнях. Один бал дорівнює одній гривні. Окрім
основних подарунків умовами конкурсу передбачені й заохочувальні призи.
До таких належать фартухи з логотипом телешоу «Пекельна кухня» та логотипом телеканалу «1+1». Їх отримують 7 найкращих учасників кожного
тижня згідно результатів лідерського рейтингу. До речі, такі брендовані речі
є одним із популярних складників формування іміджу певної установи та
популяризації її діяльності. Вони залишаються в учасників і надалі можуть
бути самогенераторами згадування телеканалу та його медійного продукту.
Отож, зміст телепрограми «Пекельна кухня» легко транспортувався
у цифровий формат. Взяти участь у конкурсі можна і віртуальним шляхом,
граючись з допомогою власного комп’ютера.
Дигіталізація контенту дозволяє поширювати зміст продуктів телеканалу по будь-якому каналу електронної комунікації. До таких належить і
мобільний телефон. Варто згадати переконання канадського філософа, культуролога і соціолога Герберта Маршалла Маклюена, якого вважають пророком електронної комунікації. Так, одним із його наукових тверджень є те, що
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«духовний і матеріальний прогрес людства визначають не знаряддя праці або
освоєння природи, не економіка, політика чи культура, а технологія соціальної комунікації, тобто комунікаційні канали, якими володіють люди» [4]. Мобільний телефон як канал електронної комунікації надає змогу розширювати
аудиторію конкурсу, а також збільшувати точки доступу для участі у грі. Помітно, що дедалі більше мобільні телефони проникають у життя пересічних
споживачів. Згідно результатів дослідження аудиторії інтернет-користувачів
України від «GFK Ukraine», 21 % регулярних інтернет-користувачів (які користуються інтернетом від 1+ разів на місяць) є користувачами мобільного
інтернету, до того ж 86 % з них використовують для доступу саме мобільні
телефони [2].
Проект онлайн-конкурсу на основі телевізійного шоу «Пекельна кухня» звертає нашу увагу на таку тенденцію, коли в центрі знаходиться сам
споживач, а не контент. Це тактична складова стратегії залучення сучасного
споживача, який звідусіль оточений джерелами отримання інформації і практично щодня потрапляє під інформаційну атаку. Споживачу нині потрібно
пропонувати конкретну цінність. Сьогодні споживач має широкий вибір засобів, завдяки яким може дізнатися новини, обмінятися відомостями, поспілкуватися, висловити свою думку, розважитися, взяти участь в онлайн-грі або
задовольнити будь-які інформаційні потреби. Тому нині для ЗМК надважливим завданням є залучення самого споживача до свого контенту максимально ефективним способом.
Сучасному споживачеві замість пасивного споживання інформації
пропонується стати активним учасником події. Тобто фактично медійний
продукт перетворюється у частину справжнього життя людини. Споживач знаходиться в центрі історії, запропонованої певним медіа. Кулінарне
шоу «Пекельна кухня» не лише з екранів телевізорів захоплює глядача, а
й пропонує випробувати себе в ролі учасника в онлайн-конкурсі. Все те,
що людина бачить на екрані вона може випробувати самостійно, до того
ж на власному комп’ютері або мобільному телефоні. Шоу реалізовується
у неї прямо на екрані, а не десь на території студії. Таким чином телеканал відкриває для себе можливість популяризувати власний медійний продукт, підняти рейтинги свого телешоу, а також збільшити аудиторію каналу.
Звичайно, реалізація таких проектів потребує залучення великої кількості
ресурсів, як матеріальних, так і людських. Та переваги очевидні. Переведення інформації у цифровий формат, що зрозумілий сучасним комп’ютерам,
портативним цифровим пристроям тільки розширює можливості популяризаціі контенту. Для телеканалу з’являється можливість зробити телешоу
частиною людського життя, тобто максимально залучити споживачів того
чи іншого медійного продукту.
Ще одним вдалим прикладом розвитку digital-проектів телеканалу
«1+1» є проект «Школа пригод» на основі масштабного реаліті-квесту «Великі перегони». Телевізійна пригодницька програма «Великі перегони» реалізована за оригінальним форматом «The Amazing Race», коли учасники долають
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різні перешкоди під час перегонів навколо земної кулі. Та здійснити подорож
можна і віртуально, долучившись до гри через соціальні мережі (Facebook
або Vkontakte). Для реалізації онлайн-квесту розроблений розважальний додаток, що має на меті популяризувати програму «Великі перегони» на телеканалі «1+1», а також заохотити користувачів соціальних мереж дивитися шоу.
Згідно умов участі в онлайн-квесті передбачається, що розважальний додаток
має доступ до приватних даних користувача, а саме до інформації, що вказана
у профілі користувача соціальної мережі (ім’я, фотографія (аватарка), стать,
ID, список друзів). Така інформація потрібна для публікації досягнень гравця
квесту у його (її) профілі. А, отже, і для автоматичного потрапляння у новинну
стрічку друзів гравця. Крім того, соціальні мережі є майданчиком для UGC
(user generated content), коли самі користувачі виступають генераторами контенту. Це є вдалим кроком для ще більшого залучення потенційних учасників
віртуального квесту «Школа пригод».
Механіка квесту передбачає інтеграцію онлайн-гри та перегляду телевізійної програми. Щотижня учасник повинен виконати нове завдання
(всього є 12 завдань, що мають бути виконані протягом 12 тижнів). Суть завдання полягає в тому, що учасник повинен знайти 4 цифри 5-значного індексу, орієнтуючись на підказки, та вписати їх у відповідне вікно на сайті у
правильній послідовності. А п’ята цифра індексу демонструється у вигляді
плашки в ефірі телеканалу «1+1» під час демонстрації шоу «Великі перегони». Учасник повинен її помітити і заповнити вікно до кінця. Тобто без перегляду телешоу учасник не зможе виконати завдання повністю. Знайшовши
всі цифри, учасник має надіслати індекс у форматі листівки від 1 до 5 своїм
друзям. Гравець має 3 спроби для виконання завдання та збору правильних
цифр індексу. Пошук цифр здійснюється на карті в одному з 12 інтерактивних міст. Пересуватися вулицями обраних дванадцяти міст можна за допомогою мишки. Чим більшу кількість цифр гравець правильно заповнює, тим
більше балів він отримує. Додаткові заохочувальні бали (10 балів) нараховуються щотижня під час ефірної трансляції шоу на каналі «1+1» за перегляд
шоу в ефірі. Для цього розроблена спеціальна кнопка «Я дивлюся шоу». На
підтвердження перегляду шоу в ефірі користувач натискає кнопку, про що
на сервері зберігається відповідна інформація. Переможець визначається за
максимальною кількістю набраних протягом усіх етапів квесту балів. Головним призом за перемогу в онлайн-квесті «Школа пригод» є подарунковий
сертифікат на суму 15 000 гривень для придбання туристичної подорожі.
Отже, дигіталізований контент телевізійного пригодницького шоу
«Великі перегони» розширив канали, завдяки яким популяризується програма. Внаслідок розширення каналів розповсюдження контенту збільшується і
аудиторія шоу. Отже, зростає популярність медійного продукту, що має прямий ефект на рейтинги телеканалу, зміцнення його іміджу та формування
позитивного ставлення громадськості.
Дигіталізація контенту уможливлює кросплатформеність медійного
продукту. Суть програми видозмінюється в залежності від платформи. Ко68

ристувач дивиться шоу по телевізору, грає в онлайн-квесті через свій планшет, смартфон чи домашній ком’ютер. І на всіх етапах він залучений у гру.
Внаслідок дигіталізації ЗМІ набуває характеристик інтерактивності та мультимедійності. Таким чином у медіа з’являється більше шансів щонайглибше
«втягнути» користувача у свій проект.
У висновках можемо резюмувати, що дигіталізація є основою для розповсюдження контенту медіа на різних технологічних платформах. Аналіз
досвіду телеканалу «1+1» з розвитку digital-проектів дозволяє виявити такі
напрямки популяризації їхніх медійний продуктів: орієнтація на інтерактивність та мультимедійність (завдяки чому споживач може сам безпосередньо
управляти контентом, а також бути максимально залученим до, наприклад,
телешоу); використання різних технологічних платформ (телебачення, webсайт, мобільний додаток, соціальні мережі). Прив’язка до екранів (чи телевізорів, чи ком’ютерів, чи планшетів, чи мобільних) і пропонування конкретних цінностей споживачам підвищує шанси медіа не лише утримати,
а й збільшити свою аудиторію. Отже, разом це все дає можливість якомога
більше привертати увагу споживача до власних медійних продуктів та забезпечувати залучення у більшому обсязі.
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Ед’ютейнмент для дітей: на прикладі українських дитячих каналів «Піксель» та «ПлюсПлюс»
Фундаментальна тема «Дитина і телебачення» не втрачає своєї ваги
та значення вже кілька десятиліть, а навпаки, з укріпленням позицій електронної доби, отримує все більше приводів для наукового пошуку, аналізу
та прогнозу. Протягом 2012 року в український телевізійний ефір вийшли
одразу два спеціалізовані дитячі канали – «Піксель» медіагрупи «Інтер»
(15.04.2012) та «ПЛЮСПЛЮС» медіахолдингу «1+1 media» (04.08.2012)
[1]. Обидва з позиціонуванням: дитячий телеканал для сімейного перегляду.
Втім, «Піксель» було створено для найменших глядачів (0–6 років), тоді як
«ПЛЮСПЛЮС» – для аудиторії більш старшого віку (до 14 років).
Метою даної наукової розвідки є ознайомлення з діяльністю заявлених телевізійних каналів, а також аналіз їхнього ефірного наповнення з точки
зору наявності у програмах ознак комунікативної технології ед’ютейнмент
, яка поєднує пізнавально-просвітницьке, освітньо-виховне та соціалізуюче
змістове спрямування з розважальними елементами організації та подачі матеріалів, зокрема, й у телевізійний ефір.
Появу технології ед’ютейнмент пов’язують, в основному, з педагогікою, де й почали використовувати ігровий розважальний формат з освітньою
метою. Практика використання саме медіа з метою освіти та соціальних зрушень відома вже з 1950-х років – так наприклад, у Новій Зеландії, Австралії,
Японії, країнах Південної Африки почали використовувати спершу радіопрограми та кореспонденцію, пізніше – телебачення, щоб зробити доступною освіту для дітей з віддалених селищ [2]. Медійні проекти та кампанії, які
створювали з метою вирішення освітніх та соціальних питань, часто включали розважальні складові, що полегшували процес отримання і засвоєння
знань та умінь аудиторією.
Іноземна практика використовувати засоби масової інформації з метою
соціальних зрушень, вводити освітні та соціалізаційні ін’єкції у контекcт популярних програм, поширилася і на дитячі телевізійні продукти. Дослідження зарубіжних програм типу «Вулиця Сезам» (Sesame Street), «Телепузики»
(Teletubbies), серії «Бейбі ТіВі» (Baby TV), які багато років створюють свої
матеріали, користуючись технологією «Освіта + розвага» (edutainment), рясніють висновками щодо позитивних впливів на інтелектуальний, емоційний,
фізичний розвиток дітей.
Сьогодні на іноземних дитячих каналах широко представлений сегмент
пізнавально-розважальних та навчально-виховних анімаційних продуктів, наприклад: «Маленькі Енштейни» (Little Einsteins), «Даша-слідопит» (Dora the
Explorer), «Уперед, Діего, уперед!» (Go, Diego, go!), «Гуппі та бульбашки»
(Bubble Guppies), «Команда Умізумі» (Team Umizoomi), «Чудо-звірята» (The
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Wonder pets) тощо. Телемовці з різних країн, купуючи для свого ефіру популярний закордонний продукт, адаптують переклад під свого глядача, але зміст
та форма лишаються оригінальними. Саме вони приваблюють глядача – це
говорить про те, що дітям в усьому світі подобаються одні й ті ж самі речі.
Батьки виказують також свої симпатії та довіру до такого телевізійного продукту, вбачаючи зміст позитивним для розвитку своєї дитини. Сучасні умови
«відкритого світу» надають батькам можливість замовляти іноземні програми
на дисках та отримувати їх поштою, скачувати з Інтернет мережі чи переглядати в режимі онлайн. Та незважаючи на швидкі темпи поширення Інтернету,
більшість українських сімей поки залишаються поза мережею.
З появою в українському телевізійному ефірі спеціалізованих дитячих
каналів «Піксель» та «ПЛЮСПЛЮС» доступ до якісних анімованих пізнавальних продуктів отримала більша частина населення (технічне покриття
території близько 65 %) [3]. Контент досліджуваних нами телеканалів в основному складає імпортований продукт виробництва Бельгії, Великобританії,
Італії, Іспанії, Росії, США та Франції.
Далі пропонуємо зупинитися детальніше на контенті досліджуваних
каналів – нами було здійснено цілодобове спостереження за наповненням
ефіру «Пікселя» та «ПЛЮСПЛЮС» листопад–грудень 2013 року. Ефір «Пікселя» склали такі програми та мультиплікаційні продукти, як: «BabyTV» ,
«Алекс» , «Анджеліка-балерина» , «Баранчик Шон» , «Веселі цифри» , «Вік:
маленький вікінг» , «Вінкс» , «Вусолапокіт» , «Документальний фільм про
природу» , «Кайю» , «Каспер: школа страху» , «Лупдіду» , «Маша та ведмідь» , «Машині казки» , «Міа та я» , «Овечки-чемпіони» , «Оггі та кукарачі»
, «Пінгвіни Озі Бу» , «Пригоди Тіммі» , «Пригоди Чака та друзів» , «Про все
на світі» , «Смішарики» , «Союзмультфільм» , «ТІВІ Абетка» , «Тіллі та друзі» , «Шафа Хлої» , «Шоу Даффі Дака» .
Ефір «ПЛЮСПЛЮС» – «Американський дракон: Джейк Лонг» ,
«Дружба – це диво» , «Ехологія» , «Єралаш» , «Знімала мама» , «Казка з татом» , «Кім 5+» , «Клуб Міккі Мауса» , «Кряк-бряк» , «Лалалупси» , «Лікар
Плюшева» , «Ліло і Стіч» , «Майстер Менні» , «Маленьке королівство Бена і
Холлі» , «Містер Мейкер» , «Мультфільм» (збірка радянських мультфільмів),
«Нові пригоди Вінні Пуха» , «Оггі та кукарачі» , «Олівія» , «Перерва» , «Перехрестя в джунглях» , «Свинка Пеппа» , «Смішарики: Пін-код» , «Сова» ,
«Смурфики» , «Фіксики» , «Ціповіль» , «Чіп і Дейл: бурундучки-рятівнички»
, «Чорний плащ» , «Чудеса на віражах» .
Отже, ефір обох телеканалів переважно складають мультиплікаційні
серіали та анімовані продукти. Виключення становлять програми за участю
ведучих та акторів у студії (“Піксель» – «ТіВі Абетка» , «ПЛЮСПЛЮС» –
«Казка з татом» , «Містер Мейкер» ), цикл документальних фільмів про природу та тварин на «Пікселі» , телевізійний журнал «Єралаш» та хіт-парад
відеороликів «Знімала мама» на «ПЛЮСПЛЮС» .
Проаналізувавши зміст та функціональне навантаження кожного
окремого мультфільму та анімованого продукту, ефірний матеріал телека71

налів «Піксель» та «ПЛЮСПЛЮС» було типізовано: розважально-виховні,
пізнавально-навчальні, пізнавально-освітні та розважальні програми. Розважально-виховні програми спрямовані на соціалізацію, демонстрацію моделей поведінки, встановлення чітких меж «добре» / «погано» . Пізнавально-навчальні – більшою мірою спонукають дитину до набуття нових знань
та умінь, пізнання світу навколо себе, розширення кругозору. Пізнавальноосвітні – у функціональному плані дещо дублюють пізнавально-навчальні
програми; відмінність полягає в тому, що вони дають більш загальні теоретичні уявлення, пропонують поглянути ширше чи глибше, тоді як пізнавально-навчальні наголошують на практичних навичках. Розважальні програми
мають на меті сприяти відпочинку та насолоді від перегляду.
Так чи інакше, для всіх програм «Пікселю» та «ПЛЮСПЛЮС» характерними є саме розважальні риси (кольоровість, яскравість картинки,
музичний супровід, посмішки, гумор, гіперболізація у зображенні персонажів, їхніх вчинків, персоніфікація тощо), які є гачком для глядацької уваги
та зацікавленості, адже для дитячої аудиторії, якій властиві фізіологічні,
психологічні, психофізичні особливості, розвага, ігрова форма та подача є
необхідними та обов’язковими елементами. Тож, для того, аби телебачення
не перетворилося на суцільне розважання, враховуючи реальні можливості
найпоширенішого та найпопулярнішого медіа засобу у сфері освіти, навчання, соціалізації та адаптації особистості, програми та мультиплікаційні серіали/фільми наповнюють змістом з використанням технології ед’ютейнмент
(освіта + розвага).
Так, для показу в ефірі «Пікселю» закуплені програми американського
дитячого телеканалу «Baby TV» , які створені аби сприяти навчанню дітей у
віці до трьох років, розвитку їх активності та взаємодії з навколишнім середовищем. Анімовані програми-епізоди надають батькам безпечні та ефективні
інструменти для повчального розвитку маленьких дітей, а також різноманітні варіанти ігор із ними.
Частою формою дитячого телевізійного ед’ютейнменту є мультиплікаційні серіали з яскравим головним персонажем – це може бути як мальована людина (“Кайю» , «Шафа Хлої» , «Лікар Плюшева» , «Майстер Менні» ),
так і персоніфікована тварина (“Пригоди Тіммі» – баранчик, «Свинка Пеппа»
, «Ангеліна-балерина» – миша, «Клуб Міккі Мауса» – миша, качка, собака).
Глядач потрапляє у світ головного персонажа, який живе тими ж потребами
та буденними справами, що й маленький глядач. Кожний епізод має свою
мораль, ненав’язливі та непомітні вказівки та варіанти вирішення проблем,
приклади взаємодії з навколишнім світом та оточуючими, адаптації, соціалізації, прийняття перших самостійних рішень. Споглядаючи за героями, дитина біля екрану, особливо за умови активної участі батьків при перегляді,
привчається бути людяним, добрим, поважати старших, цінувати природу та
живих істот, пізнає світ у доступній та захоплюючій формі.
Для старших дітей у ефірі представлені анімовані серіали з освітньою
складовою – це, наприклад, «Смішарики: Пін-код» та «Фіксики» . Персона72

жі першого – персоніфіковані тварини – просто, доступно, наочно знайомлять
глядача зі світом високих технологій, розкриває сутність фізичних явищ, демонструє процес наукового відкриття, матеріалістично пояснює закони дії та
протидії. У другому прикладі – через взаємодію людини-персонажа та антропоморфних крихітних істот, які живуть у техніці та побутових приладах і є вмілими спеціалістами із їх експлуатації, глядач у доступній формі дізнається про
принципи роботи та внутрішність різних механізмів і гаджетів. Принагідно, в
ненав’язливій формі, також роз’яснюється техніка безпеки та правила користування побутовими приладами і предметами сучасної техніки.
Є приклади в ефірі і таких ед’ютейнмент-проектів, як наприклад,
«Клуб Міккі Мауса» . Цей анімований проект відрізняється тим, що його
персонажі, звертаючись безпосередньо до свого глядача, вимагають від нього активної дії: порахувати, вказати щось на екрані, назвати кольори, пострибати, побігати, поприсідати тощо.
З власного виробництва в ефірній сітці «Пікселю» представлена програма «ТіВі Абетка» – це навчальний телепродукт для наймолодших глядачів,
у якому ведуча разом із дітками-помічниками запрошують глядача вивчати
українські літери та слова. Проект також створено з використанням технології
ед’ютейнмент: оздоблення студії, усміхнена ведуча, діти-помічники, атмосфера вільного заняття, активна мова, цікаві та зрозумілі приклади тощо.
На «ПЛЮСПЛЮС» також створено власний проект, який втілив формулу «освіта + розвага». «Казка з татом» – це якісний анімований продукт,
створений за підтримки провідних українських видань дитячої книги. Місійність цієї програми полягає у тому, щоб відродити традиції сімейного читання. Оповідач із числа відомих татусів країни (наприклад, Остап Ступка,
Андрій Доманський, Юрій Горбунов, Павло Зібров та ін.) запрошує глядачів
у світ казки. Професійно озвучені, якісно та яскраво анімовані історії можуть
слугувати чудовим ритуалом сімейного перегляду перед сном малої дитини.
Чим більше батьки приділяють час спільному перегляду корисного розвиваючого контенту та його обговорення, тим менше проблем в майбутньому
буде мати дитина під час навчання в школі і формуванні соціальних зв’язків.
До усього того, казки розвивають уяву, фантазію та образне мислення дитини.
Таким чином, можна стверджувати, що в ефірі українських спеціалізованих дитячих каналів «Піксель» та «ПЛЮСПЛЮС» представлені різноманітні анімовані проекти та мультиплікаційні серіали, які були створені за
формулою «освіта+розвага», і покликані розвивати, навчати, просвіщати,
соціально адаптувати свого глядача. Однак, серед ефірного матеріалу означених каналів якісних продуктів власного виробництва на сьогоднішній день
(півтора роки в ефірі) лише по одному.
Більшість розвинутих країн світу мають у своєму арсеналі дитячі
канали, бо телебачення там вважають інструментом розвитку і позитивних
соціальних змін. У 2012 році в українському телепросторі відбувся «дитячий бум» завдяки двом потужним медіагрупам – «Інтер» та «1+1 media» .
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Можливо, відтепер дитяче телебачення стане брендом. Тоді медіахолдинги
почнуть змагатися між собою за якість власноруч створеного продукту для
наповнення свого ефіру.
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Телесюжети про українську книгу
(на прикладі програми «Книга.UA» Першого національного
телеканалу)
Сучасний погляд на місію журналістики полягає у тому, що мас-медіа
– це посередники між тими, хто має інформацію, і тими, хто хоче її мати,
розуміти й вільно діяти [1, 98]. В умовах низького інтересу до читання, якщо
масова інформація стосується книги, вона має бути сприйнята як сигнал про
необхідність книги та вести до акту читання. Проаналізуємо телесюжети про
українську книгу на прикладі програми «Книга.UA» та їх вплив на аудиторію.
«Книга.UA» – передача Першого Національного каналу,спрямована
на широке коло телеглядачів, «від професорів до слюсарів» [4]. Назва програми наслідує форму Інтернет-адреси. Вона не має повсякчасних ведучих
та героїв, являє собою суміш коротких сюжетів. Передачу можна почати дивитися або зупинити у будь-який момент, у глядача немає часу осмислити те,
що відбувається на екрані. Згідно телепрограми на кінець січня 2014, «Книга.
UA» транслюється щосереди о півнап’яту ранку [7]. Відсутність постійних
ведучих та можливість кожного бути оповідачем та експертом, ставить її у
ряд аматорських телепередач. Професійні потребують авторитетної думки
визнаного спеціаліста, а не особистих вражень «персон, які можуть цікаво
розповісти» [4]. Не сприяє серйозності й тривалість сюжетів – 3–5 хвилин.
Розглянемо детально змістове наповнення програми. Починається
«Книга.UA» зазвичай із важливого питання, як то «Чи можна вважати пісенні тексти літературою?». Відповідь намагаються дати відомі та не надто
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письменники, журналісти, видавці, артисти. За п’ять хвилин сюжету «Всі за
одного: хто такі літературні негри і на чиїх плантаціях вони пашуть?» [2] глядач чує думку чотирьох «експертів». Невідомий голос за кадром пояснює, що
часто письменники для написання творів використовують працю інших. Класичний приклад – вчені досі сперечаються про те, чи є Михайло Шолохов автором «Тихого Дону». Письменник та видавець Віталій Капранов розсуджує
багаторічні суперечки: «…хто уважно візьме «Тихий Дон» і почитає, там одразу видно, що вписували. Одразу видно оригінальний текст і зразу зрозуміло, де дописували. Тоді дописували досить незграбно». До обговорення приєднується письменник Тарас Прохасько: «Найважливіше – це є текст, і якщо
цей текст є підписаний Шолоховим, то він належить Шолохову». Голос за
кадром наводить приклади сучасних російських письменників, що користуються «неграми», на екрані – книги та обличчя Віктора Пелевіна, Дарії Донцової, Поліни Дашкової та інших. Віталій Капранов та Тарас Прохасько погоджуються, що коли творчість стає бізнесом, а не мистецтвом, з’являється
попит на сторонню літературну працю. Видавець Олександр Красовицький
стверджує, що українські митці працюють самостійно. Невідомий автор підсумовує: твори вітчизняних письменників не затребувані, тому в Україні немає «літературних плантацій», «…і хто його тепер знає, плюс це чи мінус».
Як бачимо, у сюжеті проігнорована науковість проблеми авторства текстів,
наведено недостатньо класичних прикладів, спотворений моральний аспект
літературного підроблення.
Далі слідують постійні рубрики програми – «Враження тижня», «Читають всі», «Екранізації» [4]. У «Враженнях тижня» коментують нещодавню
хвилюючу подію у книжковому світі. Випуск за назвою «Секретні матеріали» [6] розповідає про «ярмарок святкового настрою» – «Різдвяний Арсенал»
у Києві. Там продають та приймають для благодійності книги, читають дітям
вголос. Можна придбати іграшки, солодощі, новорічні прикраси. Нарешті у
кадрі – читання. Діти слухають на підлозі навколо ялинки. Зі слів модератора дитячих читань Єлизавети Гречанюк, захід перенесений до «Різдвяного
Арсеналу» цього тижня з книжкового клубу. Але що то за клуб і де він знаходиться, залишається загадкою для глядача. Складається негативне враження:
«Книга.UA» не до читання залучає, а запрошує на комерційний ярмарок.
У сюжеті «Читають всі» може з’явитися будь-яка людина, яка розповість про книгу. «Бо насправді кожен з нас щось та підчитує – починаючи
від інструкції користування DVD, блогів і закінчуючи творами Макіавеллі»,
– як каже керівник програми Сергій Неретін. Зазвичай мова йде про іноземні твори вітчизняних видавництв: радіоведуча Юлія Бурковська рекомендує
читати Ернесто Сабато [3], фотограф Тарас Лайко – Карлоса Кастанеду [5].
До передачі потрапляє й українське – видавець і письменник Віталій Капранов розповідає про науковий текст Лілії Мусіхіної «Магія українців устами
очевидців». Віталій Капранов застерігає глядача: «…єдине, про що я попереджаю, – це не є самоучитель магії. Прочитавши цю книжку, ви не станете
відьмою…». Який жаль!
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У рубриці «Екранізації» особи діляться думками про відмінності книги та фільму за її мотивами. Так, фотограф Тарас Лайко досліджує знамениту
поему Гомера «Іліада» та блокбастер «Троя» [3]. Герої фільму сподобались,
а картинку очікував іншу: «…коли я читав книгу…я просто завжди дуже любив чорно-білу фотографію, і коли я бачив цей фільм у себе в голові…я бачив
щось таке дуже монохромне». Чи корисне це зауваження для потенційних
читачів «Іліади»?
Завершують передачу зазвичай декламацією українського поетичного
твору або піснею, що супроводжуються відеорядом. Серед них вірші Сергія
Жадана, Юрія Андруховича, композиції групи «Океан Ельзи». На мій погляд,
останній сюжет – єдиний, що більш чи менш відповідає концепції «інтелектуальної і пізнавальної програми» [4] про українську книгу.
У цілому ж ініціативи програми «Книга.UA» було б можна вітати, але
випуски її демонструють низький рівень грамотності мови, що звучить з телеекрану та те, наскільки спрощена, викривлена інформація у передачі. Така
не здатна викликати інтерес аудиторії до читання, бо має до книги як мистецтва слова та особливого, культурного продукту лише непряме відношення.
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Вербальный и невербальный компонент контента СМИ:
студенческое радио
С момента изобретения радио, это средство массовой информации
непрерывно развивается и совершенствуется [1, с. 135]. Радиовещание давно стало атрибутом жизни современного человека. Миллионы слушателей в
разных уголках планеты ежедневно приобщаются к мировой культуре, узнают последние новости, просто отдыхают, включив свои приемники. Живой и
непосредственный контакт с аудиторией отличает его от других средств массовой информации. Радио дает иной уровень и качество общения, большую
свободу, чем в кадре или на полосах изданий [2, с. 92].
В нашей стране радиоречь по традиции всегда была образцом
культуры, высокой нормой, эталоном грамотности. Сейчас, к сожалению,
эта традиция во многом утрачена. Слушатели все чаще включают радиоприемники, чтобы услышать очередную развлекательную программу. Идет
вымирание радио-жанров [3, с. 32].
Из всех СМИ радио является самым удобным и комфортным для восприятия аудиторией. Слушание радио, как правило, не требует отказа от
повседневных дел, его можно совместить и с производственной занятостью и с бытовыми реалиями (уборкой квартиры, хозяйственными делами и
т.п.) [4, с. 480]. Колоссальную часть аудитории радио во всех его жанрах от
музыкальных программ, новостных выпусков до передач литературно-драматических композиций и «радиокниг» — составляют автомобилисты за рулем и их пассажиры, вместе с тем аудитория этого вида СМИ разнообразна.
Необходимо отметить, что существуют радиостудии, которые ведут
свое вещание локально. К ним можно отнести и студенческое радиовещание.
Так, на базе Таврического национального университета им. В.И. Вернадского ведет свою работу радио «StudInfo».
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что мы будем
изучать радио «StudInfo», которое имеет свою специфическую аудиторию и
до этого не изучалось.
Научная новизнаработы: в последнее время предпринимаются только
первые попытки научного осмысления феномена студенческого радио, но до
настоящего времени исследования студенческого радиовещания в Украине
не осуществлялось в больших объемах. В работе проводится исследование
студенческого радио как типа молодежного.
Объектом исследования являются студенческое радио «ТНУ» и
«StudInfo».
Предметом исследования стали выпуски радио «ТНУ» за период с
сентября 2010 года по 2011 года, и радио «StudInfo» за период с 2012 по 2014
года.
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Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть, каким образом
разрабатывались студенческие проекты, определить достоинства и недостатки.
Для достижения цели предстоит решить следующие задачи:
— раскрыть значение термина «радиовещание»;
— определить специфику разработки студенческих проектов;
— выявить роль данных проектов с помощью опроса;
— выяснить, какие нововведения произошли за время существования.
Журналистика сегодня относится к одной из наиболее динамично
развивающихся профессий.В Украине насчитывается более пятидесяти университетов, где существует факультет журналистики. Одним из них является
Таврический национальный университет. На базе университета создаются
телерадиопроекты, которые также можно прослушать на студенческом сайте
«StudInfo».
Первое радио было создано студентами четвертого курса факультета
славянской филологии и журналистики под названием «Радио ТНУ». Этот
проект нес в себе исключительно информационныйконтент.На первом этапе
вещание проходило в главном корпусе университета. Студенты тщательно готовились к каждому выпуску, искали подходящую информацию о событиях
университета. В. Смирнов в своей работе «Жанры радиожурналистики» говорит о новостях следующее: «новости относятся к информационным жанрам. Назначение информационных жанров – оперативно сообщать о важных
событиях. Основу события составляет факт. «Факт» в переводе с латинского
– «сделанное».
Новости выходили в эфир один раз в неделю на больших переменах.
Каждый выпуск длился до 4 минут, а после новостей играла современная
музыка до 4—5 минут. У В. Смирнова есть своя точка зрения по поводу
объема звучания новостей: «при составлении программ, выборе места и
времени для информационных выпусков учитывается время выхода в эфир
(утренние, дневные, вечерние, ночные выпуски) – а они бывают разными по
своему характеру. Объем звучания (от 3–4 минут до 10) определяет тематику
содержания, панорамность, доминанту основных событий, их развитие в течение дня, психологию восприятия на слух насыщенного конкретной информацией текста. Слушатель сам «фильтрует» новости значимые и незначимые
для него, представляющие интерес прямой, опосредованный и т.д.» [6, с. 40].
Информационные выпуски «Радио ТНУ» были о проходящих и прошедших мероприятиях университета, поэтому новости ориентированы только на студентов, преподавателей и абитуриентов, которые посещают здание
университета.
Проект просуществовал учебный год.После того, как радио прекратило свое существование, его сменил совершенно новый проект под названием
«StudInfo». Создателями данного проекта являются студенты третьего курса
факультета славянской филологии и журналистики. В проекте есть много
отличий по сравнению с предыдущим:
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• Радио «StudInfo» выходит в эфир каждый день и только на территории факультета славянской филологии и журналистики;
• В новостях не только дается информация о событиях факультета и
университета, но и полный обзор новостей Мира, Украины и Крыма, а также
спортивные новости;
• Новости на радио «StudInfo» вещают 3 раза в неделю;
• Отличается тем, что кроме новостей на данный момент студентами
созданы новые авторские программы: «Анчоусы», «СтудМаршрут» и «Фильмотека».
Для нашей научной работы мы провели опрос. Общее количество
опрошенных составляло – 60 человек. Опрос длился с 23 – 24 января 2013
года. Он проходил в социальной сети «ВКонтакте». На предложенные
вопросы отвечали студенты факультета славянской филологии и журналистики. Мы хотели получить ответы на следующие вопросы:
• Знакомы ли Вы со студенческим радио «StudInfo»?
• Какие бы программы Вы хотели слушать, кроме тех, которые уже
существуют?
На основании полученных результатов мы сделали следующие
выводы:
• Больше половины опрошенных студентов факультета славянской
филологии и журналистики знакомы с данным проектом;
• У студентов есть большой интерес слушать радиопродукт различной тематической направленности;
• Было выяснено, что для каждого студента составляет интерес слушать музыку, программы, которые связаны с известными людьми и интервью
с гостями (студенты/преподаватели).
За два года существования студенческого радио «StudInfo» произошли
кардинальные изменения, такие как:
• авторская программа «Bread с маслом» – прекратила свое существование;
• для расширения штата, создатели радио «StudInfo» стали активно
привлекать студентов 1 курса для сотрудничества с молодежным радио и разработки своих новых авторских программ;
• создание трех авторских радиопрограмм: «СтудМаршрут»,
«Анчоусы» и «Фильмотека». Каждая из программ выходит в эфир 1-2 раза в
месяц;
• создание публичной группы в социальной сети «В контакте». В связи с этим нововведением радио стало доступно не только на территории факультета славянской филологии, но и в открытом доступе в сети Интернет.
Для привлечения посетителей (подписчиков) в публичную группу студентами факультета ведется посменное дежурство;
• с группой сотрудничает официальная группа факультета славянской
филологии с журналистики «Вконтакте» и «Facebook»;
• новостная палитра «StudInfo» расширились. Появились новые ру79

брики: новости мира, Украины, Крыма, Симферополя, ТНУ и погода. В рамках каждой рубрики подается 2 новости. Новостная информация максимально адаптирована к условиям вещания и имеет достаточно небольшой объем.
Это связано, прежде всего, с ограниченным эфирным временем (вещание
на факультете осуществляется во время перемены), а также необходимостью удержания внимания аудитории в сети Интернет. Стоит подчеркнуть,
что подобный формат соответствует устоявшимся нормам современного и
отечественного новостного радиовещания. Новости выходят в эфир 3 раза в
неделю.
Данные нововведения произошли с целью привлечения и расширения
аудитории, в нашем случае это студенты, будущие абитуриенты, выпускники
ВУЗа и преподаватели. При создании авторских программ определяется цель
проекта, какую функцию он будет или может выполнять, к какому тематическому направлению относиться, способы взаимодействия с аудиторией. В
ходе нашей работы по созданию радипроектов для нашей аудитории мы пришли к следующим выводам и компонентной структуре, которую по возможности необходимо максимально учитывать при создании журналистского
проекта для студенческого радио:
1. Название. Должно быть ярким, лаконичным, емким и понятным
слушателю.
На студенческой радиостанции ТНУ им. В. И. Вернадского названия
авторских программ можно классифицировать следующим образом:
- Интригующее «Анчоусы».
- Прямо говорящие об основном тематическом направлении
программы «СтудМаршрут» и «Фильмотека».
2. Структура. В первую очередь продуман сценарный план каждой авторской программы: вступительные слова ведущих, текст, подводки и отводки, завершения.
3. Звуковое оформление (заставка, перебивки, подложка).
Особое внимание стоит уделять подбору музыки для заставки и подложки. Заставка, то есть музыкально оформленное название программы, не
должна выбиваться из общего оформления радиопрограммы, его тональности и ритма. Желательно использование музыку одного-двух музыкальных
направлений. На радио «StudInfo» это поп и рок. Перебивки – звуки, отделяющие один смысловой блок от другого – придают динамику рубрике, делают
ее ярче, особенно когда программа насыщена информацией, много текста у
ведущего. Подложка – музыка, под которую читается текст ведущего – должна соответствовать цели рубрики – просвещать, развлекать и т.д. Она создает
особый настрой на программу. Неправильно подобранная подложка может
испортить впечатление от всего текста. Так на «StudInfo» для всех авторских
программ в каждом новом выпуске тщательно подбирается новая подложка
соответствующая теме выпуска.
4. Продолжительность. В среднем авторские программы на радио
«StudInfo» длятся не более пяти минут, чтобы не утомлять внимание слушателя.
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5. Культура речи и постановка голоса. Необходимо помнить об
ответственности перед слушателем, так как речь ведущих студенческой
радиопрограммы служит для сверстников примером того, как надо говорить, какие употреблять слова. При этом выпуски радиостанции слушают
не только студенты, но и преподаватели, которые находятся на факультете.
Что касается постановки голоса, то это, несомненно, хорошо поставленный,
уверенный голос, который в первую очередь является сильным средством
воздействия (особенно на радио). Голос может привлечь слушателей, убедить, завоевать доверие. На данный момент ведущие программ работают над
своим голосом (дикция, тембр и дыхание).
Профессор А. Шерель в своей работе «Радиожурналистика»,
выделяет основные особенности контакта радиожурналиста и аудитории,
обеспечивающие успех станции: «Важным критерием профессионализма
радиожурналиста является не только умение говорить на языке потребностей аудитории, выбирать темы и содержание, актуальные для нее, но
и особый стиль речи ведущего: не пафосно-декламационный, не официально-деловой, не панибратски-амикошонский, как это иногда бывает, а
доверительно-межличностный, уважительный по отношению к собеседнику – слушателю» [7, с. 240].
В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам:
Студенческое радио — радиовещание, осуществляемое для студенческой аудитории. Главным достоинством студенческого радио считается то,
что аудитория его всегда поддерживает. Это почти единственный вид радио,
который до сих пор действует не в коммерческих интересах, а в интересах
целевой аудитории.
На современном этапе своего развития студенческое радиовещание прочно вошло в структуру университетских СМИ. С каждым годом
подобных радиостанций в Украине становится все больше и больше. Мы
выделяем студенческое радиовещание как тип, прежде всего, на основании
ведущего признака – аудитории. Современная молодежь обладает широким
кругом интересов и огромными возможностями, а также потенциалом для
их реализации. Однако не каждый студент знает о том, как реализовать свой
творческий и интеллектуальный потенциал.
Мы считаем, что студенческое радио может стать своеобразным проводником в студенческой жизни, площадкой, которая объединяет студентов,
местом, где они могут обмениваться мнениями, решать проблемы, определять свои дальнейшие жизненные ориентиры.
Также можно учитывать возможности студенческого радио в формировании ценностных ориентиров студенческой молодежи, выработку ответственного отношения к учебе и будущей профессии, повышения общего
культурного уровня.
Студенческое радио вводит аудиторию в структуру университета,
дополнительные возможности роста в спортивных, общественных, научных
и культурных сферах университетской жизни.
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Аудитория студенческих радиостанций — это студенты и преподаватели конкретного вуза, находящиеся во время перемен в корпусе; территория
вещания может быть шире, чем место вещания (а именно, площадь вуза) и
др., благодаря возможностям сети Интернет. В свою очередь, необходимо
отметить, что студенческие интернет-радиостанции – это явление, которое
еще только начинает зарождаться, и каждая из существующих сетевых студенческих радиостанций обладает своими особенностям и ищет свой стиль.
Одним из следующих этапов для совершенствования радио «StudInfo» —
сделать доступ к эфирам не только на территории факультета и социальных
сетей, но и создать радиовещание на официальном сайте «StudInfo».
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Мультиплатформний підхід у мас-медіа
Розвиток соціальних медіа неможливо уявити без сучасних мобільних пристроїв, які на базі різноманітних платформ дозволяють журналістам та читачам ЗМІ розміщувати та отримувати інформацію в будь-який
час і з будь-якої точки земної кулі. Необхідною й достатньою умовою
для цього є можливість підключення до Всесвітньої павутини за допо82

могою відповідних гаджетів: мобільного телефону, планшету, нетбука,
ноутбука, смартфону чи КПК. Жодна спроба аналізу й прогнозування
розвитку соціальних медіа буде неповною без врахування тої величезної
частини аудиторії нових медіа, яка використовує для доступу до Мережі
[1] мобільні платформи. Поява цих пристроїв додало нового поштовху
розвитку Інтернет-ЗМІ, а разом з ними соціальним мережам, блогам та
мікроблогам, відео- та аудіосервісам, порталам новин, вікі-ресурсам та
багатьом іншим он-лайн медіа [2]. Все це привело до нового уявлення
про Всесвітню павутину, яке отримало назву Веб 2.0 [3]. В означенні
Тіма О’Рейлі (Tim O’Reilly) нова версія Мережі – це така методика створення інформаційних систем, за якої ці системи стають тим досконалішими, чим більше людей ними користуються.
Потрібно відмітити, що подібний розвиток Інтернет-технологій
був передбачений творцем Мережі сером Тім Бернерсом-Лі ще у кінці
другого тисячоліття [1]. Він не підтримує термін Веб 2.0, називаючи його
простим жаргоном [4]. На думку керівника консорціуму W3C Веб 2.0 не
є новою версією Всесвітньої павутини, а лише використовує технології,
що існували у версії 1.0. Багато ідей, які реалізовані в сучасних соціальних медіа, існували і раніше. Наприклад, зворотній зв’язок на сайті
Amazon [5].
Платформа завжди виграє у додатка [3]. Це правило спрацьовує як в
світі програмного забезпечення, так і в апаратному середовищі. Цим можна
пояснити таке стрімке розповсюдження touch-технологій або відеохостингових сервісів для мобільних пристроїв.
Сучасна Інтернет-аудиторія є мультиекранною або мультиплатформною [9]. Більшість споживачів медіаінформації отримують її з екранів
комп’ютера, планшета, смартфона та телевізора. Мобільні гаджети підлаштовують свій контент під читача в залежності від того де він знаходиться,
що планує зробити та чого потребує.
Розглянемо дві моделі мультиплатформності. Під послідовною
мультиплатформеністю розуміється поступовий перехід користувача від
одного пристрою до іншого з послідовним отриманням інформації. Одночасна мультиплатформеність передбачає синхронне отримання інформації з кількох екранів в конкретний час. Телевізори з основного джерела розповсюдження екранної інформації перетворюються на рядовий
пристрій, який може бути залучений як в першу, так і в другу модель.
Портативні екрани дозволяють нам легко пересуватися, розв’язуючи задачі, з одного пристрою до іншого, причому функція пошуку інформації
виступає основною ланкою, яка зв’язує пристрої при послідовному використанні.
Все частіше можна зустріти журналістський матеріал підготовлений
за допомогою мобільного телефону, проілюстрований фото- та відеографічною інформацією в портативному форматі. Приклад використання такої
технології, підготовлений в Центрі медіа досліджень та треннінгу універ83

ситету Джаффни [7], можна побачити в [8]. Мультиплатформність дозволяє
готувати матеріал та звіти, одночасно залишаючись в ефірі, та, не виходячи
з дому. Портативні пристрої заміняють навіть таке традиційне спорядження
журналіста, як блокнот та олівець, дозволяючи робити нотатки за допомогою
екрану.
Потужним чинником різкого збільшення популярності мультиплатформних технологій є така їх особливість, як оперативна подача інформації. Нещодавні події в Єгипті та Туреччині констатували, що під
час будь-яких соціальних заворушень мобільні гаджети стають основною ланкою передачі інформації, й часто їх використовують для організації масових політичних заходів, переважно антиурядових [10].
Іншою причиною стрімкого поширення численних портативних
пристроїв стала поява так званих «хмар» [11]. Хмара – це модель забезпечення повсюдного та зручного мережного доступу на вимогу користувача до даних, які зберігаються на віддаленому носії (наприклад,
серверу, пристроям зберігання даних, додаткам і сервісам – як разом, так
і окремо), та можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними
експлуатаційними витратами або звертаннями до постачальника послуг.
Прикладами хмарних технологій є:
сервіси: GoogleDrive, Dropbox, SkyDrive, Bambuser;
додатки: Prezi, Microsoft Word Web App, Excel Web App, PowerPoint
Web App и OneNote Web App.
Хмара забезпечує миттєвий доступ до даних та додатків користувача з
будь-якого місця земної кулі в будь-який час, лише за наявності Всесвітньої
павутини. З’єднання з хмарою може відбутися з будь-якої стаціонарної чи
портативної платформи. Причому можливість організації спільного доступу
до хмарних ресурсів надає можливості спільної роботи в рамках одного проекту, одночасного використання додатків або даних. Такий підхід дозволяє
оптимізувати та прискорити роботу, зменшити витрати та залучити широке
коло виконавців і експертів.
Особливе значення та далекоглядні перспективи хмарні технології
мають для дистанційного навчання. Можливості віддаленого використання
програмних продуктів, одночасної верстки макетів, презентацій тощо дозволяють значно підвищити ефективність згаданої освіти. Причому немає необхідності встановлювати ресурсномісткі комп’ютерні системи з відповідним
програмним забезпеченням, всі потреби користувачів можна задовольнити
на рівні портативних пристроїв.
Чергові зміни в традиційній журналістиці, а точніше в традиційному
спорядження журналіста, відбулися з появою підтримки рукописного набору
тексту на рідкокристалічних екранах. В результаті такі звичні багатьом поколінням репортерів блокнот та олівець стали непотрібними.
За даними [6] 38 % і 9 % звертань до медіа ресурсів у 2012 році відбувалося за допомогою смартфонів і планшетів відповідно (рис.1,2).
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Рисунок 1.

Рисунок 2.

Одночасно, за даними авторитетної американської маркетингової компанії International Data Corporation [12] продаж планшетних пристроїв у 2016
році досягне 400 млн. і практично зрівняється з відповідним показником для
настільних комп’ютерів.
Потрібно підкреслити що всі вищерозглянуті цифрові платформи в
якості основного середовища для отримання та передачі інформації використовують Всесвітню павутину. Питання розвитку Інтернет-аудиторії та особливості використання портативних пристроїв детально розглянуті в [13][15].
Отже, можна констатувати, що в найближчому майбутньому в соціальних комунікаціях буде домінувати мльтиплатформна концепція, яка передбачає використання в роботі журналіста одночасно декількох засобів отриман85

ня та передачі інформації, більшість з яких будуть портативними. Фактично
вже зараз в переважній більшості ЗМІ, особливо мережних, виникла потреба
в універсальному репортері [2], який здатний працювати з будь-яким цифровим пристроєм передачі інформації та може замінити собою цілу редакцію.
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Формализация информационного фактора (вербального, невербального) принятия решений.
В современной научной парадигме проблематика информационного
фактора принятия решений рассматривается неоднозначно, соотносясь с областью научных интересов или практической областью деятельности автора.
Задавшись целью адекватного осмысления совокупности информационных
факторов действующих на индивидуума, учёный столкнётся с необходимостью выполнить аналитическую работу по идентификации и аккумуляции
информационных фрагментов из различных источников, их дальнейшего
логического упорядочивания и классификации. Освещаемые в масс-медиа
проблемы биосферного экологического кризиса, устойчивого развития и, чрезмерного потребления товаров и услуг, как будет показано ниже, являются лишь
следствием воздействия на индивидуумов определенных информационных
факторов. Для понимания роли в принятии решений индивидуумом каждого
из имеющихся информационных факторов нами применён ноосферный системологический итеративный подход.
Считается, что информация, по своему объему и важности, является
продуктом, который можно сравнить со всеми другими продуктами нашей
цивилизации. От ее запасов и упорядоченности зависит способ решения той
или другой проблемы [3]. Рассматривая информацию как внешний раздражитель, оказывающий управляющее воздействие на индивидуума и, соответственно, причину принятия дальнейшего решения, необходимо установить,
какой информационный фактор отвечает за принятие отдельных решений
индивидуумом.
Научными исследованиями в данной предметной области занимались:
В. Иванов, Г. Брахман, Л. Петрушенко, А. Целых, А. Агафонов, Л.
Черняховская, Т. Захарова, В. Москаленко, В. Карелин, И. Черникова, Е. Середкина, Т. Сазанова, А. Терпугов, И. Козачок, С. Краснова, А. Кулабухова,
И. Молодикова, Н. Ноздрина, Е. Щербакова, Л. Иванова, Э. Вилкас, Е. Майминас, Д. Вахания, Ю. Фофанов, А. Буниатова, Т. Загузова, Е. Климова.
Профессор В. Иванов в монографии «Массовая коммуникация»
указывает, что человечество закономерно приступает к научному объяснению
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информационного взаимодействия только после того, как оно уже накопило
необходимые знания о механическом и энергетическом взаимодействии систем [3].
Доктор А. Целых в своей научной работе «Разработка и исследование
моделей принятия решений в интегрированных интеллектуальных системах
и их применение для решения экологических задач» указывает на то, что наибольший научный интерес и важное практическое значение представляют
собой задачи поиска решений в условиях неопределенности, характеризующихся неполнотой и недостоверностью исходной информации, многообразием и сложностью влияния на процесс принятия решений внешних факторов [5].
Доктор А. Агафонов в своей научной работе «Принятие решения об
осознании как когнитивный механизм» указывает на то, что существует проблема влияния неосознаваемой информации на результаты познавательной
активности человека [1].
Доктор Л. Черняховская в своей научной работе «Поддержка принятия решений при управлении сложными объектами в критических ситуациях на основе инженерии знаний» указывает на то, что остаются мало
исследованными вопросы информационной поддержки принятия управленческих решений в критических ситуациях сложных динамических объектов,
основанных на формализации накопленных знаний и опыта управления, хранящихся в базах знаний [6].
В приведенных выше источниках информации трудно найти
целостный, конструктивный, объемлющий классификационный подход к
описанию названной в теме тезисов проблематики. Известно, что классификации применяются в любой области знаний [4], соответственно, применение
классификации целесообразно для конструктивно-интерактивного описания
информационного воздействия на принятие решений. Использованный нами
метод архитектонического моделирования [2] применительно к формализованному решению поставленной задачи, позволил вывести сущностные закономерности и системологическую онтологическую модель (Рисунок 1), в которой представлена совокупность информационных факторов оказывающих
управляющее воздействие на индивидуума в процессе принятия им решений.
Рисунок 1. Фрагмент формализации
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В соответствии с архитектоническим знанием, поле возможных принятий решений обусловлено темпераментом, характером, цивилизацией, культурой. Темперамент, в контексте устойчивого объединения индивидуальных
особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными
аспектами деятельности, определяет идейный спектр данного индивидуума.
Так, идеи (в контексте мысленного прообраза какого-либо предмета, явления, принципа, выделяющего его основные, главные и существенные черты)
сангвиника не тождественны идеям флегматика. Характер (в контексте
структуры стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности) обуславливает
определение целей данным индивидуумом. Цивилизационный (в контексте
социальной формы движения материи, обеспечивающей её стабильность и
способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей
средой) фактор определяет стратегию достижения цели. Культурный фактор
определяет тактику этапной реализации стратегии.
Рассмотрим форму и функцию масс-медиа в полученной архитектонической модели. Понимая под культурным фактором совокупность духовных
и материальных благ социального конструкта, становится возможным дифференцировать данный информационный фактор на информацию, передаваемую через дискурс и текст; информацию, передаваемую через образы
(музыкальные, художественные, архитектурные, скульптурные и прочие).
Информационные потоки, передаваемые через дискурс и текст, дифференцируем на образовательные институты и масс-медиа. Тактику, обусловленную
культурой, дифференцируем на потребление временного потенциала и, потребление товаров и услуг. Потребление товаров и услуг дифференцируем
на необходимый спектр товаров и услуг, и, на избыточный спектр товаров и
услуг. Соответственно тот или оной спектр потребления индивидуума обусловлен информационным контентом масс-медиа.
Мы пришли к выводу, что при определённой смысловой нагрузке
вербального и невербального компонентов контента масс-медиа можно поддерживать принятие решений индивидуумов связанных со спектром, количеством и качеством потребления товаров, и услуг, целесообразностью
и эффективностью использования личного времени каждым отдельным
потребителем данной информации совокупных институтов масс-медиа.
Исследуемая системологическая модель (Рисунок 1) позволяет установить
интерактивность отдельных информационных потоков и областей принятия
решений, что делает возможным эффективное использование такой системологической модели в реорганизации социума с целью практического решения проблем биосферного экологического кризиса, возрастающего количественно и спектрально потребления, устойчивого развития.
Использованный нами метод открывает новые качественные вне
итологические перспективные подходы к решению проблематики поддержки принятия решений на основе исключительно информационнокоммуникативных технологий.
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Фейковая информация как феномен современного медиапространства
Интернет для современного журналиста является незаменимым источником информации. Он подсказывает информационные поводы, помогает найти нужные факты и связаться с нужными людьми. В развитых странах таких, как США, Япония, Австралия, в большинстве стран Евросоюза
пользователями Интернета является более 50% населения. Эти тенденции
коснулись и украинское общество. Несмотря на то, что пока услугами глобальной сети пользуются около 1/3 населения Украины (20 млн. регулярных
пользователей), эта доля стремительно увеличивается.
Однако та же Глобальная Сеть каждый день подкидывает явную ложь
под видом сенсаций. Ежесекундно через страницы интернет-изданий проходят неточные или недостоверные сообщения, так называемые фейковые
новости, которые в последнее время стали неотъемлемой частью нашего медиапространства.
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Актуальность темы данного исследования определяет современный
контекст развития информационного пространства и происходящие в нем
изменения, связанные с появлением и развитием феномена – так называемой
«фейковой» информации и новыми требованиям к профессии «журналист».
Впервые термин «fake» появился у англоговорящих жуликов, использовавших это слово в качестве слэнгового синонима глаголу «слямзить, стащить, стянуть». Спустя столетия слово перешло в повседневную речь и стало
обозначать нечто фальшивое, поддельное измененное.
В нашей работе нас интересует информационный фейк – заведомо
ложная информация, которая выдается за достоверную.
Причины появления фейков:
1) желание повеселиться, глядя на то, как люди «клюют» ложь и глупости;
2) пренебрежение фактами во имя красоты журналистского продукта
(статьи, видеоролика, радиопередачи) или иных целей;
3) ошибки инструмента или методики исследования;
4) информационный фейк как средство зондажа;
5) желание получить финансово-экономическую, политическую или
другую выгоду.
Самым главным фактором распространения фейкового новостного контента является банальная погоня за сенсацией. Кроме того, скорость
подачи контента в современных онлайн-медиа такова, что у авторов, редакторов, контент-менеджеров просто нет времени на проверку фактов и достоверности таких новостей. «Жареное» первым уходит в новостные ленты
и распространяется по Сети со скоростью света, и часто даже проникает в
другие медиа – телевидение и газеты. Скандалы всегда обеспечивали трафик – это особенно заметно в рекламных тизерных сетях типа Martketgid,
RedTram, tx2.
«Вы будете поражены», «под угрозой исчезновения», «мировое
открытие», «нечто страшное», «будоражит умы», «кровавая месть», «вы не
поверите» – вот только некоторые заголовки тизеров из Martketgid.
Авторы таких заголовков пытаются привлечь внимание к обыденным
новостям, используя громкие заголовки для них. Создатели фейков делают, по сути, то же самое, только их заголовки оказываются априори более
заметными ввиду либо своей абсолютной невозможности, либо потому, что
они балансируют на грани допустимого и невероятного.
В лучшем случае, они просто передёргивают реальные события и интерпретируют их так, чтобы они выглядели сенсационными. Например, новость о том, что «Президент Украины Виктор Янукович съездил в Китай»
вряд ли вызовет большой интерес у обычного читателя. А если читатель
встретит новость вида «президент Китая плюнул на ботинок Януковича в
Пекине», он скорее всего перейдёт по ссылке на новость. Если же к этому добавить упоминание фотографий или видеоролика, число кликов увеличиться
в несколько раз.
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Ещё одним помощником в распространении фейков являются
социальные сети. Пользователи, прочитавшие возмутившую или поразившую
их новость, спешат поделиться ею со своими друзьями из соцсетей. В результате ложная новость расходится за долю секунды по этой соцсети, попадает на
глаза одному из сотрудников другого онлайн-медиа, который, не думая, публикует её у себя, и этот цикл повторяется – бесконечное количество раз.
В связи с этим от современного журналиста (особенно, если речь идет
о новостном контенте) требуется не только умение найти факт или новость,
но и умение ее проверить, то есть требуется наличие определённого внутреннего мысленного фильтра, позволяющего проанализировать полученную
информацию, сделать выводы или найти ее опровержение, а также сделать
некоторые умозаключения в отношении надёжности источника (для начала,
хотя бы уточнить его название).
Можно сказать, что фейковые новости в журналистике – это своего
рода тест на проверку качества работы издания и профпригодность его сотрудников. Большинство СМИ не могут пройти этот тест, что приводит к и
значительному падению уровня доверия аудитории, а также к увеличению
количества сайтов фейковых новостей.
В настоящее время не существует регулярного алгоритма, позволяющего отделить достоверную информацию от намеренного вброса лжи (фейка). Это означает что следует изучать не столько теорию, столько опыт предшественников.
Сейчас в журналистике начинает развиваться новый процесс под названием факт-чекинг.
Факт-чекинг (fact checking – проверка фактов) – это проверка фактов
или данных, приведенных в статье, до их публикации. То же самое можно сказать про материалы других средств коммуникации (фото-, видео-,
аудиоматериалы). Фактчекинг у нас, к сожалению, пока еще редкость в СМИ.
Примерами сайтов фейковых новостей являются украинский
UaReview и «Репортажист», американские The Onion и Daily Rain, российские Fognews, smixer. ru, hobosti. ru, lapsha. ru.
Для выявления фейковой информации необходимо знание следующих
признаков фальши в журналистике:
1) факт, который лег в основу материала, преподнесен неопределенно
(«модальность неопределенности»);
2) журналист ссылается на непроверенные неофициальные источники информации (Например, баба Дуня из села Хацапетовка рассказала…или
Один из участников митинга Аркадий сообщил о… и т. п. ) или вообще нет
ссылок на источник;
3) нарушение логики (закон противоречия). Например, борьба человека со стихией (плыть против течения, 3 часа продержаться под водой, погасить огонь руками);
4) противоречие между сообщаемой информацией о каком-то обстоятельстве и сведениями по этому же поводу из других источников;
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5) сообщение одним лицом различных сведений по одному поводу;
6) неконкретность сведений, содержащихся в показаниях
интервьюируемых;
7) подозрительное совпадение в мельчайших деталях показаний нескольких лиц об одном и том же;
8) наличие в речи человека фраз, выражений, слов, не соответствующих уровню его развития (не всегда срабатывает, но обратить внимание
стоит);
9) сокрытие очевидных фактов, которые не могли быть неизвестны
журналисту;
10) взрывной характер перепостов (заставляет подозревать
целенаправленный вброс и проплаченное распространение фейка);
11) манипулирование терминами и их расширительное толкование;
12) появление лженовости к дате (1 апреля);
13) фейковый заголовок, заставляющий домыслить то, чего нет в тексте.
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Мельніченко Олексій, студент 4 курсу
Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка
Особистість коментатора в друкованих ЗМІ як фактор впливу на
аудиторію
(на матеріалах газети «Український футбол»)
Найвиразніша відмінність коментаря від інших жанрів друкованих
ЗМІ полягає в редукції ролі журналіста до виконання єдиної функції – ретрансляції думок публічного мовця. Коментар завжди виражає ставлення
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до певної події, явища дійсності, епізоду суспільно-політичного життя. При
цьому висловлюється власне розуміння події, пропонується особистісна її
інтерпретація й тим самим створюється журналістський артефакт.
У пострадянському журналістикознавстві дослідженням коментаря займалися А. Бобков, О. Кузнецова, О. Надточій, Р. Радчик, О. Тертичний. Праці цих дослідників пов’язані з визначенням жанрової специфіки
коментаря, встановленням його різновидів та описом загальних правил
побудови. Натомість фактично не висвітленими залишаються питання,
що стосуються здатності цього жанру впливати на масову аудиторію.
Зважаючи на це, актуальність цієї розвідки зумовлена потребою дослідити публіцистичні можливості коментаторських виступів у спеціалізованому дискурсі.
Об’єктом дослідження є тексти спеціалізованих спортивних масмедій, що належать до жанру коментаря, а предметом – постать коментатора
як фактор впливу на аудиторію відповідного засобу інформації.
Метою аналізу є визначення ролі експерта-коментатора в сучасному
мас-медійному середовищі й дослідження його здатності впливати на інтелектуальну й емоційну сфери реципієнтів.
Як зауважує дослідниця О. Надточій, «предметом коментування в сучасних медіа можуть бути явища, події, факти практично з усіх сфер суспільного життя» [3, 68]. Водночас далеко не кожен може виступити в ролі коментатора – цю нішу займає обмежене коло, до якого входять так звані експерти,
селекція яких відбувається за такими правилами:
по-перше, коментатор має бути фахівцем у тій сфері, з якою корелює
коментована інформація;
по-друге, він не може бути особисто зацікавленим у висвітленні події
під певним кутом зору;
по-третє, це здебільшого публічна особа, оскільки аудиторія може поставити під сумнів думки не зовсім відомої людини;
по-четверте, необхідне взаєморозуміння між коментатором і засобом
масової комунікації.
Як і в більшості інших спеціалізованих галузей журналістики, у спортивному сегменті коментар дещо дистанціюється від інших жанрів. Така
особливість пояснюється тим, що це єдиний із традиційних жанрів у спортивному дискурсі, котрий передбачає експліцитне вираження авторської
присутності. Науковець А. Бобков наголошує: «Коментована частина пронизується авторським «я», авторською позицією. У матеріал «врізається» фотографія автора. Цим газета ніби підкреслює, що текст пронизаний авторським
«я», авторським сприйняттям, авторськими емоціями» [1, 16].
Важливою рисою сучасної європейської спортивної журналістики є
її інтегрованість у соціальний контекст, повноцінне функціонування спортивної проблематики поряд з важливими суспільними проблемами. На пострадянському просторі діють інші закономірності, які описав російський
журналістикознавець Є. Прохоров: «Наші публіцисти, на жаль, не звертають
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уваги на спорт, напевно, вважаючи цю тему несерйозною. Але це ж один зі
складників життя, і вже тому оминати його неприпустимо» [4, 104].
Утім, за кілька останніх років на вітчизняних теренах з’явилася позитивна динаміка розвитку спортивної публіцистики, що ілюструє приклад
газети «Український футбол». Виданню за короткий час вдалося перебудувати систему жанрів, зробивши крен у бік аналітики, що дозволяє якісно конкурувати з оперативними Інтернет-ЗМІ. Суттєвим фактором, що посприяв ренесансу газети, є постійна співпраця з багатьма вітчизняними футбольними
фахівцями, котрі виступають на сторінках видання постійними експертами.
Процес залучення експерта – чудова приманка для читача. Утім, не
факт, що аудиторія на неї відреагує, адже масова зацікавленість напряму залежить від того, наскільки компетентним, авторитетним і популярним є коментатор. Важливо, щоб ці характеристики утворювали синергетичну тріаду,
оскільки відсутність однієї з перерахованих рис в рази знижує зацікавленість
і довіру читачів. Тому будь-яке видання мусить ретельно підходити до співпраці з експертами. Необхідно залучати лише тих, хто вписується в окреслену
тріаду, інакше з’являється загроза виникнення комунікативних і психологічних бар’єрів між виданням та аудиторією.
Для того, щоб набрати суспільної ваги, експерт мусить довго й цілеспрямовано працювати на своє ім’я, створювати неповторний імідж, виробляти стійку аксіологічну позицію. Одним із найяскравіших взірців наполегливого формування медійного обличчя є колишній гравець київського
«Динамо» Віктор Леоненко. ЗМІ навіть охрестили його «правдорубом» за
схильність говорити все, що він думає, без жодних пом’якшень і недомовок. Незважаючи на те, що подібна прямота інколи виходить за межі етичних норм, журналісти стають в чергу, щоб отримати коментар цього фахівця,
оскільки знають, що їм буде гарантовано посилену увагу.
Жоден читач не може оминути газетний матеріал, що має заголовок
«Вкотре переконався, що всі футбольні журналісти – примурки», тим більше,
якщо під ним поміщено фотографію одіозного Віктора Леоненка. Очевидно,
що цей коментар зацікавить аудиторію, а враховуючи традиційну категоричність й контроверсійність суджень експерта, можна прогнозувати, що реципієнти ознайомляться з виступом у повному обсязі.
Посутньою перевагою експерта є його постійний намір вербального маркування суб’єктивності власної думки й імпліцитної інформації про
можливість інших кутів зору. Ясна річ, спеціаліст здатний легко привернути
велику частку аудиторії на свій бік, а його суперечливі висловлювання провокують активне обговорення серед читачів, заохочують їх відстежувати розвиток подій, про які говорить експерт.
Психологія читацького середовища сформована так, що його представники чутливі до імен, які трапляються в ЗМІ. Чим відомішим для широкого загалу буде герой матеріалу, тим більший шанс випаде на зацікавленість
читачів публікацією. Ця закономірність аналогічно діє й при доборі коментаторів: добре знаний експерт завжди привертає більшу увагу, ніж маловідомий
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публіці. З цього логічно випливає ще одна журналістська аксіома: постійне
залучення одного коментатора викликає більш стійкий інтерес аудиторії, ніж
спорадичні виступи різних спеціалістів.
«Український футбол» користується цим негласним правилом, залучаючи до коментування колишнього футбольного арбітра Мирослава Ступара.
Перш за все, перманентна співпраця з кваліфікованим рефері – раціональний і креативний хід видання, оскільки незаангажований фахівець здатний
компетентно й об’єктивно розтлумачити суперечливі моменти в складній і
неоднозначній сфері спортивного суддівства. Газетні виступи М. Ступара
характеризуються послідовністю, логічністю, неупередженістю, відсутністю
безапеляційних суджень.
Дослідник О. Тертичний звертає увагу ще й на таку магістральну закономірність побудови коментаря: «Якісний коментар повинен мати зрозумілий висновок. Якщо він відсутній, тоді послідовність авторської думки може
бути не спіймана аудиторією» [5, 136]. В цьому контексті коментарі Мирослава Ступара є абсолютно правильними, адже зазвичай мають лаконічний і
ґрунтовний висновок, що дозволяє читачам не лише зрозуміти експерта, а й
отримати правильні орієнтири.
Отже, коментар, насамперед його експертний різновид, є одним із найбільш ефективних аналітичних жанрів щодо впливу на суспільні маси. Аудиторія завжди довірливо ставиться до коментатора, який знаходиться осторонь від проблемної ситуації, послідовно відстоює свою позицію й жодним
чином не дискредитує себе в очах громадськості. Відповідаючи цим вимогам,
а також вписуючись у тріаду «компетентність – авторитет – популярність»,
коментатор може претендувати на звання лідера думок. Необхідною умовою
впливу на масову аудиторію є створення й підтримування експертом неповторного медійного образу, який відповідає нормам журналістської етики й
не викликає антипатії реципієнтів.
Тільки на основі тріади відношень коментатор – ЗМІ – публіка можна знайти раціональні й ефективні шляхи розв’язання актуальних проблем
суспільного життя. Незважаючи на багаті можливості, які дає коментар, вітчизняна преса не надто охоче використовує цей жанр. Проте, як свідчить
практика видання «Український футбол», залучення кваліфікованих і незаангажованих експертів не тільки підвищує інтерес до публікацій у пресі, а ще
й сприяє встановленню консенсусу в неоднорідному читацькому середовищі
та допомагає вирішувати конфліктні ситуації.
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Креолізований текст сучасних українських аналітичних тижневиків
Вивчення креолізованого тексту, як складової частини будь якого виду
ЗМК, особливо преси, є актуальним. Оскільки сприймання і розуміння контенту, для прикладу журналу, залежить від усіх його елементів. Креолізований текст нині активно досліджується іноземними журналістикознавцями,
українські вчені вивчають його у контексті реклами. У роботі розглядатиметься креолізований текст інформаційно-аналітичних журналів.
Мета – визначити креолізований текст в українських аналітичних
тижневиках на прикладі журналів «Український тиждень» і «Кореспондент».
З початку 90-их років ХХ століття російські дослідники почали звертати увагу на властивість текстів поєднувати іконічні (зображальні) та словесні елементи мас-медійних матеріалів, характеризуючи їх типи, види. Це зокрема,
Ю. Сорокін, Є. Тарасов, Е. Анісімова. Особливості декодування такої інформації досліджувала А. Адзінова. Серед українських дослідників креолізацію
комунікації аналізує З. Гетьман. Також розглядається креолізований текст у
контексті семіотики рекламних текстів.
Український дослідник Ф. Бацевич виокремлює вербальні і невербальні компоненти живого міжособистісного спілкування. Вербальні компоненти – засоби мовного коду, слова і словосполучення, речення. Повідомлення, тексти, за допомогою яких передається інформація. Невербальні
засоби спілкування – елементи комунікативного коду, які мають немовну
(але знакову) природу і разом із засобами мовного коду служать для створення, передавання і сприйняття повідомлень [2, 57; 59]. Ученими встановлено,
що невербальні сигнали в особистісному спілкування несуть від 60 до 80
% інформації. Це означає, що більша частина спілкування здійснюється без
участі засобів мовного коду, але з орієнтацією на інші його складові: паралінгвістичні елементи, елементи інших семіотичних систем. Таким є міжособистісне спілкування. Масова комунікація також врахувала такі особливості компонентів людського спілкування. Російська дослідниця Е. Анісимова
визначає, що креолізовані тексти – це тексти, фактура, яких складається з
двох частин: вербальної і невербальної. Світ креолізованих текстів охоплює
газетно-публіцистичні тексти, науково-технічні, інструкції, ілюстровані ху97

дожні тексти, рекламу, комікси, афіші [1]. Вона поділяє креолізовані тексти
на тексти з повною креолізацією (коли зображення є обов’язковим елементом тексту, без якого текст втрачає власну текстуальність), та тексти з частковою креолізацією (коли візуальна частина тексту є відносно самостійною
від вербальної), а також тексти з нульовою креолізацією (коли зображення
відсутнє) [4].
Взаємодіючи один з одним, вербальний і іконічний тексти забезпечують цілісність і зв’язність твору, його комунікативний ефект.
У роботі досліджено види креолізованих текстів журналу «Країна» і
«Фокус» відповідно до наявних у науці класифікацій, визначено відмінності журналів у використанні креолізованого тексту. Об’єктами дослідження
були газетно-публіцистичні тексти, рекламні до уваги не брались.
Засобами іконічного тексту у обраних журналах є фотографії, рисунки, карикатури, інфографіка, схеми.
Нами визначено 3 головні види креолізованих текстів:
1) Повна креолізація. Креолізований текст, у якому головним є зображення. Воно може бути й самостійним повідомленням, а текст пояснює
/ доповнює текст (репортажне фото, карикатура). Приклади: фото на розворот з Євромайдану, красномовне фото доповнює текст: «На столичний
майдан Незалежності та прилеглі вулиці вийшли українці, провели народне
віче. Вимагали відставки уряду, президента та підписання угоди про асоціацію з ЄС». Карикатура на Януковича із цитатою Д. Корчинського: «Янукович та його уряд виявився несподіванкою не тільки для громадян України,
а й усієї Європи» (номер від 5 грудня 2013 року); карикатура на засудження
насильства: – батько б’є дитину ременем, замість голови у батька – дупа
(номер від 28 листопада 2013 року). Також в цю групу можемо віднести
репортажні фото, зокрема, фото забиття голу у ворота української збірної
з футболу (номер за 28 листопада 2013 року). Оригінальну інфографіку
можемо включити у групу повної креолізації – інфографіка результатів
президентських виборів 2004 року: карта Україна складена з бісеру, який
відрізняється кольорами, та карта рідної мови за переписом – карта України складена із різних клаптиків тканини. Така графіка може відобразити
фактичні дані самостійно і без тексту, хоча у цьому випадку він присутній
для пояснення.
2) Часткова креолізація. Зображення і текст взаємозалежні і доповнюють один одного (ілюстративне фото, інфографіка). Номер «Країни» за 24
жовтня 2013 р. «Які предмети вивчати у школі» – у матеріалі є інфографіка з порівнянням набору шкільних предметів у Росії, США, Китаї, Великій
Британії. Інфографіка може як доповнювати матеріал, так і сприйматись як
самостійна інформація. Тема номеру «Крах Стаття «Без пределов» – матеріал про забудову кримського заповідника ілюстрований картою цієї забудови
(«Фокус» номер від 8 листопада 2013 р. ).
3) Нульова креолізація. У цьому виді головний текст, а іконічна частина є другорядною.
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Рубрика «Неделя» (події за тиждень) у журналі «Фокус» – новини з
фото та ілюстрації, текст може існувати і сприйматись без іконічної частини.
Отже, креолізований текст – це невід’ємний компонент сучасної преси, оскільки окрім слів людина сприймає й інші символи для отримання інформації. Журнали не можуть обходитись без цих знакових систем – фото,
карикатур, графіки, таблиць, малюнків. Розглянувши журнали, ми побачили
відмінності у використанні креолізованого тексту. У журналі «Країна» – він
різноманітний, представлені різні його види, натомість журнал «Фокус» – з
нульовою креолізацією. Текст у цьому виданні складається з головної вербальної частини та зображальної доповнювальної. Це можемо пояснити типом журналів, «Країна» місить більше публіцистики, неординарних підходів
до висвітлення тем. Натомість «Фокус» – типовий аналітичний тижневик.
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Принципи творення контенту та організаційна структура української Вікіпедії
Актуальність роботи пов’язана зі значним інтересом закордонних і
вітчизняних дослідників до процесів функціонування різноманітних Інтернет-проектів. Вікіпедія є не лише найбільшим джерелом енциклопедичної
інформації у мережі, а й яскравим представником застосування вікі-технології — залучення усіх охочих Інтернет-користувачів до створення повноцінного Інтернет-ресурсу. Творення контенту та організаційна струткура Вікіпедії
поки мало досліджена науковим загалом як феномен інформаційного простору України. Дослідження організаційної структури Вікіпедії, основоположних принципів творення контенту та з’ясування особливостей національного
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компоненту дасть змогу сформувати знання про специфіку функціонування
українського сегменту Вікіпедії як одного з трендових електронних ресурсів.
Метою дослідження є з’ясування принципів творення контенту та особливостей організаційної структури українського сегменту Вікіпедії.
В основі функціонування Вікіпедії та подібних Вікі-проектів лежить
безпосередня безоплатна співпраця великої кількості Інтернет-користувачів,
які не просто наповнюють сайт інформацією, а й вносять різні зміни, впорядковують її, форматують відповідно до усталених правил [1].
Вікіпедія є відкритим, безоплатним для користування, динамічним
Інтернет-проектом, який акумулює в собі не лише інформацію основного
тексту статті, а й є джерелом величезної кількості зовнішніх посилань. На
сьогодні існує 236 мовних розділів (в активному редагуванні) [2].
Для того, щоб досягти максимальної достовірності, точності і повноти інформації представленої у статтях Вікіпедії застосовують різні заходи.
Важливим є залучення якомога більшої кількості читачів, адже в такому разі
помилки будуть швидше знайдені та виправлені. Найрозвиненішою з усіх
Вікіпедій вважають англомовну, вона є найдавнішою (з 2001 року) і найбільшою — містить близько 4 млн. 450 тис. статей (станом на лютий 2014 року)
та має 20 млн. користувачів, серед них 1417 адміністратори [3]. Висока якість
статей англомовної Вікіпедії зумовлена саме такою великою кількістю вікіпедистів, які залучені до вдосконалення її контенту.
Особливість Вікіпедії полягає у тому, що як видання довідкове, вона
потребує залучення користувачів Інтернету з числа науковців, викладачів,
профільних спеціалістів [4].
Залучення до числа редакторів Вікіпедії кваліфікованих кадрів є тривалим процесом, оскільки для цього потрібно зацікавити навчальні заклади
у співпраці і підтримувати інтерес до наповнення Інтернет-енциклопедії. Серед існуючих проектів можна назвати «Віківишколи у КНУ» — тренінги для
студентів; підписання Меморандуму між університетами та ГО «Вікімедіа
Україна» про стимулювання студентів писати статті до Вікіпедії замість, наприклад, рефератів. Ці заходи допомагають підвищувати якість статей, шляхом залучення нових вікіпедистів з числа зацікавленого студентства.
Окрім таких ініціатив, існують відпрацьовані усіма мовними розділами Вікіпедії механізми, завдяки яким відбувається постійне покращення матеріалів. Наприклад, зберігається історія змін кожної сторінки, що дає змогу
вчасно і швидко реагувати на прояви недобросовісних редагувань, вандалізму (навмисне нанесення шкоди статтям). Історія редагувань є дуже корисним
інструментом не лише для покращення статей, а й ідентифікації користувачів, визначення мотивів їхньої активності (добросовісність чи навпаки).
Всі учасники Вікіпедії можуть брати повноцінну участь у створенні та
редагуванні статей, обговореннях спільноти, прийнятті рішень. Проте, існує
все-таки певна ієрархічна структура, яка надає більше технічних можливостей певним категоріям користувачів. Цей розподіл повноважень є механізмом вирішення конфліктів, що можуть виникати у процесі редагування.
100

Ієрархія у Вікіпедії виглядає так:
1) незареєстровані користувачі. До них належать усі, хто вперше вносить правки або створює нові статті, крім того, до цієї категорії також належать ті, хто не зареєструвався у Вікіпедії.
2) нові користувачі — зареєстровані менше ніж 4 дні тому, набувають
статусу автопідтверджених на 4-ий день після реєстрації і мають можливість
редагувати частково захищені сторінки, завантажувати до проекту файли, перейменовувати сторінки [5].
3) патрульні — автопідтверджені користувачі, які заслуговують на довіру. Патрульними можуть бути користувачі, що зареєстровані не менше 90
днів, внесли не менше 200 правок у просторі Вікіпедії та не були помічені
у навмисному пошкодженні статей (так званому вандалізмі); патрулювання
— це первинна перевірка якості сторінок та окремих їх версій із встановленням відповідної відмітки: процедура передбачає первинну перевірку якості,
оформлення, відсутності серйозних порушень правил Вікіпедії [6]. Завдяки
патрульним перевіряються нові правки та нові статті, реальність посилань на
джерела інформації тощо.
4) адміністратори — це користувачі, які мають значний досвід та авторитет у Вікі-спільноті. Адміністратори можуть: захищати сторінки, тобто
робити деякі статті не доступними для редагування, або з обмеженим доступом; вилучати сторінки або повертати вже вилучені; відкидати зміни,
тобто повертати статті до того вигляду, які вони мали до конкретного втручання; блокувати і розблоковувати користувачів; надавати і знімати статус
патрульного та інше. Адміністраторами можуть стати користувачі, які мають
на момент висунення: щонайменше 1000 редагувань в основному просторі,
щонайменше 3 місяці досвіду редагувань, щонайменше 10 редагувань службового простору —шаблон/Вікіпедія/довідка [7]. Мається на увазі, що претенденти на цю посаду мають взяти участь у підготовці чи редагуванні шаблонів, у яких створюються тексти матеріалів Вікіпедії. На січень 2014 року
в українському сегменті обрано 30 адміністраторів.
5) бюрократи — адміністратори, що можуть присвоювати користувачам статус адміністратора, статус бота (спеціальна програма, що автоматично
виконує певні дії, наприклад, перенесення великого масиву даних з певного
джерела у Вікіпедію), перейменовувати користувачів. Наразі в українському
сегменті налічується п’ять бюрократів.
Такий розподіл ролей сприяє забезпеченню ефективної роботи проекту, оскільки охоплює процес редагування, вирішення конфліктів, різних
технічних можливостей.
В ситуації, коли будь-хто виступає «редактором», існує ймовірність,
що деякі статті на неоднозначні теми (або принаймні такі, що можуть мати
різні трактування) будуть раз по раз зазнавати змін [8]. Причому, прояви вандалізму або звичайної упертості окремих людей будуть шкодити репутації
ресурсу та довіри до Вікіпедії. Є певні статті Вікіпедії, яким надається статус
«частково захищених», які прямо не можуть редагувати незареєстровані та
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непідтверджені користувачі. У таких статтях зберігається історія правок та
вся активність різних користувачів Вікіпедії, прикладом таких статей є «Степан Бандера», «Україна» і т. д.
Усім користувачам Вікіпедії слід дотримуватися основних положень,
так званих — «П’яти основ» [9]: Суть у тому, що а) Вікіпедія — це енциклопедія, тож всі учасники повинні слідувати правилам про заборону оригінальних досліджень і прагнути бути точними; б) обов’язкова вимога у дотриманні нейтральної точки зору, або представлення кількох для неупередженості;
в) матеріали Вікіпедії є вільними для використання, проте слід дотримуватися ліцензій «GNU Free Documentation License» (GFDL), ця ліцензія виготовлення, поширення та видозміну оригінального твору, проте вимагає, щоби
похідні твори також їй відповідали. Наприклад, якщо автор чи правовласник
публікує під цією ліцензією твір, то він надає будь-кому широкі права на цей
твір, слід лише вказувати ім’я автора\правовласника і посилання на оригінал.
Ще одна ліцензія — Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3. 0.
Згідно з цією ліцензією, ви можете вільно копіювати, редагувати, використовувати в комерційних цілях, а також брати за основу створення будь-які
матеріали Вікіпедії, проте ви маєте розуміти про можливі обмеження, в разі
якщо правовласник захоче їх внести; г) слід дотримуватися правил поведінки, проявляти повагу, ввічливість, уникати образ, погроз, агресії; д) Вікіпедія
не має незмінних правил — за винятком поданих п’яти загальних принципів.
Неупередженість і представлення оптимальної кількості поглядів з
певної теми визначити складно. Це стає причиною конфліктів, «воєн редагувань», коли учасники роблять «відкоти» наявних виправлень кілька разів
підряд чи критикують інших користувачів. Якщо вирішити конфлікт самотужки не вдається, існують спеціальні механізми для стабілізації ситуації. В
іншому випадку, продуктивність співпраці була б низькою.
Спільнотою були розроблені такі механізми вирішення конфліктів
[10]:
— уникнення;
— перемовини із опонентами;
— залучення третьої сторони;
— опитування;
— посередництво;
— арбітраж [11].
Якщо на початковому етапі, коли виникли непорозуміння щодо редагувань, уникнути конфлікту не вдалося, варто дізнатися позицію опонента і
спробувати досягнути консенсусу. Якщо цього зробити не вдалося, залучають третю сторону або використовують посередництво інших користувачів.
Опитування спільноти, голосування за певну позицію не приносить компромісу, а надає перевагу певній думці. Арбітраж вважають останнім засобом подолання конфліктів. Арбітрами є адміністратори, яких обирають на 12
місяці для участі у арбітражному комітеті. Він складається з п’яти вибраних
спільностою користувачів. Рішення арбітражу є остаточним та обов’язковим
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для виконання (на відміну від попередніх шляхів). Крім того, рішення можуть стосуватися не лише проблемної ситуації, а й відносно учасників конфлікту, аж до блокування певних користувачів. За виконанням рішень Арбітражу стежать бюрократи. Важливою для прийняття рішень є обмеження
у часі, на розгляд питання та винесення рішення арбітрам дається 2 місяці
[12]. Ця умова є дуже важливою, оскільки йдеться про ефективність роботи
цієї групи та обов’язкове вирішення усіх наявних непорозумінь у певному
порядку.
У Вікіпедії передбачені такі «майданчики» для розв’язання проблемних ситуацій та кооперації зусиль:
• Сторінка обговорення статті.
• Сторінка користувача і сторінка обговорення його діяльності.
• Інші сторінки Вікіпедії: портал спільноти, де є інформація про поточні справи, список статей, що потребують різної міри втручання, навігація
по основним положенням проекту; Кнайпа [13] — тут відбуваються обговорення різних аспектів Вікіпедії обмін інформацією, розміщених у відповідні тематичні групи: «Пропозиції», «Політика», «Технічні питання», «Допомога», «Організаційні та інші питання». Розділ «Кнайпа» є дуже зручним
для користування і корисним для всіх користувачів. Тут відбувається обмін
ідеями, думками, вирішення проблемних ситуацій, комунікація всередині Вікі-спільноти.
Висновки. Організаційна структура української Вікіпедії заснована на
вікі-технології, характерній для усіх міжнародних вікі-проектів. Будь-який
користувач Інтернету може бути автором і редактором матеріалів. Зараз проект потребує залучення кваліфікованих авторів, зокрема, наукових працівників та студентів.
Для узгодження роботи ресурсу, забезпечення його максимальної
ефективності у Вікіпедії існує певна ієрархія користувачів, що дає змогу
узгоджувати процес творення та редагування матеріалів енциклопедії.
Вікіпедія є відкритою для будь-кого, тому для подолання конфліктів,
що виникають у процесі редагування розроблені спеціальні механізми. Деякі з них спрямовані на перемовини лише з опонентом, інші — на звернення до вікі-спільноти. Крайнім заходом, який використовується є арбітраж,
коли рішення приймається п’ятьма вибраними арбітрами з числа адміністраторів.
Усі учасники Вікіпедії мають керуватися принципами роботи ресурсу,
основоположними з яких є неупередженість та відсутність власних досліджень (усі матеріали мають посилатися на наявні зовнішні, бажано наукові,
джерела). Усі правила та поради можна знайти безпосередньо на сторінках
ресурсу. Унікальним серед інших мовних секторів є розділ «Кнайпа», поділений також на окремі категорії, де користувачі можуть обмінюватися думками, допомагати один одному тощо. Наявність цього розділу, ієрархії, історії
редагувань, сторінок обговорення та сторінок користувачів дають змогу вікіпедистам ефективно комунікувати між собою і сприяють плідній співпраці.
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Тематичні переваги полтавських школярів як телеглядачів
Роль телебачення в сучасному світі важко переоцінити: це постійне
джерело інформації – констатуючої, спонукальної, оцінної тощо. Український
телевізійний контент наповнений безліччю програм: інформаційних (регулярні повідомлення про поточні події), пізнавально-розважальних (в формі токшоу, огляду поточних подій в неофіційній тональності), культурно-просвітницьких (здебільшого це драматично побудовані розповіді, зосереджені на
духовних цінностях), дитячих (адресовані глядачам дошкільного шкільного
віку та юнацтва), спортивних (трансляції матчів та коментарі про результати
змагань), з демонстрацією художніх фільмів та серіалів (можуть показуватися
як самостійні елементи телевізійного дня), розважальних програм (естрада,
цирк, легка музика), реклами (набори кліпів, «сюжетів») [3, 75]. Можливостей
вибору для аудиторії, у тому числі дитячої, багато.
Переваги телеглядачів, радіослухачів, читачів газет шкільного віку завжди привертали увагу дослідників. Серед низки наукових праць і літературно-критичних статей про телебачення варто вказати роботи В. Галича, І.
Михайлина, В. Кихтана, А. Москаленка, Д. Дуцика, Е. Чекалова, Н. Карцова,
А. Капелюшного, А. Яковець, В. Ворошилова, бо саме вони формували методологічне підґрунтя цього дослідження. Попри значні наукові надбання, низка проблем все ще вимагає свого вивчення і є актуальною, зокрема стосовно
тематичних переваг глядачів на регіональному рівні.
Об’єктом уваги цієї розвідки є матеріал, зібраний в результаті анкетування школярів полтавських шкіл, а предметом – їхні тематичні переваги.
Мета роботи полягає у визначенні найпопулярніших телепередач та
програм серед школярів Полтавщини. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
- проведення опитування учнів шкіл різних вікових груп і статі;
- установлення глядацького рейтингу програм;
- з’ясування причин виявлених явищ.
105

Об’єктивність аналізу забезпечує метод кількісних підрахунків й експериментальна методика опитування населення Полтави, яка застосувалося
в грудні 2013 року. Результати анкетування сформували джерельну базу розвідки. Респондентами були школярі Полтавських ЗНЗ № 11, № 5 і № 6. Загалом було опитано 250 осіб різних вікових категорій і статі. Завдання були
зорієнтовані на специфіку телевізійних програм та їхні тематичні напрями.
Результати опитувань подано у Табл. 1.
Таблиця 1
№ п/п
1.

Питання
Укажіть ваш вік:
1) 8 ─ 12
2) 13 ─17

Відповіді (кількість)
1) 8 – 12
2) 13 – 17

2.

Укажіть Вашу стать:
1) Ж.
2) Ч.

1) Жін. – 130
2) Чол. – 90

3.

Якого формату телепрограми Ви
полюбляєте найчастіше дивитися:
А) розважального;
Б) інформаційного;
В) дитячого.

1) 177
2) 15
3) 28

4.

Яку з нижчеподаних програм Ви
дивитеся найчастіше:
1) «Х-фактор»
2) «Шустер life»
3)«Надобраніч, Малюки»

1) 132
2) 8
3) 80

5.

Яку з нижчеподаних програм Ви
дивитеся найчастіше:
1) «Україна має талант»
2) «Про футбол»
3) «Коляска»

1) 126
2) 47
3) 47

6.

Яка з програм цікавіша для Вас:
1) «Танцюють всі»
2) «Хрюша і Каркуша»
3) «Пусть говорять»

1) 197
2) 19
3) 4
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7.

Якою є мета перегляду телепередач:
1) просто відпочити;
2) здобути нові знання;
3) витратити час.

1) 147
2) 60
3) 13

8.

Уявіть ситуацію: Ви вмикаєте домашній
телевізор, і розумієте, що крім
перелічених програм, більше нічого
не зможете подивитися через нечіткий
супутниковий сигнал. Що Ви оберете:
1)мультфільм
«Смішарики»;
2) «Новини ТСН» ;
3) Пекельна кухня»;

1) 157
2) 40
3) 23

9.

Яку із запропонованих телевізійних
програм Ви порадите товаришу:
1) «Битва екстрасенсів»;
2) «Ключовий момент»;
3) «Надзвичайні новини»;

1) 95
2) 93
3) 32

10.

Укажіть свою улюблену програму.

1) «Все для тебе»;
(45)
2) «Україна має
талант»; (38)
3) мультфільм «Маша
і ведмідь»; (25)
4) «Сімейні
драми»(14).

Розважальний
Інформаційний
Для дітей

50
25
25
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60
20
20

13 – 17
років

1.
2.
3.

8 – 12 років

Напрям програми

Чол. (заг. )

№
п/п

Жін. (заг. )

Зібраний матеріал розподілено за гендерною й віковою ознаками та
подано у відсотках (Табл. 2):
Таблиця 2

48
7
45

37
38
15

Результати аналізу засвідчують, що програми розважального типу
цікавлять більше хлопців 8 ─ 12 років. Саме під час цього періоду життя
формується психіка хлопців, вони намагаються копіювати дорослих, але водночас ще не навчилися критичному мисленню, умінню обирати інформацію
і робити її селекцію [1, 14]. З інформаційним (новинарним) напрямком програм ситуація складається дещо інша: ним здебільшого цікавляться дівчатка,
віком 13 ─ 17 років, що, імовірно, зумовлено фактором допитливості, пізнання світу практично без купюр. Стосовно дитячих програм, то в цій категорії перевагу отримують дівчатка віком 8 ─ 12 років, що цілком зрозуміло:
у такий період життя сприйняття світу через «рожеві окуляри» дитинства за
допомогою казкових сюжетів, яскравих мультиплікаційних героїв є найбільш
характерним [2, 118].
Кількісний аналіз найпопулярніших програм слугував підґрунтям
для зіставлення і представлення результатів у формі діаграми. До уваги взято розважальну програму «Україна має талант», інформаційну – «Новини
ТСН», дитячу – мультфільм «Маша і ведмідь» (Див. Діаграму 1).
Діаграма 1

Отже, аналіз джерельної бази довів, що телебачення залишається актуальним у житті школярів, викликає значне зацікавлення і відтак
впливає на їхнє світобачення. Водночас варто зазначити, що визначити
найпопулярнішу програму для усіх телеглядачів-підлітків неможливо:
кожна програма має свого адресата, який відрізняється за віком, статтю. Опитування показало, що погляди глядачів з часом не дуже стрімко,
але змінюються. Невпинний інтерес журналістикознавців до вивчення
специфіки тематичних переваг дає підстави розраховувати, що невдовзі
з’являться праці, які деталізують теоретичні, практичні й методологічні
моменти цієї проблеми.
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Особливості надання інформації ЗМІ,
що входить до одного медіа-холдингу
(на прикладі медіа-холдингів
«Атлант - СВ» і «КримМедіаХолдинг»)
Таке явище як об’єднання декількох ЗМІ в один медіа-холдинг є характерним для ринку ЗМІ в Україні й набирає все більшої популярності в
інформаційному просторі Криму. Зазвичай медіа-холдинги обговорюють в
контексті їх належності до певних структур, а принципи роботи редакцій
ЗМІ всередині медіа-холдингу практично не досліджені, особливо, якщо ЗМІ
місцеві, а не загальнонаціональні. Актуальність роботи полягає у вивченні
принципів надання інформації ЗМІ кримських медіа-холдингів як взаємодіючої системи. Ми розглянемо холдинги, що мають різну політичну спрямованість, і зможемо простежити, наскільки їх контент залежить від власника.
Оскільки медіа-холдинг – це об’єднання декількох ЗМІ, є сенс говорити про
таке поняття, як конвергенція відносно цих ЗМІ.
Мета роботи – виявити принципи роботи редакцій медіа-холдингів,
з’ясувати, чи є вони конвергентними.
Щоб досягти цієї мети, необхідно виконати наступні завдання:
1) дати визначення поняттям «медіа-холдинг» і «конвергентна редакція»;
2) проаналізувати контент ЗМІ, що входить до медіа-холдингів, які ми
досліджуємо;
3) виявити особливості надання інформації та принципи редакційної
політики медіа-холдингів.
Об’єктом дослідження є специфіка надання інформації редакціями
медіа-холдингів.
Предмет дослідження – контент російсько- і україномовних ЗМІ, що
входять до «КримМедіаХолдингу» і медіа-холдингу «Атлант-СВ»
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Таким чином, матеріалом нашого дослідження стали публікації інформаційного агентства «Є-Крим», публікації на сайті й випуски на «Транс-МРадіо», публікації Інтернет-видання «15 хвилин» і випуски новин телеканалу
«АТР» за період грудень 2013 – лютий 2014 років.
У роботі були використані загальнонаукові методи – аналіз наукової
літератури за темою, порівняльно-зіставний аналіз, моніторинг.
Виникнення медіа-холдингів – одна з тенденцій розвитку сучасного
ринку ЗМІ. Медіа-об’єднанням набагато легше проіснувати, аніж поодиноким виданням. Усе більшу роль на інформаційному ринку відіграють саме
великі медіа-компанії. В сучасному українському просторі об’єднання ЗМІ в
медіа-групи має не тільки економічне, а й політичне підґрунтя впливу.
Якщо медіа – це канали та інструменти, що використовуються для
збереження, передачі та надання інформації [1, 72], а холдинг – сукупність
материнської компанії та контрольованих нею дочірніх компаній [1, 90], то
медіа-холдинг – це холдингова компанія, що володіє декількома медіа-ресурсами. Якщо медіа-ресурси об’єднані приховано, але мають одного власника
та співпрацюють між собою, такий медіа-холдинг можна назвати умовним.
ЗМІ, які належать до одного медіа-холдингу можуть бути об’єднаними
в конвергентну редакцію.
Професор О. Л. Вартанова розуміє під конвергенцією злиття технологій, злиття раніше роз’єднаних медіа, злиття ринків [1].
М. В. Луканова вважає, що конвергенція – це процес, основою якого є
принцип одноразового виробництва контенту і його багаторазового тиражування на різних медіа-платформах, що не означає, що контент буде ідентичним при поширенні на всіх платформах [2, 208].
В.Ф. Олешко стверджує, що медіа-конвергенція не обов’язково має
бути процесом застосування однієї й тої ж інформації на різних платформах.
У разі, якщо редакції взаємодіють не так щільно, але все ж співпрацюють, це
можна назвати інтеграцією [4, 112].
Згідно з визначенням І. Л. Михайлина, конвергентна редакція – це організація роботи колективу журналістів в такий спосіб, коли матеріали створюються перш за все для електронної версії [3, 231].
Якщо набирає обертів процес об’єднання в медіа-холдинги, то й редакції ЗМІ як мінімум перетворюються на інтегровані, а деколи й на конвергентні. Це дає можливість оптимізувати журналістський ресурс, використовувати і обробляти інформацію в межах одного ньюз-руму. Але за таких умов
якість роботи журналіста може погіршитись, бо замість чіткої спеціалізації,
він має виробляти контент одразу для декількох платформ, а іноді це негативно впливає на якість матеріалу.
Для того, щоб показати тенденції й принципи надання інформації, що
ми виявили для кожного з медіа-холдингів, ми представляємо проаналізовані
матеріали, які виходили впродовж одного дня у ЗМІ у межах медіа-холдингу
і співпали тематично. Ми обрали однакові за тематикою матеріали з різних
ЗМІ кожного з медіа-холдингів.
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«КримМедіаХолдинг»
Радіо «Транс-М-Радіо» подає чотири випуски новин, які виходять о
першій половині дня, а також підсумковий випуск о 23:00.
У всіх ЗМІ 20 грудня «КримМедіаХолдингу» вийшло 79 новин, з них
43 – в інформаційному агентстві «Е-Крым», 23 – на радіо, 13 – на сайті радіо.
Співпадають 19 повідомлень. Розглянемо декілька прикладів.
Повідомлення на «Транс-М-Радіо» о 8:00: «Перший заступник Голови
Ради міністрів АРК» Павло Бурлаков взяв участь у заході введення в експлуатацію 1,21 га закритого ґрунту на підприємстві «Кримтеплиця» у Сімферопольському районі» повторюється у випуску новин цього ж радіо й о 10:00.
О 8:09 у «Є-Крим» з’являється замітка: «У Китаї планується підписання договорів щодо реалізації інвестиційного проекту в галузі сільського
господарства на території Криму». Об 11:35 вона ж публікується на сайті радіо з заголовком «Китайці підпишуть угоду про інвестиції в сільське
господарство Криму». О 12:00 на «Транс-М-Радио» у випуску новин лунає
повідомлення з таким самим текстом. Текст містить достатньо багато цифр,
які до того ж використовуються в одному реченні, що є небажаним для радіо:
«Сьогодні зрошувана площа в Криму становить 140 тис. га , а об’єм води,
що подається, - 700 млн кубометрів. За оцінкою міністерства аграрної політики і продовольства Криму, на повне відновлення та реконструкцію системи зрошення на півострові необхідно 20 млрд грн». Також тут є складні
та громіздкі конструкції, використовується небажана для радіо пряма мова.
На прикладі цього повідомлення ми бачимо, що ЗМІ медіа-холдингу дозволяють собі використовувати один і той самий текст, не адаптуючи його при
цьому для конкретного різновиду ЗМІ. Зауважимо, що частину повідомлень
з «Є-Крим» скопійовано на сайт «Транс-М-Радіо».
Протилежний приклад – два матеріали про святкування Водохреща в
Севастополі. О 8:31 у «Є-Крим» вийшла замітка із заголовком «На Водохреща
в Севастополі освятили море» і текстом: «У Севастополі відбулися масові заходи з нагоди Хрещення, які супроводжувалися освяченням акваторії Чорного
моря. На початку святкування була проведена літургія у Володимирському
соборі, після служби тут була освячена вода, яку привезли у двох цистернах
спеціально для свята. Потім до моря вирушив хресний хід, що завершився
освяченням морської води. Незважаючи на сонячну погоду, температура води
становила не більше +7 градусів. Багато учасників заходів поринули в море».
Одне з повідомлень випуску на «Транс -М- Радіо» о 9:00: «У Херсонесі
відзначили свято Хрещення Господнього. 19 січня у Херсонесі севастопольці
відзначили православне свято - Хрещення Господнє. Благочинний Севастопольського округу Сергій Халюта провів Божественну Літургію в СвятоВолодимирському соборі. Після служби він освятив воду, яку привезли у двох
цистернах спеціально для свята. З хресним ходом, отець Сергій відправився
до берегів Чорного моря для освітлення акваторії. Незважаючи на сонячну
погоду, температура води становила не більше 7 градусів. Не боячись холоду, тисячі севастопольців поринули у щойно освячене море. Після церемонії
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освітлення в Херсонесі Благочинний Севастопольського округу відправився
на Чорноріченське водосховище».
Як ми можемо спостерігати, повідомлення на радіо більш образне,
радіотекст репортажний і «живий». Тексти могли бути написаними різними
журналістами. Але якщо припустити, що вихідна інформація для цих двох
повідомлень одна й та ж, варто зауважити правильність такого підходу. Це
показує, що якщо адаптувати текст, взятий з інформаційного агентства, на
радіо він може бути більш цікавим.
Повідомлення на «Є-Крим» о 10:28 «Недалеко від Сімферополя біля
дороги знайшли схованку з гранатами» і на радіо о 12:00 відрізняються лише
тим, що речення в повідомленні інформаційного агентства «... З ями підняли
30-міліметровий артилерійський снаряд, гранати Ф-1, РГ-42, РГД-33, РПГ40», адаптовані для радіо частково: прибрані назви гранат, які б ускладнили
процес сприйняття інформації.
Тематика повідомлень, що повторюються у цих ЗМІ: політика і економіка, суспільство, надзвичайні події, культурні події.
Здебільшого тексти радіоповідомлень і заміток в інформаційному агентстві співпадають. Підсумкові випуски містять новини, які були раніше озвучені
у першій половині дня. Це може свідчити як про достатньо розвинену конвергентну редакцію з одного боку, але й демонструє негативній бік цього явища,
адже майже всі повідомлення на радіо, що тематично повторювали замітки інформаційного агентства, не адаптовані для того, щоб їх добре сприймали слухачі
в ефірі. Політична спрямованість агентства та радіо ідентична: вони лояльні до
влади. Оскільки «КримМедіаХолдинг» пов’язують з депутатом Верховної Ради
Криму [6], можна зробити висновок, що власник має вплив на медіа-холдинг.
«Атлант-СВ»
Протягом одного дня на телеканалі «АТР» і у виданні «15 хвилин»
вийшло 75 матеріалів, з них 57 – у виданні «15 хвилин», 18 – на телебаченні,
збігаються 14 . Розглянемо декілька прикладів таких матеріалів медіа-холдингу за 5 лютого 2014 року.
Сюжет спецвипуску о 16:30, у якому йдеться про збільшення жертв
аварії в Сумській області, містить більш повну інформацію, ніж повідомлення, розміщене о 8:00 в «15 хвилин». У замітці джерелом є лише дані пресслужби, звідти ж взято і відео. У сюжеті журналістам вдалося взяти коментар
заступника глави Сумської обладміністрації. Але, оскільки сюжет був знятий
днем раніше, у коментарі йдеться про дванадцять загиблих, а в закадровому
тексті журналіст додає, що пізніше в лікарні померла ще одна людина. Однак
про це в «15 хвилин» можна було прочитати і о 8:00. Тележурналіст, який
перебував на місці подій, зміг передати інформацію, і вона з’явилася раніше
в електронно-текстовому вигляді, а не в сюжеті. Але в сюжеті на телебаченні
зроблений емоційний акцент, чого не можна передати повідомленням в Інтернет-виданні.
У замітці «15 хвилин» «Гривня обвалилася на міжбанку – торги по
долару» о 15:03 подають лише сам факт подорожчання долара і євро, вказані
112

межі вартості долара, євро і рубля. У повідомленні того ж спецвипуску на
телебаченні пояснюються причини такого подорожчання. Тележурналісти
ставлять синхрон виступу Сергія Арбузова. Вони також зняли, як кореспондент намагається обміняти долар. Тобто телевізійний матеріал на цю тему
вийшов більш докладним і цікавим, однак, поступився в оперативності.
«Місцевий житель обстріляв сусідів з мисливської рушниці», – так починається наступний сюжет випуску новин на «АТР» о 17:30. О 14:05 «15
хвилин» вже опублікували розширену замітку про цей інцидент, однак, цю
новину вигідніше показати по телебаченню, тому замітка хоч і містить велику кількість коментарів, вказано, що детальну інформацію можна буде дізнатися у вечірньому випуску новин «Заман » на «АТР». Інформацію для
замітки, як і у випадку з сюжетом про аварію в Сумах, раніше отримали телевізійники, проте, враховуючи важливість оперативності, вони передали цю
інформацію електронному ЗМІ, але «15 хвилин» опублікувало не всі відомості, а лише їх частину. У повідомленні подана інформація прес-служби,
а в сюжеті журналісти отримали коментар прес-офіцера Кримського Главку
МВС, тим самим зробивши новину більш живою, додали нові подробиці.
«У Сімферопольському ізоляторі тимчасового ув’язнення виявили
труп двадцятирічного затриманого», – повідомляє ведуча наступну новина.
У цей час ця новина з’являється на сайті «15 хвилин». Текст повідомлення
ведучої схожий з текстом повідомлення з сайту.
Сюжет про роботу єдиного вікна Пенсійного фонду в Криму, наступного дня розміщується на сайті «15 хвилин» у вигляді замітки та з прикріпленим відеорядом з телеканалу. Можна назвати це тенденцією, бо майже
кожного дня «15 хвилин» таким чином викладають попередні великі сюжети
телеканалу, що не потребують оперативності.
Тематика повідомлень, що співпадають безпосередньо на телебаченні
і у виданні: політика та економіка, резонансні події. Здебільшого тексти заміток у виданні та закадрові тексти на телебаченні не збігаються, хоча іноді
повторюються дійові особи повідомлень. Також у рухомому рядку на «АТР»
з’являються повідомлення, що тематично співпадають з повідомленнями Інтернет-видання. На сайті більше повідомлень загальнодержавного характеру,
а на телеканалі – місцевого. Найбільше збігів – це саме кримські матеріали.
Редакції цього медіа-холдингу можна назвати такими, що щільно співпрацюють між собою, інтегрованими, однак, варто враховувати, що працюють
редакції як самостійні ЗМІ, тому кожна з них подає інформацію по-своєму.
Що стосується політичного ухилу матеріалів, то ЗМІ цього холдингу можна
назвати навіть опозиційними. Саме тому є матеріали, які піддають владу критиці. Журналісти видання і телеканалу все ж прагнуть до збалансованості,
розкриваючи проблему різнобічно.
Якщо говорити про оперативність, то ЗМІ «Атлант-СВ» випереджають
«КримМедіаХолдинг». ЗМІ «Атлант-СВ» з більшою ймовірністю дадуть скандальну або провокаційну інформацію. Навіть подача кримінальних новин свідчить про те, що «Атлант-СВ» воліє вибирати більш резонансні і незвичайні факти.
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Дослідивши контент «КримМедіаХолдингу» і холдингу «Алтлант-СВ»,
ми виявили ряд ознак конвергентних медіа: універсалізація журналістських
навичок журналістів (так як одне і те ж повідомлення йде відразу в декілька
ЗМІ ), спільне виробництво та тиражування одного і того ж контенту відразу в декількох ЗМІ, злиття технологій і платформ. Політична спрямованість і
акценти в матеріалах однакові для ЗМІ в межах одного медіа-холдингу. Якщо
інформація одного зі ЗМІ «Атлант-СВ» цілком може доповнювати матеріал
іншого ЗМІ цього медіа-холдингу, то у «КримМедіаХолдингу» основним джерелом інформації є агентство «Є-Крим», а тексти новин на радіо практично завжди ідентичні інформаційним повідомленням. Ми припускаємо, що редакції
ЗМІ «КримМедіаХолдингу» мають елементи конвергентної редакції, холдингу
«Атлант -СВ» – крос-медійної, або ж інтегрованої редакції, бо вони співпрацюють і взаємодіють, в той час як «Е-Крым» и «Транс-М-Радио» працюють як
одна редакція.
Процеси взаємодії та конвергенції цих редакцій тривають. На основі прикладів взаємодії редакцій ЗМІ цих медіа-холдингів, можна сказати, що обмін
інформацією має велике значення. Злагоджена робота редакцій забезпечує постійну аудиторію і залучає рекламодавців. Варто також пам’ятати, що потрібно
приділяти увагу адаптації інформації під певну медіа платформу , щоб полегшити її сприйняття.
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Культура мовлення сучасного радіожурналіста
Залишаючись найважливішим засобом комунікації, мова виступає
інструментом пізнання, осмислення світу людиною й здобуття знань. За
допомогою мови формуються нові поняття, що здатні визначити спосіб
людського мислення. Вибір конкретних мовних засобів впливає на процес
сприйняття й відтворення дійсності. Погоджуємось з науковцями, які зауважують, що розвиток мови для кожної людини – це складний процес.
«Високої мовної довершеності досягає, як правило, та людина, яка багато працює над оволодіння мовою, прагне правильно говорити, виявляти у
мовленні – усному та писемному – свою індивідуальність, усвідомлюючи,
що «Мова – це Я» [1, 13].
Особливості усного й писемного мовлення, культуру спілкування,
мову ЗМК досліджують мовознавці, теоретики і практики в галузі соціальних комунікацій (М. Нагорняк, О. Сербенська, Ю. Єлісовенко), а також психологи й психолінгвісти, присвячуючи свої дослідження процесам сприйняття й засвоєння людського мовлення, його впливу на аудиторію тощо. Проте
актуальною залишається проблема недотримання норм української мови, нехтування елементарними правилами мовної культури. Особливо багато нарікань звучить на адресу телевізійників і радіожурналістів, перед якими стоїть
завдання вербальними і невербальними засобами передати зміст, сформувати громадську думку. А відтак тема невідповідності мовним стандартам залишається актуальною і сьогодні.
Актуальність теми зумовила мету нашої розвідки, що полягає у дослідженні інтонаційних характеристик мови радіоведучих та дотримання ними
орфоепічних норм, приділяючи увагу типовим помилкам, що трапляються у
мовленні запорізьких радіоведучих.
Аналізуючи дотримання орфоепічних норм та інтонаційних характеристик варто визначитися з основними поняттями. Отже, орфоепія – це
розділ мовознавства, що вивчає сукупність правил вимови окремих звуків і
звукосполучень, а також норми наголошування та інтонації [7, 3]. Поняття
«інтонація» науковці тлумачать як «ритміко-мелодійні особливості вимови,
що зумовлюються підвищенням і послабленням голосу, манерою викладу»
[2, 97]. Інтонацію з позиції роботи радіоведучих досліджує науковець Ю.
Єлісовенко, який бере до уваги «вимову в тон, адекватно змістові висловлюваної думки» [4, 48]. При цьому адекватність залежить від багатьох чинників,
у тому числі інтелекту мовця, його психологічного стану, настрою, зовнішніх
обставин, місця, часу події тощо. Крім того, важливо не забувати про особливості інтонаційних параметрів залежно від видів радіомовлення. Інформаційне, аналітичне й художньо-публіцистичне мовлення мають свою специфіку щодо мелодики, ритму, темпу та характеристик голосу. Саме інтонація
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дає змогу мовцеві свідомо урізноманітнювати виражальні засоби усної мови,
передавати тонкі семантичні та емоційні відтінки думки, підтекст, створювати своєрідну «музику» усного мовлення, її ритмомелодику, які є знаряддям
інтелектуального, емоційного, вольового впливу на слухача [8, 177].
Мовлення радіожурналіста – це джерело культури для слухача, засіб
самореалізації та взаєморозуміння між самим журналістом та його аудиторією, колегами. Вправне володіння словом не можливе без наявності необхідної
бази. Радіо повинно заробляти авторитет професіоналізмом своїх працівників.
Це вимагає від журналіста високого рівня мовної культури. Проте аналіз сучасного радіоефіру свідчить про зворотній вплив, радіостанції нерідко догоджають своєму слухачеві, зазвичай не надто вимогливому. Це виявляється не лише
в тематичній обмеженості радіопрограм, а й у низькій культурі спілкування,
правильній вимові, інтонаційних деформаціях тощо. Дослідниця сучасного
радіомовлення Ю. Любченко одну з причин цієї проблеми вбачає в тому, що
радіожурналісти-початківці не мають гідних зразків для наслідування. Осередками мовної культури, грамотності та інтонаційної виразності й сьогодні залишаються канали державної радіокомпанії, але їх слухає дедалі менше молоді.
Потреби сучасної аудиторії більше задовольняє FM-діапазон, де сьогодні популяризується суржик, жаргонізми, незнання рідної мови [3, 54].
Зокрема, у запорізькому радіоефірі нерідко лунають росіянізми, навіть
відвертий суржик. Серед характерних помилок виділяємо, по-перше, неправильне наголошування: «внЕсти» замість «внестИ», «лЕгкий» замість «легкИй», «Оптова» замість «оптОва»; по-друге, калькування слів із російської
мови: «наступає темрява», «включіть радіо», «добрий шашлик», «уступимо
місце» та багато інших. Серед помилок слововживання часто зустрічаються
складні конструкції та штампи: «у грудні місяці», «будете мати» тощо.
Для дослідження мовностилістичної проблеми сучасного радіоефіру
ми протягом тижня слухали одну з найпопулярніших радіостанцій в Україні
– радіо «Люкс ФМ». Ця комерційна радіостанція, працюючи у форматі CHR,
розрахована на аудиторію віком від 25 до 55 років.
Для аналізу було обрано випуск щотижневої передачі «Допрем’єрний
показ». Програма виходить щосереди о 15:20. Ведучі ефіру Слава Дьомін і
Таня Татарченко у випуску від 18 вересня розповідали про фільм «Ріддік».
Починаючи випуск, темп мовлення ведучого був занадто повільним, не характерним для аналітичних програм. Ритм такого типу передач передбачає
менше напруження, пов’язане з логікою, причинно-наслідковими зв’язками,
створенням нових смислів і значень, імпровізацією, вільним рухом думки та
довільністю її вираження [4, 49]. Ведучий вітає усіх слухачів, при цьому, забувши представитися. І одразу, в першому реченні, ріже слух фраза: «якШо
ви хочете виграти квиточки у кіно», – останнє слово сказане в уповільненому
темпі зі зниженням тону. Далі слова: «мережІ» замість «мерЕжі», «прямо зараз» замість «саме зараз», «останний» замість «останній», «кинутий» замість
«покинутий», «сам самесенький» замість «сам самісінький», «відімстити»
замість «помститися», «ну, короче», «все міняється» замість «все змінюєть116

ся», «алльо!», «Вовчик, звідки дзвоните?», «молодєц», «красівий» – ставлять
під сумнів знання української літературної мови Тетяною Татарченко та Славою Дьоміним. Тим паче, ведучі подають зовсім непотрібну слухачам інформацію: «у мого колеги відходить анестезія після стоматолога», сказану між
іншим.
Досить невдалою для сприймання є ще одна програма на радіо «ЛюксFM» під назвою «Пісєц». Сама лише назва вказує на те, що цей інформаційний випуск має жартівливий характер. Випуск новин шоу-бізнесу, як цю
програму позиціонує керівництво радіостанції, виходить щосуботи об 11:00
та щосереди о 19 годині. Ведучі Таня Татарченко та Катя Павлюченко. Концепція програми передбачає вживання сленгу, але це не скасовує норми мовлення. Зі словами: «сама ефектна» замість «найефектніша», «незадоволення
написаним» замість «невдоволення від написаного», «у дві тищі дев’ятому
році» – можна переконатися в тому, що рідною мовою ведучих є все ж таки
російська. До того ж, нерідко вживання окремих сленгових слів переходить
межу дозволеного, демонструючи неповагу ведучих до слухачів та низьку
культуру спілкування.
Професійністю відзначається робота ведучих на радіостанції «Радіо
24». Зокрема, хотілося б виділити програму «Арт-шоу», яку веде Наталка
Суп. Це інформаційний випуск, присвячений новинам мистецтва. Ведуча начитує текст у помірно-прискореному темпі. Голос ведучої приємний та радіофонічний. Одразу помітно, що Наталка Суп володіє українською мовою
й усіма її орфоепічними нормами. Ведуча промовляє кожне слово чітко та
правильно, вживаючи «у» нескладовий (інструменті«у», розпові«у») та не
пом’якшуючи шиплячих.
Щодо регіонального мовлення, то в запорізькому радіопросторі також є достатньо освічені ведучі. Зокрема на радіостанції «Запоріжжя FM» із понеділка по
п’ятницю о 18:30 виходить передача «Культурна мозаїка». Ведуча Настя Настасьєва має невеликий дефект мовлення, від чого шиплячі та дзвінкі «з», «ц», «с»
звучать приглушено. Проте дівчина вміло користується цією невеличкою вадою,
перетворивши її на своєрідний шарм. Щоправда є проблеми зі слововживанням.
Ведуча говорить у помірному темпі, додаючи на початку кожного речення голосний «а», що створює негативне враження. Також слух ріжуть слова «СеШеА»
замість «США», «Австрії» замість «Аустрії» з «у» нескладовим. В цілому, голос
ведучої радіофонічний та приємний, але варто працювати над вимовою.
Отже, найрозповсюдженішими помилками українських радіоведучих
є:
• акцентуаційні (радіожурналісти неправильно вживають наголоси у
словах);
• орфоепічні (вимова слів не відповідає нормам сучасної української
літературної мови);
• стилістичні (вживання зайвих слів, росіянізмів, діалектизмів і штампів).
Результат такої ситуації вбачаємо в тому, що в українському радіопросторі для журналістів стає все менше гідних прикладів для наслідування.
117

Слово творить образ людини, родини, в якій вона виховувалася, традицій та
структури редакції, в якій вона працює. Радіожурналіста не можливо побачити під час ефіру, тому його «одягом» є слово. Від правильного мовлення
ведучого залежить сприйняття інформації слухачем.
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Опис контенту новин щодо України на сайті телеканалу BBC World
News
Розширення інформаційної бази традиційних ЗМІ до Інтернет-версій є
тенденцією як національних, так і міжнародних медіа-компаній. Поширення
та отримання інформації відтепер не потребує багато часу і зусиль. За допомогою архівів новин, що є на сайтах телекомпаній, люди з різних частин Землі
можуть дізнатися будь-які відомості з надзвичайною швидкістю та простотою.
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Висвітлення української тематики у новинах такого глобального мовника як BBC є важливим щодо розуміння її образу у закордонних медіа, а
також щодо специфіки роботи журналістів у цьому аспекті. Зрозуміти місце
країни серед інших політичних гравців світу є актуальним, особливо у напружений період останніх подій, коли відбувається вибір вектору міжнародної політики нашої держави.
Зображення України в іноземних медіа є предметом вивчення, в
основному, науково-дослідних інститутів інших країн, приватних організацій України, окремих громадських центрів та засобів масової інформації. Вивченням української проблематики в іноземних мас-медіа займалися спеціалісти Центру Разумкова – недержавної організації, що проводить
економічні і політичні дослідження. Тему інформаційної присутності України у закордонних ЗМІ висвітлювали О. Бойко, О. Бутирський, А. Вендель,
Н. Габар, Л. Губерський, Н. Чабан та ін.
Також варто виокремити таких учених, як О. Зернецька, В. Іванов, Н.
Костенко, О. Литвиненко, Є. Макаренко, О. Пантелеймонов, Г. Почепцов, які
у своїх працях охопили широкий спектр питань, пов’язаних із загальними
аспектами функціонування світового комунікаційного простору та місцем
інформаційних редакцій у цьому процесі.
Українська тематика в закордонних ЗМІ науковцями переважно вивчена
через призму преси, щодо телебачення – ґрунтовні роботи з цієї тематики відсутні. Динаміка змін у суспільно-політичному середовищі країни вимагає нових
актуальних досліджень.
Мета роботи полягає у визначенні тематики, змістового наповнення,
жанрової палітри контенту новин, що стосуються України, на сайті телеканалу BBC World News. Завданнями є моніторинг відео-новин протягом 2013
року, опис відео-контенту та аналіз роботи журналістів, що висвітлювали
українську тематику.
Об’єктом дослідження є новини, які стосуються України, представлені на сайті телеканалу BBC World News.
Предмет дослідження: тематика, змістове наповнення та жанри новин щодо України.
BBC World News є одним із найпопулярніших телеканалів корпорації
BBC. Це одна з найбільших міжнародних мереж новин, яка відіграє важливу
роль не лише серед представників медіа, а й у політичному середовищі та
сфері міжнародних відносин [3].
Канал працює цілодобово і транслює новинні програми (за регіонами,
за напрямами – політика, бізнес, спорт тощо), ток-шоу, документальні програми до більше ніж 162 країн світу. Веб-сторінка телеканалу є потужною
мультимедійною платформою, де містяться, аудіо, текстові, відео- та фотоматеріали з різних редакцій корпорації.
Сайт британської телерадіомовної корпорації входить до п’ятірки найпопулярніших за переглядом у Великій Британії. За даними рейтингової оцінки
сайт http://www.bbc.co.uk/ посідає 5 місце (на перших місцях Google, Youtube,
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Facebook). А сайт http://www.bbc.com/news/world/ за частотою витраченого
трафіку найчастіше переглядають після загального переходу на адресу http://
www.bbc.co.uk/ [1]. Далі йдуть bbc weather (погода), bbc iplayer (програмне забезпечення) та bbc sport (спортивна рубрика).
BBC World News у мережі пропонує користувачеві великий вибір матеріалів, розподілених за рубриками. Серед основних – Великобританія; Африка; Азія; Європа; Латинська Америка; Близький Схід; США і Канада; Бізнес; Здоров’я; Наука/Навколишнє середовище; Технології; Розваги. Сайт має
архів новин зі зручною навігацією, де зберігаються матеріали з 1997 року.
Загальна кількість новин за ключовим словом Україна від цього часу – понад
11 тисяч, враховуючи відео, текст, фото, блоги, інші рубрики сайту, де згадувалась країна. Ця цифра збільшується з кожним днем, оскільки новини щодо
політичної ситуації в Україні у 2014 році оновлюються постійно.
За обраний період моніторингу було в архіві було виявлено 110 відеоматеріалів, які у різній кількості представлені протягом року за період з 1
січня по 31 грудня 2013 року. Ключові слова, за якими здійснювався пошук
– Україна, український, Київ (Ukraine, Ukranian. Kiev). До моніторингу враховувались новини, що стосуються України, українських громадян, української
тематики та короткі згадки України в контексті, наближеному до української
проблематики.

Кількість відео-новин щодо України на сайті BBC
World News за 2013 рік
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Представлений аналіз за рік є певною ретроспективою подій, призмою, через яку подавались до міжнародного ефіру звістки про найбільшу
європейську країну – Україну. Приводами, через які наша держава або її громадяни ставали цікавими для новинної редакції, переважно були події, що
мали негативне або нейтральне забарвлення.
Аналіз тематики новин розподілимо на два періоди за часом – січеньжовтень та листопад-грудень, як розмежування з початком висвітлення укра120

їнських протестів в Україні, які швидко стали головною темою. Тематика
першого періоду є різноманітнішою, висвітлені різні сфери життя: соціальна
тематика (8 новин); культура/спорт (5); міжнародні відносини, економіка (3);
політика (5); надзвичайні події, кримінал (13); екологія (1). Серед найбільш
обговорюваних тем у цьому періоді була новина про вбивство українцем у
Великобританії мусульманина. Інші проблемні матеріали були присвячені
різним питанням: низький рівень вакцинації український дітей; заборона Росією українських продуктів; акція проти утримання в київському торговому
центрі акули; зростання популярності ультра-націоналістичної партії «Свобода» серед українців.
Протягом наступних місяців кількість новин збільшилась більше, ніж
удвічі. Із них основна частина – про Євромайдан (72). Ці повідомлення при
аналізі відносимо до політичної тематики.
Авторами, в основному, були власні кореспонденти ВВС, які працювали
в Україні (Девід Стерн, Стів Розенберг), а також журналісти, які готували аналітичні та підсумкові сюжети з Британії. Кілька авторських матеріалів соціальної
тематики за весь період моніторингу було підготовлено українськими журналістами.
За результатами аналізу можна виокремити такі категорії відео-новин: подієві і проблемні репортажі, прямі включення, дзвінки в студію, інтерв’ю, відео
без коментарів, начитка під відео.
Під час аналізу була простежена роль, відведена провідним фігурам,
через зв’язок з якими демонструвалась українська тематика. За результатами
моніторингу виділяємо три ключові особи, яких найчастіше згадували BBC
(до уваги бралися коментарі осіб, а також особиста згадка журналіста). Перша ключова особа це В. Янукович (близько половини від усіх згадувань), на
другому місці – Ю. Тимошенко (близько 25%) та на третьому – В. Кличко (до
15%). Двічі було згадано П. Порошенка. Окрім коментаря журналістові, він давав інтерв’ю у британській редакції. Також по одному коментареві давали такі
політики як А. Яценюк, Ю. Луценко, В. Олійник. Примітно, що один з трьох
лідерів української опозиції Олег Тягнибок жодного разу не був згаданий у
новинах.
Окремою темою, що заслуговує на детальний розгляд, є висвітлення
подій Євромайдану британськими журналістами. Під прицілом десятків репортерів з різних країн опинився центр столиці з листопада 2013 року. З перших днів протестів у Києві працювали і репортери BBC. Після розпорядження українського уряду про призупинення підготовки до підписання асоціації
з ЄС та реакції українців на ці дії світова громадськість миттєво зацікавилась
темою України. З 24 листопада до кінця грудня 2013 року у BBC майже щоденно з’являлись новини про Україну, іноді кілька разів на день.
Відображенні новини складають хронологію подій в Україні під час
масових протестів. Упродовж досліджуваного періоду кореспонденти BBC
постійно працювали у Києві та робили регулярні включення, репортажі з
Майдану. Також вони готували матеріали з інших міст – Донецька, Луганська,
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Харкова та Львова. Аналізуючи ці матеріали BBC на дотримання професійних
стандартів, можемо назвати їх неупередженими та збалансованими, хоча більшість з них була присвячена саме протестувальникам з київського Майдану
Незалежності. Ознакою професійності виділяємо бажання журналістів подати на розсуд глядача різні позиції. Автори зробили протягом останніх місяців
2013 року кілька матеріалів зі Східної та Західної України для порівняння способу життя та думок українців з різних регіонів.
У кожному сюжеті подавався бекграунд – коли, за яких умов розв’язався
конфлікт, а також обов’язково автори завжди згадували репліку, що на Сході
велика кількість людей не підтримує акції протесту і прагне до зближення з
Росією. На підтвердження тез автори подавали коментарі звичайних людей,
позиції політиків. За період дослідження журналісти особисто поспілкувались з Є. Тимошенко, В. Кличком, А. Яценюком, мером Луганська С. Кравченком.
Відеоряд, який супроводжував новини подавався об’єктивно, без викривлених елементів, при необхідності долучали архівні матеріали (Помаранчева революція 2004-го, прем’єрство Ю. Тимошенко). Журналісти використовували відео з Інтернету, яке активно обговорювалось і в українському
просторі (розгін учасників Майдану, бійки з «Беркутом», побиття Тетяни
Чорновіл).
Професійні стандарти роботи британських журналістів вважаються
взірцевими та основоположними і в українському просторі [6, 98-99]. Одна
з найстаріших медіакорпорацій має свої погляди на роботу репортера, які
періодично оновлюються та подаються телекорпорацією як «Редакційні настанови Бі-бі-сі». Це своєрідні цінності, які пропагує колектив компанії, зазначаючи, що «Бі-бі-сі вбачає свій обов’язок у забезпеченні найвищих редакційних та етичних стандартів своїх програм і послуг як у Великобританії, так
і в усьому світі» [7]. У настановах редакції вказано на принципи політичної
безсторонності, відповідно до яких автори і висвітлювали події в Україні.
Загалом, інформацію подавали дуже просто для розуміння, зважаючи,
що вона була підготовлена для міжнародної громадськості. За підсумками
моніторингу можна виділити тези-штампи, які постійно повторювались у
матеріалах – частина українців прагне зближення з ЄС (це, переважно Західна Україна), частина – зближення з Росією (Східна Україна); Росія чинить
тиск на Україну; Україна розділена між східним і західним впливом. Єдиним
зауваженням щодо позиції репортерів є те, що основною причиною початку
протистоянь вони називали бажання українців до євроінтеграції та постійно
підкреслювали увагу на те, що ця позиція розділила Україну на дві частини.
Зважаючи на те, що виголошені учасниками акцій, опозиційними політиками
причини протестів в Україні є набагато глибшими, деякі підсумки від авторів
звучать надто поверхнево.
Висновки. На сьогодні міжнародні ЗМІ зі своїми Інтернет- версіями
стали дуже потужними медіа, що здатні активізувати світову громадську
думку, особливо в період політичних потрясінь. Актуальна інформація, заяви
122

лідерів держав, представників політичної та економічної еліти, зауваження
та пропозиції експертів з різних країн щодо питань України мали змогу бути
представленими у міжнародній мережі BBC протягом 2013-го року. Медійна
увага до українського питання упродовж останніх місяців була спричинена
загостренням політичних подій в нашій країні. Кількість повідомлень за листопад-грудень 2013 року щодо України перевищила загальну кількість новин
з початку року.
Найчастіше Україна у BBC World News у 2013 році представлена
новинами політичного аспекту. Робота журналістів британської служби загалом характеризується професіоналізмом у висвітленні новин української
тематики. Високо можна оцінити роботу репортерів в Україні під час подій
Євромайдану. Поряд зі світовими новинами українській тематиці наприкінці
року виділили одну з найвагоміших ролей.
Список використаних джерел
1. Alexa Rank [Електронний ресурс] / Рейтингова оцінка сайтів – Режим
доступу: http://www.alexa.com/topsites/countries/GB
2. BBC [Електронний ресурс] / сайт телеканалу. – Режим доступу:
http://www.bbc.co.uk/search/news/ukraine
3. Vendel A. Global media and national image: the case of Ukraine in BBC
World and CNN International // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Сер.: економіка, право, політологія, туризм. – К. : 2001. – №3.
– 17-22 с.
4. Голік О. В. Історіографія питання іміджу України на сторінках російської та американської преси // Наукові записки Інституту журналістики:
[зб. наук. ст.]. / Київський нац. ун-т; Ін-т журналістики КНУ. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – Т. 22. – 123-128 с.
5. Губерський Л. Інформаційна політика України: європейський контекст / Л. Губерський , Є. Камінський та ін. – К.: Либідь, 2007. – 360 с.
6. Квіт С. Масові комунікації: підручник / С. Квіт. – К. : Видавничий
дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 206 с.
7. Редакційні настанови Бі-Бі-Сі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://journlib.univ.kiev.ua/BBC_Guidelines_Ukr.pdf
***
Hanna Petrachenka,Phd student
at the Institute of Journalism, Belarusian State University
Innovation-sensed information in regional mass media communication
Regional innovation strategy as a set of communication processes is
accumulated in all spheres of public communication on different levels and stages
of innovation communication and it is characterized by different communication
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combinations with a specific grouping of symbolic, language, non-language,
nomenclature, coordination practices. The key task of mass media communication
as an incorporative unit of the national innovation communication is based on the
specificity of interactions between media, society, state in the terms of forming and
modeling public opinion by media. Specificity of the functioning and development
of contemporary regional periodicals in Belarus is characterized by the presence of
the four socio-economic units:
• a set of professional practices, skills, products forming and defining
semantic future of regional press;
• ideological platform based on the priorities of the state policy;
• a set of mass media trends dictating the dominant type, form, method of
supplying information messages;
• socio-cultural trends, which are the basic criterion for the choice of topics
and audiences.
Each of these elements has a set of properties and qualities to ensure the
principle of individual interaction with each other, affecting the development of each
element separately including themselves, and mass media in general. Let us discuss
the socio-economic aspects of the formation of innovation-sensed content in regional
mass media by building models of diffusion of innovation information in mass media.
Structural constituents in the subject-object model of diffusion of
innovation information are denoted by the groups inspiring selection of forming
comprehensive regional mass media content at multi-pronged communication
flow. Semantic (information) core is provided by a set of publications in the
regional media, it represents the unity of meaning and style of publications, forms
a special world outlook among readership. Specificity of content generating in
regional periodicals lies in the impact of the filter of three social institutions:
society, state (as a combination of legislative, executive and judiciary powers)
and professional journalistic community. It is theoretically difficult to determine
objectively which player is dominant and content-forming element in connection
with the multi-layered relations at the selection stage and complex nature of
the relationship between the structural elements. Movement and filtering of
information flows through the state, social and professional journalistic strata as
a complex is dependent on the ideas and interests of each actor. From state it is a
national policy: in this case a combined ideological media innovation strategies,
where state is interested in the formation of such mass media content which would
help to maintain the innovation climate in the country, to form and strengthen
the positive image of the media and state institutions at readership. It should be
noted that the complex interaction between external social institutions forming the
structure of the national innovation system do not give away at the composition
and diversity to internal ones. Their common premise is openness of the system
in all spheres of human activity, and the basic content is metabolism, i.e. intensive
exchange of elements-resources, products , ideas and institutions [4, 38].
Society is represented by the readership of a particular print media, this
social group lays down conditions to the format, the form and content of mass
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media. Audience’s queries are formed by personal beliefs, interests and needs of
citizens, societal traditions, socio-cultural trends. In the group of «professional
journalistic community» there are two content-formation forces: managers /
owners of the media (information policy makers) and the journalistic community
(professional-personal and creative influence on the mass media product). Personal
characteristics of a correspondent affect the final appearance and effectiveness of
innovation content message. However, technical equipment revision should be
classified to the factors shaping journalistic products. Increased focus on upgrading
technical apparatus is noted in the last decade, when the mass audience emphasis
shifted from the quality of text to the representing of images: modern reader prefers
to watch than read. The explanation of change of priorities gives the Director of
The French National Centre for Scientific Research R. Jouvent: in the era of new
technologies, when the channels and speed of information are extremely high,
people often experience dissatisfaction and even anxiety while wanting to get as
much information as possible, since we can not speed up brain activity, in contrast
to its most complex and developed part – neocortex, which allows us to move from
the concrete items to the symbolic ones [3, 98]. The industry must take into account
the priorities of the audience and the most closely match the requirements put
forward by the readership in content and in the form of information presentation
in order to keep mass media consumer. In this connection it is appropriate to take
the Shannon-Weaver communication model, whereby overcoming of noises (for
us – unnecessary for readers information) arising from the data source can be
achieved through redundancy signals [8], i.e. increasing of flows of innovationsensed mas media communication. At the same time the content must meet the
policies promoted by the media owners. The newspaper is not only and not so
much a means of sharing information but a financial instrument of influence on the
masses. However, this does not mean that the information will «come» and will be
assimilated by audience: according to the communication concept of J. P. Klapper,
protective mechanisms of the psyche trigger in humans which are responsible for
the selection of the information corresponding to the values and preferences of
the individual during the process of «filtering» of information. For a fundamental
change of opinions, attitudes and behavior of people, the mass media influence is
usually not enough: the transmitted information should be supported by a system
of other factors-mediators, that loosen and weaken the strength of our habitual
attitudes and predispositions [6]. Thus, the process of diffusion of innovationsensed information in regional media is presented as a set of interacting and
opposing forces (not always open) continuously and simultaneously due to the fact
that each of the groups pursues its interests and advances the special requirements
for mass media product in this regard. A concerted effort to saturate newspapers
with innovation-sensed messaging in the regions is determined by the number
of actors and the power of their coherence, that does not exclude contradictions
manifested in detailed analysis of the life cycle of a specific innovation post.
The historically-time communication model is based on a chronological basis
of perception of innovation knowledge, forms, goals and ways of transporting it to
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the consumer. Let us determine the relationship between social groups in different
projection, based on the history of formation of innovation as a field of science.
This approach allows to trace the transformation of roles, goals and objectives of
innovation in the social environment; specify the nature of the impact of innovation
on the scientific, political, economic, moral, cultural and other spheres of human
reality; realize long-term significance of innovation knowledge, when with the
changes of generations we are dealing not with replacement of innovation units
but with the accumulation of them with the rising variety of available ones. Due
to the increasing influence of globalization remains to be relevant the opinion of
Russian philosopher N. Trubetskoy, who emphasized two important trends in the
formation of national culture: the desire for unity with other cultures, learning
their achievements and maintain of their own identity. N. Trubetskoy wrote: «...
an intensive scientific and technical development will inevitably be linked to the
spiritual and moral savagery» [5, 329-330]. Innovatization of mass media content
in this case will act as a facilitator of aware, aimed at co-evolution of human with
innovations, and promotion of innovation knowledge. Working with the public
consciousness, it is necessary to take into account many factors, where in addition
to basic facilities (social, political, cultural, economic, historical, etc.) occupies an
important place psychological characteristics and professional tools, and the nature
of the person’s immersion in the of innovation in content and/or in principle of the
development environment. Lack of interaction of the individual with an innovation
environment does not exclude existence of individual «system settings», which
appear in the individual when dealing with circumstances related to innovation
processes. Accumulated by mankind knowledge is not rejected by a specific society
member, it continues to transform the world outlook while a person can change
views on certain socio-political, industrial and economic categories, what is usually
associated with the crisis [2] and the transition of society in general and specifically
taken states to a qualitatively new level of development and , therefore, new level of
understanding of innovation in synergetic paradigm of society.
Development of moral principles that generate when society acquires new
knowledge in the field of innovation goes simultaneously with the formation of
the historical «steps» in the science of innovation. This formation is done with
expanding of philosophical and aesthetic perceptions to the elements involved in
the process of innovatization; analysis of patterns, characteristics of innovation
activity with following prediction, modeling of innovation reality. After defining
moral levels let us construct a model that reproduces the fundamental key to
understanding innovation by society that underlies public thinking, public interest
and, therefore, requests for media content.
This approach certainly does not simplify the overall picture of the process
of regional innovatization of periodicals, but allows us to consider and analyze the
causes of the audience’s needs in innovation content communication and calculate
future requests from different points. Furthermore, the pressure of many factors
in a projection on one social phenomenon reveals the essence of the synergetic
approach in scientific knowledge, suggesting a complex hierarchy, the probability
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of modeling of social phenomena including innovation and communication.
Evaluation of the national innovation strategy through specific communication
tools is a difficult for prediction operation. Effectiveness of society adaptation
to innovation processes through mass media communication depends on the
characteristics of involvement in the process of interaction innovation infrastructure
actors, public institutions and media by considering specific dialogic relations in
different layers of society with their level of innovation literacy. Qualitative and
quantitative characteristics of media content will depend on the professionalism of
building these relationships, since all subjects of mass media activities represent
a particular social niche. At first glance , the optimal communication model in
this case is the modified in 1968 model of H. Lasswell, the principle of which
is to explore answers to the questions: who, what, how, whom and with what
effect. However, a significant disadvantage of this communication model and the
impracticality of its implementation in modern mass media communication is a
principle of monological communication with lack of interactivity. H. Lasswell
considered communication as an act of information effect of communicator on the
recipient, the task was to respond to the received signal. At the same time, one of
the essential characteristics of modern print media is interactivity that is caused
by transformation in the relationship between the mass audience and the institute
of mass media, based on the needs of the readership in dialogic media sources,
i.e. feedback. Considering also the tendency of connectedness of mass media and
empowerment of media readership for creation and modeling mass media content
through personal participation (blogs, comments, citizen journalism), the nature
of modern mass media communication is more objectively betrayed by circular
model of communication proposed by Schramm and Osgood [7]. Conceptual
feature of the model is based on the principle of bilateralism, dialogic process
that is formulated in the presence of feedback, which is expressed by the ability
of participants to adjust their communication actions and goals, as well as the
communicant possibility to express response to the message (a condition of
effective communication). The model demonstrates that the source and the receiver
of information switch roles while communicating, in result communication
becomes a dialogue. Schramm and Osgood suggested that as each participant of
communication suited to decipher of the intended message’s meaning with his
own criteria, the communication process occurs «semantic noise». To minimize
its consequences and to make communication more efficient can only a feedback
mechanism.
According to the filter-centered concept of evolution of innovation content
information, the communication flow is a curve which is characterized by a certain
speed, power distribution, connotation and saturation at different stages of the cycle.
Therefore, the life cycle of information on innovation is developed in harmony with
the life cycle of innovation going through all the stages. Thus, the generation stage
of information on innovation related topics is connected to the activity of innovation
infrastructure and public institutions. On the one hand, the number of donors affects
the quality and quantity of information oriented to diffusion at social environment.
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However, in many cases, the determining factor is the nature of the information, when
the non-proliferation cause at different stages can be a non-disclosure obligations in
the terms of conditions of trade secrets, internal enterprise agreements, etc., as well
as semantic unavailability of information product and caused by this impossibility of
adaptation to mass audience. From this perspective, it would be logical to conclude
that the press offices of organizations produce for mass audience (both actual and
potential customers) comparable to the number of informational newsbreaks flows.
As rightly noted Russian researcher T. Greenberg, «the system of journalism and the
system of public relations, as systems of information space, are equally dependent
on each other: the one needs information (and the other can and should provide it),
and the other needs information broadcasting that is possible while interest in it at
media audience» [1].
To increase the likelihood of compliance of information given by the
values of the sender and the recipient, in our opinion, the method of dissemination
of information is one where the function of filter and posts’ interpreter perform
specialized information services (do not muss up with the press offices), whose
task is to adapt the scientific, technical, professional information for the media
to its further transfer through sources of mass communication in mass audience.
Structural characteristics of such a service are in direct proportion to the hierarchical
and quantitative indicators, an institution: the duty of transfer innovation oriented
information to representatives of mass media may be included in the powers of
a staff member responsible for public relations in a company with the number of
employees less than 20 per cent.
Local media are fixing stages of planning, implementing and regulating
innovation development at the regional level, they are a consequent unique
method of formation of innovative behaviors of citizens through the creation
of an appropriate image of the region. This means a high level of education,
technological preparation of production, a new intellectual level of general culture
of personality. In this context, the communication process acts as an innovation;
as a fundamentally new component of implementation of the regional strategy of
innovation development since it is in close relationship with the state strategy.
Peference
1. Гринберг Т. Системообразующие и системные фаткоры развития
связей с общественностью. – Меди@льманах. – 2011. – №4. – 6-15 c.
2. Кондратьев Н . Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения
/ Н. Кондратьев. – М., Экономика, 2002. – 768 с.
3. Салви Ф. М. Заглядывать вперед – свойство нашей природы. –
Psychologies. – 2013. – №.89. – 98-100 c.
4. Тарасевич В. Н. О синергетико-метевой природе инноваций /
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь, сб, науч. Статей Междунар. Науч. Кофн. Брест, 23 октября 2009 г./ Брест.гос. техн. Ун-т;
редкол.: А.М. Омельянюк (отв. Ред.) [и др.]. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2009. –
220 с. – 35-42 c.
128

5. Трубецкой Н. История. Культура. Язык / Н. Трубецкой. – М.:Изд.
группа «Прогресс», 1995. – 799 с.
6. Klapper J. T. Effects of Mass Communication / J. T. Klapper. – NY: Free
Press, 1960. – 302 p.
7. Schramm W. L. The coming age of information / W. L. Schramm. – Hong
Kong: Chinese University Press, 1979. – 22 p.
8. Shannon C., Weaver, W. The mathematical theory of communication / C.
Shannon, W. Weaver. – Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1964. – 125 p.
***
Плотнікова Анастасія, студентка 4 курсу,
Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
Особливості тематичної палітри есеїстики Джоан Дідіон
Здатність есею призвичаюватися до соціальних змін зробила його
одним з найпопулярніших жанрів сучасної журналістики. Він виявив свою
функціональність у швидкозмінному світі, де відносність авторитетів і цінностей, розкутість свободи творчого індивіда викликає потребу в авторському слові щодо глибоких проблем сьогодення. Становлячи ланку між журналізмом й белетристикою, цей жанр є ідеальною формою публічної риторики
«літературоцентричних» націй, до яких належить й Україна [1, 27].
Тлумаченню терміна есей у науковій літературі властива певна
неоднозначність. Так, фундатор жанру Мішель Ейкем де Монтень описав особливості есеїстики на прикладі власної серії книг «Проби», зазначивши: «Я вільно викладаю свою думку про всі предмети, навіть ті,
що виходять за межі мого розуміння і кругозору. Висловлюю її не задля
того, щоб дати поняття про речі, а для того, щоб дати поняття про мої
переконання» [9, 58]. Французькі дослідники, говорячи про есей, мають
на увазі вільну композицію, що трактує певне питання без прагнення до
його повного висвітлення. Енциклопедія «Британіка» розглядає есей як
статтю-роздум, що тлумачить предмет тією мірою, якою він вразив автора. Для американських науковців есей – один із основних жанрів літератури нарівні з поезією, художньою прозою і драмою. Російська «Краткая литературная энциклопедия» розглядає цей жанр як «прозовий твір
невеликого обсягу й довільної композиції, що трактує окрему тему і є
спробою передати індивідуальні враження й міркування, так чи інакше
пов’язані з нею», а в «Большой советской энциклопедии» маємо думку про те, що «формально есей можна визначити як жанр філософської,
літературно-критичної, біографічної або публіцистичної прози» [10, 2].
Сучасна ж есеїстика є для своїх представників найвищим рівнем вивільнення й саморефлексії. Так, відомий письменник, журналіст та есеїст
Тарас Прохасько стверджує, що найважливіше в цьому жанрі – розібратися
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із своїми думками. «Есей – це маленький фрагмент, піщинка. Не треба намагатися зробити його всеохопним. Есей – один момент думки […] В есеїстиці
потрібно уявити собі, що ти нагий, позбавлений всіх інструментів і речей.
Тільки так ти можеш зрозуміти, ким ти є в цьому світі. Який ти є – так і
пиши!» – зауважує Тарас Прохасько [7].
Такий хід думок у дечому збігається зі ставленням до власної творчості представниці нового журналізму, лауреатки Пулітцерівської премії Джоан Дідіон. В одному зі своїх найбільш знаних есеїв «Why I Write» («Чому я
пишу») авторка зазначає: «У багатьох розуміннях, писання – це спосіб сказати «я», нав’язати себе іншим, сказати «слухай мене», «дивись, як я це бачу»,
«зміни свою думку» [14, 1]. «Я пишу винятково для того, аби з’ясувати, що я
думаю, на що дивлюся, що бачу і що це означає» [14, 2]. Зважаючи на те, що
Джоан Дідіон відома насамперед як «королева есеїстики», під «писанням» в
її цитаті варто розуміти зокрема створення есею.
У своїй прозі та есеїстиці Джоан Дідіон змальовує повсякденні фрустрації американських інтелектуалів, культурний хаос та занепад американської моралі. Провідною темою її творчості є індивідуальна і соціальна
фрагментація [12, 142]. Нову гірку славу їй принесли останні дві книги, що
стали мало не головною подією американської літератури нон-фікшен (тобто
художньої, літератури емоцій, а не фактів) останнього десятиліття. Це «The
Year of Magical Thinking» («Рік магічного мислення») – книга про неготовність сучасної людини до смерті – і «Blue Nights» («Сині ночі»), в якій авторка описує неспроможність людини опинитися тет-а-тет із власними страхами
та категоричне небажання принаймні замислитися про неминучість старіння
[2]. Кореспондентка Коммерсант.ru Єлизавета Біргер у відгуку на творчість
Дідіон зазначає, що її манері писання властивий легкий песимізм. При цьому,
на думку Біргер, авторка стоїть трохи осторонь традиційної томвулфівської
«бадьорості», характерної для нового журналізму, а її тексти справляють враження абсолютної вичерпності, здаються «вичавленими» до самої суті [4].
Із огляду на вищезазначене, метою даної роботи є вивчення особливостей тематичної палітри есеїстики Джоан Дідіон шляхом дослідження низки її найкращих матеріалів за версією електронного ресурсу «The Electric
Typewriter», який публікує «обрані статті та есеї найкращих журналістів та
письменників світу» [8]. На основі проведеного аналізу есеїв Джоан Дідіон у
дослідженні також планується з’ясувати, які риси нового журналізму, напряму, до якого традиційно критики відносять і есеїстку Дідіон, найяскравіше
виявляються у її творах.
У літературознавчому словнику-довіднику поняття «тема» визначено
як коло подій, життєвих явищ, змальованих у творі в організаційному зв’язку
з проблемою, яка з них постає і потребує осмислення [3]. Дослідниця творчості Дідіон, літературний критик Мішель Лоріс у своїй книзі «Innocence,
Loss and Recovery in the Art of Joan Didion» («Наївність, згуба і відновлення в
творчості Джоан Дідіон») зазначає, що як художня література, так і есеїстика
авторки виражає її спосіб життя, регульований власним баченням мораль130

ності, основна увага якого зосереджена на закріпленні особистої відповідальності та відданості любові попри хаотичність сучасного американського
життя [11, 2]. У той час, як описи реальних життєвих історій насичують художні твори Дідіон, літературні прийоми панують відповідно в її документалістиці. Есеї авторки збагачені художніми тропами алегорії та мають багато
спільного із жанром послання [11, 5].
Відкидаючи модерну одержимість епістемологією, Дідіон, на думку
Мішель Лоріс, надає перевагу характерним для постмодернізму онтологічним темам та розбіжностям у них [11, 2]. Таке зауваження можна вважати
цілком слушним, адже враховуючи, що під онтологією розуміють ту частину
філософії, яка з’ясовує основні, фундаментальні принципи буття, першооснови всього сутнісного, есеїстика Дідіон справді має онтологічний характер.
У своїх текстах авторка намагається з’ясувати природу тих явищ, що існують
незалежно від людини, її свідомості, прагнень, віри та сподівань.
Розглянемо, до прикладу, тему життя і смерті. В есеї «After Life»
(«Після життя»), де Дідіон детально описує день раптової смерті свого чоловіка та період душевної реабілітації після вражаючих змін, потреба після
втрати близької людини змиритися з фактом швидкоплинності та скінченності життя розглядається як надзусилля в процесі переживання горя, яке
заскочило людину зненацька, незважаючи на її вік та ступінь усвідомленості. Проблема безпорадності перед природою знаходить своє відображення у
фрагментах тексту, де авторка ділиться першими враженнями після приходу
з лікарні в порожній дім, описує свої відчуття під час давання дозволу на
розтин тіла, процес повідомлення про смерть родича іншим членам сім’ї та
свій стан під час засинання першої ночі після втрати: «Я пам’ятаю, як Лінн
запропонувала залишитися до ранку, але я відмовила їй і сказала, що буду
в порядку. І була. До ранку. До тих пір, коли, напівдрімаючи, я намагалася
зрозуміти, чому перебуваю у ліжку сама. Це було важке, сіре почуття, дещо
подібне до того, з яким я зазвичай прокидалася, коли ми з Джоном сварилися.
Ми посварилися? Через що, як почалася сварка? Як можна все виправити,
коли не пам’ятаєш, із чого воно починалося?» [6]. За одкровенням Джоан,
ролі матері та дружини мали велике значення для неї: «Я вірила в це. Те, що
я бачила сенс в інтенсивно особистому характері свого життя як дружини і
матері, здавалося цілком сумісним із тим, щоб знаходити сенс в переважній
байдужості до геології та випробувальних пострілів. Дві системи існували
для мене на паралельних лініях, які інколи випадково перетиналися. У моїй
невивченій свідомості завжди була точка, смерть Джона та моя смерть, в якій
ці лінії мали б перетнутися востаннє». То ж правдивим буде твердження про
те, що тема сім’ї в тематичній палітрі есеїстики Джоан Дідіон представлена
також як одна з основних.
Очевидно, що тема часу стала ключовою і в есеї «Goodbye To All That»
(«Прощавай це все»), в якому, побіжно торкаючись і теми максималізму
юності, Дідіон згадує свої молоді роки, проведені в Нью-Йорку. Авторка переконує, що Нью-Йорк змінив її цілковито і те саме він робить із кожним сво131

їм відвідувачем. Знаючись на оманливих прийомах людської пам’яті, Джоан
все одно піддається спокусі згадати нью-йоркські часи у найпринаднішому
ракурсі. Проте, просуваючи характерну для себе ідею, що і все хороше колись завершується, Дідіон антитетично описує 28-ий рік свого життя, коли
усе так палко кохане раптово стає для неї занадто знаним та остогидлим.
Думка про таку суперечливість світу не рідко простежується в творчості Дідіон, яка правомірно бореться принаймні за його адекватність.
Далеко не останнє місце в переліку тем, що висвітлює Джоан, займає
тема могутніх сил природи. Найбільш яскраво з-поміж обраних для аналізу
есеїв вона виявляється в «Ноly Water» («Свята вода»). Предметом опису у
даному матеріалі є ніщо інше, як вода, яка минає довгий і заплутаний шлях
для того, аби потрапити в людські домівки. Своє несамовите захоплення довершеною системою водопостачання авторка висловлює на різних рівнях, починаючи з охоплення конкретних пунктів «водного» маршруту, завершуючи
умоглядним наголошенням на дивовижності цілого механізму та нестримним
бажанням хоча б на мить стати контролером цього процесу. Порушуючи тему
всемогутності природи, Дідіон, крім того, апелює до свідомості читачів, намагаючись пробудити в ній інтерес до екотематики у цілому: «Не так багато
моїх знайомих поспішають поговорити зі мною про водопостачання. Навіть
коли я підкреслюю, що побічно воно впливає на їхні життя щоденно. Проте
«побічно» не зовсім достатньо для більшості людей, з якими я знайома» [5].
Свою пристрасть до писання Дідіон відтворює у вже згаданому «Why
I Write» («Чому я пишу»). Вдаючись до теми покликання, Джоан пише: «Все,
що я знала на час закінчення магістратури – те, чим я не є. І це забрало в
мене декілька років – з’ясувати, чим я, власне, була» [14, 2]. Цей матеріал
має одну визначальну рису: у ньому Дідіон розкриває таємниці власної технології створення тексту. Вона детально змальовує картинки, що мерехтять у
її свідомості під час написання матеріалу і роблять цей процес дещо медитативним, крім того, авторка висловлює своє захоплення мовою та її законами:
«Граматика – це фортепіано, на якому я граю вухом» [14, 2], – запевняє вона.
Якщо усі попередні теми більш-менш підлягають зведенню до однієї глобальної ідеї – непідвладності законів світу і природи людській логіці
та почуттям, то тема, описана в есеї «In Bed» («У ліжку»), перебуває дещо
осторонь цього узагальнення. Предметом уваги авторки у даному матеріалі
є мігрень. Жаліючись на часті напади головного болю, Джоан із точністю до
«хімії» мігрені відтворює усю природу недугу, але, попри вдавану поверховість, зміст есею тішитиме читача своєю завершальною частиною. Керуючись практикою йоги та дійшовши висновку, що будь-який біль варто просто
перетерпіти, авторка нагадує, що зі зникненням болю геть іде й усе зайве.
Натомість настає ейфорія. То ж і все погане коли-небудь закінчується – ще
одна життєва істина, яку підтверджує Дідіон [13].
Есеї, що були проаналізовані в ході дослідження, ще раз доводять,
що Джоан Дідіон справедливо зараховують до числа представників нового
журналізму. Серед рис цього напряму творчості Дідіон найбільше властиві
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кінематографізм, який стосується насамперед есеїв «Goodbye To All That»
(«Прощавай це все») та «After Life» («Після життя»), і увага до деталей, яку
можна простежити в усіх есеях із розглянутих.
Висновок. Тематична палітра есеїстики Джоан Дідіон охоплює здебільшого спектр онтологічних тем. До них належать теми життя і смерті,
сім’ї, покликання, швидкоплинності часу, безпорадності людини перед силами природи. Авторка не залишає без уваги прості життєві істини, керуючись якими намагається у своїх матеріалах знайти відповіді на вічні питання. Найяскравіше у творах Дідіон виявляються риси кінематографізму та
уваги до деталей, що не лише звучить суголосно новому журналізму, але й
дає нове, авторське, особливе втілення цих рис есеїсткою. Діалогізм у есеях Дідіон наявний вибірково, а ракурс третьої особи у жодному з проаналізованих нами текстів авторка, пишучи від першої особи, не використовує.
Тематика творів Джоан Дідіон вабить своєю розмаїтістю, акумульованою
в широкому колі як вічних, так і злободенних тем.
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Невербальні засобі актуалізації інформації в ЗМІ
Гіперінформаційний бум, що розпочався останнім часом, обумовив
інтенсивне внесення у мову ЗМІ візуальної складової. Внаслідок цього змінилася внутрішня форма мови ЗМІ, яка все частіше має змішаний (вербально-невербальний) характер. Подібний зв’язок найбільшою мірою сприяє демонстрації емоційних підтекстів, підсилює інтерактивний формат мови ЗМІ
та максимально забезпечує досягнення авторських інтенцій, що зумовлює
актуальність обраної теми.
Вважається доцільним розглянути саме те, які невербальні засоби
використовуються у телевізійних, радіо та друкованих засобах масової комунікації з метою актуалізації інформації, що і є метою статті. Вербальне
спілкування, яке здійснюється за допомогою усної та писемної мови, не вичерпує усього багатства обміну інформацією. Складні психологічні процеси, які є основою спілкування, реалізуються й за допомогою невербальних
засобів – жестів, міміки, через які передаються стан, почуття, психологічні
установки учасників взаємодії тощо. Навіть предмети, які оточують людину, мають для співрозмовника певну інформаційну значущість. Результати
досліджень засвідчили, що інформативне послання однієї людини іншій на
7 % складається зі слів, на 38 % – з інтонацій і на 55 % – із жестів [5].
Невербальне спілкування – вид спілкування, якому характерне використання невербальної поведінки і невербальних комунікацій як головного
засобу передачі інформації, організації взаємодії, формування образу, думки
про партнера, здійснення впливу на іншу людину. Невербальне спілкування
здебільшого супроводжує і доповнює мову, по-своєму відображаючи зміст
висловленого або сприйнятого. За твердженнями учених, приблизно 60-80
% інформації передається у безпосередньому спілкуванні невербальними засобами, які сприймаються різними сенсорними системами: зором, слухом,
тактильними відчуттями тощо [4;5].
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Розглянемо, які невербальні засоби використовуються в тих чи інших
засобах масової комунікації. За спорідненими ознаками їх об’єднують у певні групи. Кінесичні засоби спілкування виражають загальну моторику різних
частин тіла («мова тіла»). До них належать міміка, жести, постави. Проксемічні аспекти спілкування пов’язані з організацією простору між його учасниками. Як відомо, відстань між учасниками спілкування 0-45 см є інтимною;
45 см-1,2 м – індивідуальною (розмова між рідними, друзями); 1,2 м-3,6 м –
товариською; 3,6 м і більше – публічною (журналіста і глядачів). Знання цих
сфер невербальної комунікації допомагає у взаємодії зі співрозмовником під
час інтерв’ю, у комунікаціях різноманітних телевізійних передач. Важливе
значення не тільки в телекомунікації, а й у радіомовленні мають й екстралінгвальні аспекти спілкування, які охоплюють позамовну сферу, в межах якої
розвивається мова: просодичні – фонетичні характеристики мовлення (висота, інтенсивність тощо); у спілкуванні з приємним співрозмовником людина
притишує звучання мови, надає їй м’яких, лагідних тонів, і навпаки – з неприємною людиною розмовляє «на підвищених тонах» з використанням різкого
тембру голосу та пришвидшеного темпу мовлення. Таксетичні – пов’язані з
тактильними особливостями сприйняття; передаючи, наприклад, конфіденційну інформацію, адресант намагається наблизитися до співрозмовника, покласти йому руку на плече або передпліччя; інколи передавання найважливішої інформації здійснюється так: співрозмовники стоять напроти, потискуючи руки
і дивлячись один одному в очі; ольфакторні – вплив на комунікацію запахів
тіла, косметики. Попри суттєві зміни функції нюху людини в процесі її еволюційного розвитку, запахи теж суттєво впливають на сприйняття і передавання
інформації при спілкуванні. Розмовляючи з людиною, яка користується «різкими» парфумами, співбесідник інстинктивно намагається відсторонитися від
неї, а відповідно і від інформації, яку прагне передати ця людина; хронемічні
– вплив фактора часу на спілкування (очікування, тривалість передачі тощо).
Знання й вміння користуватися всіма аспектами невербальної мови надасть
журналісту можливість ефективно збирати та готувати журналістські матеріали та професійно проводити теле- та радіопередачі.
Найчастіше жести засвідчують такі психологічні стани учасників
спілкування як відкритість, що супроводжується підняттям плечей, розкритими вперед долонями: «Чим я можу вам допомогти?»; заперечення: типовими жестами заперечення є складені руки, відхилення тіла назад, схрещені
ноги, нахил голови вперед, погляд з-під лоба. Більш слабкі жести, не контрольовані свідомо – відвертання тіла у бік, потирання носа, погляд збоку: «Що
ви маєте на увазі, коли про це говорите?»; підозра й потаємність, які виявляються у частому виконанні якихось дій лівою рукою, поглядом, що найчастіше фіксується на правому плечі співрозмовника тощо. Можна навести ще
багато тлумачень невербальної мови, які широко використовуються у телета радіокомунікаціях.
У медіакомунікації широко використовуються різноманітні вербальні та
невербальні засоби з метою активізації інформації. Співрозмовник, який добре
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знає невербальну «мову тіла», вміло поєднує її з вербальними засобами має
більше шансів адекватно зрозуміти співрозмовника, іноді несподівано для нього бачити розбіжності між висловленим і очікуваним. Висока самоорганізація,
володіння собою, цілеспрямоване використання відповідних до комунікативної ситуації та професійної мети невербальних засобів також допоможе зміцнити позицію журналіста, нерідко стає вирішальним чинником у досягненні
професійного успіху.
У друкованих засобах масової інформації поширюються креолізовані
(змішаного виду) тексти, у яких вербальні та невербальні засоби пов’язані
на концептуальному, змістовному та композиційному рівнях та, як правило, співвідносяться з існуючою національно-культурною традицією [3;4].
Спираючись на визначення креолізованих текстів, Ю. А. Сорокин робить
висновок, що креолізований текст ЗМІ – це мас-медійний текст, фактура
якого складається з двох різних частин: вербальної та невербальної [6].
У журналістських текстах зображення й текст доповнюють один одного.
Креолізовані тексти виконують інформативну, експресивну та аттрактивну
(привертати увагу цільової аудиторії) функції. Також широко використовуються параграфемні засоби: шрифтові виділення — курсивне, напівжирне,
капітель; кольорові виділення — виворітка, растри, фонові підкладки; лінійки, що підкреслюють та закреслюють.
Креолізовані тексти та параграфемні засоби передбачають наявність таких вербальних та ілюстративно-візуальних компонентів, які
взаємодіють один з одним. Враховуючи особливості друкованих ЗМІ,
що базується на подачі новинних повідомлень, можна зробити висновок,
що найбільш вживаними іконічними елементами креолізованих текстів
стають фотографії, карикатури, схеми, плакати. Безумовно, журналісти
мають враховувати також психологічні особливості сприйняття інформації: читач спочатку звертає увагу на зображення, а потім на елементи
заголовків. Впливовий потенціал параграфемних засобів полягає у тому,
що графічно виділений елемент зазвичай прочитується першим та впливає на сприйняття інших частин публікації. Шрифтові та кольорові виділення акцентують увагу на авторській позиції.
Підсумовуючи вищесказане, дійшли висновку, що у телекомунікації переважно використовуються кінетичні, проксемічні, екстралінгвальні, таксетичні,
ольфакторні, хронемічні засоби. У радіокомунікації широко використовуються
хронемічні та екстралінгвальні (просодичні) засоби. У друкованих засобах масової інформації поширюються креолізовані тексти та параграфемні засоби.
Уміння читати безсловесні сигнали допомагає зрозуміти істинність чи
неправдивість інформації, поданої у словесній формі. Знання форм невербальної комунікації є незамінними у мас-медійній комунікації.
Багато політиків, громадських діячів, журналістів талановито користуються мовою тіла, щоб переконати цільову аудиторію, змусити глядачів
повірити їм. Часто неправду приховують виразом обличчя (посмішка, кивок
голови, підморгування).
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Необхідно зазначити, що невербальне спілкування дає змогу оцінити особистісні якості співрозмовника (темперамент, самооцінку, соціальний
статус, рівень культури), стосунки учасників взаємодії (близькість чи віддаленість, рівноправність чи домінування), ставлення до розмови (бажана чи
небажана, комфортна чи дискомфортна, цікава чи нецікава). Знання форм
невербальної комунікації допомагає журналісту в професійній діяльності,
актуалізуючи інформацію.
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Актуальность избранной темы: в современном медиапространстве
ежесекундно происходят изменения. Однако все они приводят к увеличению
информационного потока, и, как следствие, снижению качества подачи информации. Психологический аспект создания и восприятия рекламы в научной плоскости, а именно, в сфере социальных коммуникаций, остаётся
малоизученным. Воплощение в жизнь научных разработок в данном направлении поможет значительно улучшить качество рекламы и повысить её
эффективность.
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Задачи исследования: раскрыть понятия инсайт, психологический
инсайт; определить общие черты и специфику рекламы, содержащей инсайт, её отличия от простой рекламы;
проанализировать специфику построения рекламных материалов на
основе использования инсайта – применения психологического знания о пользователе
Объектом исследования выступает современное рекламное пространство.
Теоретической основой послужили исследования в области рекламы,
пиара, новых медиа и психологии журналистики таких авторов, как С.Г.
Машкова, А.А. Калмыков и другие.
Первые примеры использования «инсайта» появились задолго до того,
как это слово ввели в научный обиход. Однажды персы победили египтян,
чья армия в разы превосходила персидскую. Сделали они это не стратегией
или силой, а хитростью – персидские воины несли в руках кошек, и египтяне, для которых кошка – священное животное, сложили оружие. Можно
смело заявить, что персы знавали толк в инсайтах. Продолжая исторический
экскурс, отметим, что инсайт как научный термин пришел к нам в начале прошлого века, и впервые «инсайт» (от англ. insight) – внезапное и невыводимое
из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение
проблемы, определили психологи. Понятие инсайта введено гештальтпсихологией. В работе немецкого психолога В. Кёлера («Исследование интеллекта человекоподобных обезьян», 1930) об интеллекте человекообразных
обезьян оно было противопоставлено бихевиористскому представлению
о постепенном и «слепом» научении, осуществляющемся методом проб и
ошибок. В исследованиях немецких психологов М. Вертгеймера («Продуктивное мышление», 1987) и К. Дункера («Психология продуктивного
(творческого) мышления», 1965) «Инсайт» применено также и к описанию
мышления человека и истолковано как особый акт, противопоставленный
другим интеллектуальным операциям [3].
Наиболее яркие примеры классического психологического инсайта дает история науки – открытия Архимеда, Ньютона, Пуанкаре и др.,
осуществленные в виде внезапного усмотрения решений, приходивших к
ученым в самых неожиданных ситуациях (соответственно, под яблоней, в ванной, на подножке автобуса).
В современной трактовке «инсайт» в некотором роде видоизменился и
пришёл в теорию маркетинга и рекламы. В этой отрасли инсайт трактуется
как то понимание, которое способствует качественному приращению знания о
продукте, бренде, потребителе. Рекламный инсайт способен изменить текущее
представление аудитории о бренде, продукте или услуге, что позволит выбрать
наилучшее решение проблемы. В зависимости от объекта фокусирования внимания, принято выделять бизнес-инсайты, потребительские инсайты, инсайты
продукта и бренда.
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Привлечение дополнительных покупателей достигается путем передачи потенциальным потребителям товаров рекламной информации, которая
способна убедить их в том, что рекламируемые товары могут в наибольшей
степени удовлетворить их потребности. Рекламная информация через СМИ
может оказать воздействие на тех покупателей, которые заметят ее и ознакомятся с ее содержанием [6].
Без перехода потребителя к конечному этапу – приобретению товара или услуги, невозможно говорить об эффективности любой рекламной
кампании. В то же время, в эпоху капитализации, глобализации и всемирногоконсьюмеризма очень сложно создать уникальный креативный продукт.
Именно это мы считаем ключевым фактором эффективности рекламы – содержание в рекламном продукте (ролике, объявлении, слогане) грамотно разработанного психологического инсайта.
В нашем понимании инсайт предоставляет ту самую «скрытую правду», неожиданное (для потребителя) озарение о продукте или услуге. Важнейшая составляющая настоящего инсайта – именно неожиданность. Как говорилось вначале в примере о египтянах и персах – решающим фактором стала
неожиданность (для египтян, подразумевается целевая аудитория) использования персами кошек (подразумевается инсайт). Если предположить, что во всех
последующих войнах каждый враг египтян начнёт использовать священных
животных, то статус «священного» может быть легко пересмотрен.
Таким образом, истинным инсайтом является та рекламная идея, тот
посыл, который соответствует вашей целевой аудитории, неочевиден для неё,
многозначителен и уникален. Следует помнить, что факты не являются инсайтом. Если вы разрабатываете рекламный слоган газеты с объявлениями о
вакансиях, вы можете использовать фразу «Нас покупают 5000 человек ежедневно». Это будет факт, а не инсайт, и вашей аудитории ничем не запомнится.
Кроме того, в подобном заявлении нет никакой интриги, а значит, ничто не
заставит вашего потенциального потребителя задуматься о вас. В противовес
рекламе-факту, реклама, того же продукта, но уже с использованием инсайта
может звучать как: «У нас нет постоянных читателей». (Факт – нас никто не
покупает дважды. Инсайт – каждый наш читатель находит работу).
Реклама, содержащая грамотный инсайт, несравнима ни с чем по силе
своего воздействия. Каждый из нас помнит «Рафаэлло. Вместо тысячи слов»,
Тайд «Вы ещё не в белом? Тогда мы идём к вам», «Всё будет Кока-кола»
и многие другие рекламные слоганы, которые стали настолько популярны,
что вошли в нашу повседневную речь в качестве фразеологизмов. Однако
мало кто задумывается, почему эти слоганы приобрели колоссальный успех.
А ведь это происходит потому, что умелые рекламисты вышеперечисленных
компаний нащупали такую мощную зону воздействия на клиента, которая
активизируется до сих пор, спустя годы после первичного медийного всплеска, едва клиент услышит то или иное словосочетание.
Реклама с использованием инсайта отличается тем, что в ней речь идёт
совершенно не о свойствах рекламируемого продукта или услуги. Более того,
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там вообще могут не упоминаться характеристики объекта рекламы. Компания
шоколадных батончиков не заявляет «Наш батончик самый сытный, вкусный,
полезный и все хотят его попробовать». Они исследуют аудиторию и определяют инсайт – их батончиком перекусывают на ходу, его вряд ли подадут к столу
на чайной церемонии. Используя это знание о клиентах компания создаёт серию
плакатов и роликов под общим слоганом «Ты – не ты, когда голоден» (см. рис 1,2).

Рис. 1

Рис. 2

Визуальное сопровождение и инсайт, заложенный в слогане, передают сильнейший невербальный месседж на подкорку потребителя. Именно на этом этапе считывается вся информация, которая не прошла бы все
«антирекламные фильтры», установленные в голове каждого современного
человека. Конечно, всё устроено очень индивидуально, и каждый решает
для себя лично, какой объём рекламной информации он готов воспринимать.
Однако, чем больший рекламный поток проникает в нашу зону комфорта,
тем жестче наши внутренние фильтры. И вот, как только мы видим слова
«наш продукт самый…» мозг многих современных автоматически блокируют дальнейшее восприятие, будь то кнопка «выкл» на телевизоре, закрытие
вкладки браузера, или любая другая форма пресечения контакта.
Реклама содержащая инсайт гораздо более коварна. Она обходит все
фильтры за счет креатива и «встраивания» в сознание аудитории. Реципиенты
сами дорисовывают остаток картинки, наделяя ваш продукт свойствами, порой на порядок выше тех, которыми они и в самом деле обладают.
Один из лучших примеров грамотной PR-стратегии и использования
инсайтов – это небезызвестная компания Эппл. Их слоган «Думай иначе»
(англ. Think different) по сей день заставляет миллионы пользователей по всему миру стоять в очередях за новыми «яблочными» устройствами. Искусный
пиар «Эппл» породил целый культ, сделав, при этом, «Эппл» одной из самых
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дорогих корпораций в мире. Вот чего стоит проторенная дорожка к сердцу
потребителей.
Помимо тех трактовок, что ранее в нашем исследовании были даны
инсайту, следует отметить, что инсайт – это мысли, чувства или единицы
информации, разделяемые целевой аудиторией, и те, которые помогают
преодолеть барьер к восприятию выгоды. Именно вторая часть определения
интересует нас в наибольшей степени, так как помогает определить, как работает реклама с инсайтом.
Вся наша психика построена на прецедентном восприятии мира.
Стереотипы так или иначе, сознательно или подсознательно, влияют на принятие большинства наших решений. Именно этим знанием обязаны пользоваться маркетологи, прежде чем приступать к созданию рекламы. Чёткое
понимание, какие барьеры встретит продвижение вашего товара в головах
потребителя, позволяет сработать на опережение и помочь реципиенту эти
барьеры преодолеть. Важно понимать, что при идеальном воплощении теории в жизнь, всё это происходит в доли секунды и без участия сознательного
восприятия.
Приведём пример. Когда популярная марка отбеливающих порошков
выходила на рынок, основным потребительским барьером было: Я не верю,
что Tide (как и любой другой порошок) может вернуть белью первозданную
белизну. Две трети целевой аудитории считали кипячение единственным
способом вернуть белизну. Инсайт рекламной кампании Tideоказался выше
всяких похвал. Основываясь на пользовательском барьере «Кипячение – золотой стандарт возвращения белизны». Маркетологи предложили преодоление этого барьера: «Если Tide превосходит результат кипячения, то это убедит даже закоренелого скептика». Сильнейший инсайт, который сработал на
все сто, потому как:
• первой свежести;
• работает на барьер;
• разделяется потребителем.
Почему реклама вообще работает? Этим вопросом, пожалуй, задаются многие современники, так как общее количество рекламы – вокруг нас,
в интернете, в печатных СМИ, в теле- и радиоэфире бьёт все возможные
рекорды. Однако рекламные бюджеты продолжают расти, а рекламные
кампании – по-прежнему основной канал продвижения продуктов и услуг.
Если проанализировать этот факт с научной точки зрения, можно выявить
2 основные психологические функции рекламы. Это: функция «прибавочной ценности» и функция потребительской стратификации. Первая из
вышеназванных функций связана с положением о том, что факторы потребления лежат не только в области удовлетворения потребностей человека
исходя из наличия определенных «объективных» потребительских свойств
товара, а охватывают также иные свойства, непосредственно не выводимые
из материальных качеств товара. В экономической науке данное положение
было сформулировано в теории маржинализма (У. Джевонс, Л. Вальрас, К.
141

Менгер, А.Маршалл и др.). Следуя логики маржиналистского закона
убывающей полезности потребления, ситуация конечной ценности товара (наличие только «объективных» потребительских ценностей) приводит к конечности самого процесса потребления. Поэтому реклама как
индустрия возникает именно тогда, когда проблема сбыта становится
глобальной и не решаемой с помощью других способов. Экономика
(производство) неизбежно востребует механизм расширения ценностного диапазона товара. Такой механизм предлагает реклама [5].
Именно реклама создает прибавочную ценность товаров, расширяет предельную полезность товара и, тем самым, снижает предельную полезность денег. Попробуем раскрыть суть некоторых конкретных способов
такого движения. Реклама, а в узком смысле мы рассматриваем рекламу как
специфическую медиаединицу, формирующую социальные представления
и таким образом детерминирующий социальное поведение, создает мифологический мир, в котором объекты рекламы сакрализуются, наделяются
уникальными свойствами, вводятся в социально-значимый для потребителей рекламы контекст. Тем самым решается 2 задачи. Во-первых, запускается механизм социальной перцепции. В психологии известно, что процессы
социального восприятия отличны от восприятия неодушевленных объектов
и функционируют по специфическим законам (эффекты атрибуции и т.д.).
Во-вторых, реклама вынуждена не просто расширять ценностный диапазон товара или услуги, а использовать качественно иные уровни.
Согласно концепции А. Маслоу, физиологические потребности человека могут быть полностью удовлетворены. Совсем другое дело с высшими
потребностями, такими как потребность в самоактуализации, личностном
развитии и т.д., которые в принципе не исчерпаемы. Для рекламы в этом
поле сосредоточен ресурс для прибавочной ценности объектов рекламирования. Реклама производит потребителя товара, наделяет свой объект
сакральными виртуальными свойствами, когда, к примеру, мировой брэнд
«Tefal» – думает о нас.
Показательно, что сам А. Маслоу считал, что самоактуализирующиеся личности менее подвержены рекламным обещаниям, чем не достигшие такого уровня
Вторая функция – потребительская стратификация. Можно констатировать, что современное информационное общество трансформировало производство, наделив последнее качеством производства знаков. Соответственно, потребление в определении А. Маршалла – отрицательное
производство, можно рассматривать как потребление знаков. Различные
материальные блага кроме очевидных функциональных ценностей формируют систему социальных символов, несущих информацию об их
владельцах. Реклама формирует соответствующие социальные представления о материальных объектах как символическом проявлении идентичности и статуса, то есть наделяет товары и услуги специфическими
стратификационными знаками, задает нормы престижного потребления.
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Классические стратификационные теории, рассматривающие в качестве
стратификационных критериев содержание деятельности, отношение к собственности, происхождение и т.п. сегодня уступают место новым подходам. Все чаще
в качестве основного стратификационного критерия используют различия потребительских ориентаций и стилей жизни. Другими словами, реклама предстает
как специфический учебник по социальной семантике, предлагающий коды для
понимания, означивания, классификации потребления, а также инициирующий и
определяющий (количественные и качественные параметры) потребления.
Выводы
В рамках данной статьи, мы раскрыли понятия инсайт и его подвид
«психологический инсайт», определили общие черты и специфику реклымы,
содержащей инсайт и её преимущества перед традиционными формами
рекламы. Также мы проанализировали специфику построения рекламных
материалов, содержащих инсайт. Учитывая перечисленные в работе психолоические функции рекламы можно прогнозировать дальнейшее развитие
рекламы, выделяя главные направления. Реклама будет более психологичной, ориентированной на разработку ценностных пластов и эффективных
способов контекстуального совмещения ценностного плана и плана объекта
рекламирования [5]. Можно также ожидать дальнейшего развития тенденции к детализации стратификационных знаков, разработку социальных семантических связей между потреблением и социальными статусами.
В современных реалиях тема нашей статьи является очень перспективной для разработки. Можно смело говорить о том, что реклама в Украине
перешла на новый этап, более осознанного и обоснованного транслирования. Однако на сегодняшний день в отечественном медиапространстве ощущается нехватка высококачественных рекламных материалов с применением
научных наработок в области психологии и социальной коммуникации.
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Профессия журналистика: рекламный ролик
Конечной целью статьи является подача структурированной информации о создании удачного PR-хода в виде рекламного ролика для факультетов журналистики, а так же школ журналистики. Кроме этого мы
предоставили обобщённую картину воздействия рекламного ролика на популяризацию профессии журналиста.
В статье разработан концепт PR- кампании одного из журналистских факультетов, а так же указана роль видеорекламы в данном
SMM-продвижении. Из проведеного исследования следует, что наиболее, эффективным PR-ходом, позволяющим популяризовать профессию
журналиста среди абитуриентов является видеореклама, так как визуализация наиболее уместна и наглядна в Интернет-среде. Основной платформой ее размещения являются социальные сети «Facebook», «Вконтакте» видеохостинг «YouTube». Преимущество данной PR-кампании в
том, что она не требует больших финансовых затрат.
Ключевые слова: видеореклама, PR, видеохостинг, социальная
сеть, факультет журналистики.
Вступление. Помимо репутации учебного заведения, одним из
важных звеньев в цепи привлечения внимания абитуриента при выборе
ВУЗов и факультетов в последнее время занимает грамотный маркетинг. В
числе наиболее эффективных маркетинговых средств состоит рекламный
ролик, обстоятельно продуманный концепт которого приблизит нас к желаемому результату.
Тема данной работы может служить предметом обширного исследования, и затрагивать множество проблем, касающихся такого объекта
рекламы, как рекламный ролик. Однако мы сократим поле приложенных
сил в процессе исследования до единой, не менее интересной, категории рекламных видео-проектов. Ими будут являться рекламные видео
или же ролики с элементами рекламы журналистских факультетов университетов Украины. Таким образом мы четко ограничили объект исследования, что делает статью актуальной, так как вышеуказанная сфера
рекламы в Украине не является перманентной и хорошо изученной. По
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данной теме практически нет обширных исследований. Чаще всего подобные
ролики появляются в рамках обучающих и экспериментальных студенческих
работ и инициативных съемок. Низкая степень изученности данной темы позволяет нам проанализировать и выяснить, чем должна отличаться реклама
в сфере высшего образования, которая имеет своей целью популяризацию
профессии журналиста, от других разновидностей маркетинговых работ.
Конечной целью исследования является подача структурированной
информации о создании удачного PR-хода в виде рекламного ролика для
факультетов журналистики а так же школ журналистики. Кроме этого мы
предоставим обобщённую картину воздействия рекламного ролика на облик
факультета.
По мере приближения к цели будут выполняться следующие задачи:
- рассмотрение теоретической базы PR-коммуникаций и создания
рекламных роликов, а так же их роль в популяризации профессии журналиста
- рассмотрение и изучение удачных рекламных видео-проектов сферы
образования и журналистской деятельности
- составление плана эффективного внедрения и продвижения PRкампании факультета
- установление способов достижения желаемого результата PRкампании при помощи видео-рекламы.
Методи исследования. Для эффективного привлечения внимания
абитуриентов к факультетам журналистики украинских ВУЗов и популяризации профессии журналиста, как и в любой PR-кампании, должны активно взаимодействовать все звенья цепи. Видео-реклама, произведенная вне
маркетингового процесса, может не дать желаемого результата, поэтому она
должна быть одним из элементов PR-кампании факультета журналистики.
Видео-реклама обычно представляет собой короткометражный видеоролик,
длительность которого редко превосходит одну минуту. [ 7, 16 с.]. И в связи
с этим очень важно в процессе изготовления учитывать, что в ней должны
одновременно сочетаться такие параметры, как лаконичность и завершенность, позволяющие в лимитированное время вместить максимальные объем
информации [ 12].
Первым шагом по созданию имиджа факультета является его активность в социальных сетях. Social media marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные
платформы. Это комплекс мероприятий по использованиюсоциальных медиа
в качестве каналов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач [ 11].
Практически все потенциальные абитуриенты на данный момент
имеют аккаунты в социальных сетях, поэтому получение информации об
университете и факультете именно из социальных медиа привлекает абитуриентов. Самое большое достоинство маркетинга факультета журналистики
в том, что его могут и должны проводить сами студента факультета. Наи145

лучшая реклама для любого факультета – это предоставление информации о
деятельности его выпускников и студентов. Таким образом, благодаря официальной странице в социальной сети «Facebook» можно демонстрировать
«жизнь факультета», размещая студенческие видео-работы, отчеты с мероприятий, факты о преподавательском коллективе. Для подобного постинга
необходима разработка стратегии:
-определение целевой аудитории
- исследование интересов аудитории
- определение поведения аудитории
- проведение анализа клиентской ниши
- разработка базы для аудитории
- подбор площадки с высокой концентрации целевой аудитории
- разработки общей стратегии присутствия в социальных сетях
- подбор инструментов, оптимально решающих задачи,
- интегрировать SMM-активность в общую маркетинговую стратегию
компании[ 5, 26 с.].
Для анализа активности в социальных сетях приведем официальную станицу Факультета славянской филологии и журналистики Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского[ 10].Как и многие другие факультеты
журналистики ВУЗов Украины, вышеуказанный факультет имеет свое студенческое телевидение. Студенты, снимающие новостные видео о факультете, имеют
возможность разместить свои работы на официальной странице факультета на
платформе социальной сети «Facebook». Таким образом подписчики и гости паблика знакомятся с непосредственной деятельностью студентов факультета. Однако раскручиваемая официальная страница в социальной сети в любом случае является объектом SMM, а следовательно и данные видео действуют на зрителя как
на элемента потенциальной целевой аудитории. Таким образом, представленные
видео не обязательно должны иметь выстроенный концепт непосредственно рекламного видео. Видео, содержащее информацию о факультете, деятельности
студентов, проводимых мероприятиях, уже достаточно информирует зрителя и
заинтересовывает его, дает понять абитуриенту, чем он сможет заниматься в стенах ВУЗа и что представляет собой студенческая жизнь журфака. Несмотря на
то, что такие информационные ролики не имеют четко выстроенной рекламной
структуры они выполняют в данном случае те же функции:
- экономическую
- социальную
- маркетинговую
- коммуникационную[ 9].
Рассмотрим примеры новостной видео активности среди студентов журфаков Украины: Львовский Национальный Университет им. Ивана Франко.
Franko TV – студенческое телевидение. Проект создан студентамижурналистами на базе учебной телерадиостудии кафедры радиовещания и
телевидения. Студенты готовят видеоматериалы про жизнь Университета и
академического сообщества [ 13].
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На имя сообщества «Franko TV» зарегистрирован канал на «Youtube»
– таким образом сообщество расширяет границы своей аудитории и делает
известным имя Университета для множества пользователей.
Любые видео, не порочащие и не компрометирующие имидж университета, размещаемые в сети Интернет, автоматические становятся объектом
SMM, а следовательно, делают бренд известным, узнаваем, желанным [ 9].
10 апр. 2013 г. на «Youtube» был зарегистрирован канал творческой
группы студентов Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко «Сту Дак», одной и3 постоянные передач которых является «За кадром». Это Интернет-передача о актуальных темах происходящих в Украине.
«Мы всегда объективны во всех вопросах, и выражаем аргументированную и
правдивую точку зрения [ 15].
Телепроект курирует инициативная группа студентов факультета,
снимая новостные сюжеты на различные социальные проблемы. Некоторые
сюжеты имеют более 1300 просмотров, что обеспечивает факультету хороший имидж и не малую популярность среди пользователей.
Что касается видеорекламы в ее непосредственном понимании,
то примером такой популяризации факультета журналистики послужит
Национальный университет «Одесская юридическая академия» [14].
Видеосюжет «Будущие журналисты рождаются здесь» в своей концепции
имеет образ Украины и ее жителей с разных регионов, которые стремились и стали преподавателями и студентами Университета. Так же сюжет несет информацию о статусе Университета и поставленных перед студентами задачах. Данное
видео является профессиональной имиджевой рекламой факультета.
Проанализировав данные видеоработы можно заметить, что как
студенческая профессиональная деятельность, так и рекламное видео
выполняют функцию популяризации профессии журналиста.
Ранее изученные видеоролики по своей направленности имели разные
конечные цели. Новостные сюжеты призваны проинформировать, в то время как видеореклама конечной целью имела привлечение абитуриентов и
квалифицированных преподавателей. Тем не менее, не смотря на разную направленность сюжетов, с силу особенностей журналистской профессии, все
эти сюжеты приводят к ее популяризации и рекламированию обучения по
направлению «журналистика».Таким образом, студенты, производившие
информационные видео в рамках своего обучения, формировали медийный
имидж учебного заведения, так как видеоотчет – один из жанров видеорекламы.
Отличительной чертой видеорекламы в Интернете является диалогичность во
взаимодействии между компанией, размещающей рекламу, и аудиторией, просмотревшей рекламный видеоролик [5, 254 с.]. В связи с тем, что видеореклама зачастую размещается на популярных видеохостингах, таких как YouTube,
Vimeo и др., аудитория получает возможность оставлять отзывы и формировать свой собственный рейтинг видео [9]. Представители компании получают
в свою очередь информацию о количестве просмотров записи, географическую
статистику – место проживания зрителей, статистику просмотров по дням. Эти
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данные позволяют оценивать эффективность рекламной деятельности, давать
прогнозы о конверсии – желаемых действиях пользователя [1, 96 с.]. Ключевым
отличием Интернет-рекламы от любой другой есть возможность отслеживания
рекламных контактов. За счет возможности отслеживания реакции и действий
пользователя сети Интернет рекламодатель может быстро вносить изменения в
действующую рекламную кампанию. конверсия[2, 7 с.].
Результаты. Таким образом мы можем создать модель позитивной внешней PR-кампании с целью популяризации профессии журналиста и указать роль видеорекламы в ней. PR-кампания – это комплекс мер,
выполняемых с помощью инструментария PR, позволяющих подготовить
целевую аудиторию, изначально настроенную нейтрально или даже негативно, для принятия положительного решения в пользу определенного продукта, проекта или компании [ 3, 75 с.].
Рекламный сюжет имеет больше шансов стать успешным если он является частью уже осуществляемого маркетинга[ 8, 205 с.].
PR-кампания по продвижению факультета:
• Создание информационного повода для освещение в СМИ:
- освещение еженедельных событий на факультете (сюжеты о
экзаменах, работе студенческого телевидения и радио)
- постоянные рубрики (новости, тематические передачи )
- приглашение «гостей» на факультет (журналисты, эксперты)
• Разработка идеи специальных мероприятий
- проведение торжеств, конкурсов, голосований (выборы лучшего преподавателя, выборы президента курса, празднование дня факультета)
• Проведение специальных мероприятий, создание уникальных
событий (освещение в видеороликах)
Поддержка
информационного
повода
на
современных
коммуникационных площадках в социальных сетях, на форумах, в блогах (
активный постинг на официальной странице факультета в сети.
• Периодично (3-4 раза в неделю) страница в социальной сети должна
пополнять видеоотчетами.
Основной платформой PR-кампании будут являться социальные сети
«Facebook», «Вконтакте» видеохостинг «YouTube». Имиджевое видео – наиболее доступный и успешный способ привлечения внимания к объекту маркетинга, так как визуализация наиболее уместна и наглядна в Интернет-среде
[7, 46 с.].
Выводы. Наиболее наглядным и информативным, а, следовательно,
эффективным, PR-ходом, позволяющим популяризовать профессию журналиста является видеореклама. Она нацелена на предоставление информации,
однако основной задачей задаче является формирование репутации объекта
рекламы. Учитывая, что объектом PR являются факультеты журналистики университетов Украины, то наиболее уместными платформами станут
социальные сети и видеохостинги. Преимущество PR кампании получения
высшего образования по специальности журналистика в том, что основная
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целевая аудитория имеет аккаунты в социальных сетях и я является активным
пользователем видеохостингов, поэтому данный тип видеорекламы не требует больших финансовых затрат. Кроме этого, необходимо учитывать
специфику факультета и пожелания потенциальных абитуриентов: в рамках практики студенты снимают видеоролики о факультете, тем временем,
абитуриент хочет знать, как он сможет реализовать свои умения и чему он
сможет научиться. Благодаря этой особенности, факультеты журналистики
и профессию журналиста можно популяризовать без применения денежных
средств и лишь при участии самих студентов. Однако, в данной ситуации
перед преподавательским коллективом ставится следующая задача: не допустить фактологических, струкртурных ошибок в материалах, порочащей,
неправдивой информации.
Силами студентов(возможно преподавателей) необходимо вести
активный постинг на официальных страницах в социальных сетях. Паблик факультета должен ежедневно обновляться, привлекая подписчиков.
Администрация страницы в соц. сети должна активно размещать не только текстовый, но и визуальный материал, в числе которого и видеосюжеты.
Именно корреляция, взаимное дополнение и акцентирование внимания между всеми маркетинговыми ходами и видеорекламой могут привлечь желанную аудиторию.
Интернет – сфера множества невостребованных материалов.
Реализованными чаще становятся иллюстративные и визуализированные,
поэтому место видеоотчетов, выполняющих роль имиджевой рекламы, неоспоримо одно из самых важных в цепи воздействия PR [3, 89 с.].
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Правове функціонування медіа: міжнародні принципи
Визначальними для започаткування міжнародних стандартів права доступу до інформації стали положення ст. 19 Загальної декларації прав людини, проголошеної Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй
(ООН) 10 грудня 1948 року та ст. 10 Європейської конвенції про захист прав
і основних свобод людини, прийнятої 4 листопада 1950 року, в яких вперше
на міжнародному рівні було використано термін «інформація». Водночас, у
цих міжнародних документах було чітко визначено, що кожна людина має
право на свободу дотримання своїх поглядів, одержання і поширення інформації та ідей будь-яким законним способом, незалежно від державних кордонів [1, с. 5]. Однак ст. 10 Європейської конвенції про захист прав і основних
свобод людини передбачила у певних випадках право здійснення контролю
над передачею інформації. Підставами для такого втручання можуть бути
лише перераховані у п. 2 ст. 10, зокрема, йдеться про обмеження свободи вираження думок, що «може бути предметом формальностей, умов, обмежень
або покарання, які встановлені законом і є необхідними в демократичному
суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або
громадського порядку, з метою запобігання заворушенням або злочинам, для
захисту здоров’я і моралі, для захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя» [3, с. 57]. При цьому
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можливість втручання не означає необхідності втручання і можливе у тому
разі, якщо воно виправдовується заходами, необхідними у демократичному
суспільстві.
У Декларації «Про основні принципи стосовно внеску засобів масової
інформації в зміцнення миру і міжнародного взаєморозуміння, у розвиток
прав людини, боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурювання до війни»
Генеральної конференції ЮНЕСКО, проголошеної 28 листопада 1978 року,
наголошується, зокрема, що доступ громадськості до інформації має гарантуватися різноманітністю доступних їй джерел і засобів інформації, дозволяючи таким чином переконатися у достовірності фактів і об’єктивно оцінити
події [3, с. 49].
Своєрідну доктрину свободи слова, а відтак – засобів масової інформації закріплено у Резолюції «Журналістські свободи і права людини», прийнятій в рамках 4-ї Європейської конференції міністрів з питань політики у
сфері засобів масової інформації у 1994 році. Згодом, на П’ятій Європейській
конференції міністрів з питань політики у сфері ЗМІ (Салоніки, Греція, 1112 грудня 1997 р. ) [2, с. 184-186] міністри країн-учасниць, поінформовані
про вплив технологічних змін на свободу слова та інформації поза межами
традиційних медіа, підтвердили рішення Комітету міністрів Ради Європи виконувати «План дій сприяння вільному вираженню поглядів та обміну інформацією на пан’європейському рівні в рамках інформаційного суспільства» та
приділяти особливу увагу міжнародному співробітництву.
До міжнародно-правових документів, які прямо чи опосередковано
стосуються інформаційної сфери, належать також Директиви, Резолюції та
Рекомендації Європейського Союзу. Зокрема, у Повідомленні до Ради Європи та Європейського Парламенту «Європейський шлях до інформаційного
суспільства. План дій» [2, с. 302-303] ще 19 липня 1994 року Європейська
Комісія з проблем інформаційного суспільства окреслила чотири сфери діяльності:
- рамки регулювання та законодавства, в яких будуть виноситися на розгляд нові пропозиції стосовно інфраструктури та послуг у сфері телекомунікацій, захисту прав інтелектуальної власності та секретності, концентрації середовищ передавання даних;
- мережі, базові послуги, застосування та інформаційний зміст – взаємопроникнення цих складових необхідне для стимулювання розробки застосувань у відповідних галузях;
- соціальні, суспільні та культурні аспекти, враховуючи мовні та культурні виміри інформаційного суспільства, відзначені Радою Європи;
- реклама інформаційного суспільства з метою збільшення інформованості про нього та його підтримки з боку суспільства.
Певним підсумковим етапом міжнародної співпраці щодо забезпечення кожному права доступу до інформації, ідей та знань і забезпечення
можливості внести свій вклад в цих сферах в умовах відкритого для всіх інформаційного суспільства можна вважати Декларацію Принципів «Побудова
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інформаційного суспільства – глобальне завдання в новому тисячолітті» [2,
с. 307], проголошену в Женеві в рамках проведення першого етапу Всесвітньої зустрічі на вищому рівні 10-12 грудня 2003 року; у якій, зокрема, заявлено про спільне прагнення і рішучість вибудувати орієнтоване на інтереси
людей, відкрите для всіх та спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен має змогу створювати інформацію і знання, мати доступ
до них, користуватися та обмінюватися ними, даючи можливість окремим
особистостям, громадам і народам у повній мірі реалізувати свій потенціал,
сприяючи своєму стійкому розвитку та підвищуючи якість свого життя на
основі цілей та принципів Статуту ООН і притримуючись усіх норм Загальної декларації прав людини.
Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 1239 (2001) «Свобода вираження поглядів та функціонування парламентської демократії в
Україні» [2, с. 192-193] безпосередньо стосується стану демократії та дотримання прав на свободу вираження поглядів в українському суспільстві. Про
ряд невирішених проблем та порушень принципів свободи вираження поглядів в українських ЗМІ йдеться ще у двох Рекомендаціях 1506 (2001) «Про
свободу вираження поглядів та інформації у ЗМІ в Європі» [2, с. 194] та 1589
(2003) «Свобода вираження поглядів у ЗМІ в Європі» [2, с. 198]. Членство
України у міжнародних організаціях (ООН, Рада Європи) підтверджує її статус складової частини європейського та світового медіапростору і зобов’язує
впроваджувати у національне законодавство положення міжнародних угод.
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Газета в масовій свідомості школярів
Газета вважається одним із перших засобів масової комунікації і важливим джерелом інформації. Із удосконаленням техніки і розвитком технологій її роль в суспільстві зазнає серйозних змін, насамперед через завоювання
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значної аудиторії телебаченням та Інтернетом, які мають можливість подавати та висвітлювати події значно оперативніше і відчувати ефект присутності.
Водночас і газета змогла пристосуватися до нових і непростих для неї обставин, ефективно формувати суспільну думку і впливати на неї.
Дослідженню газети як різновиду засобу масової інформації приділили увагу чимало вітчизняних та зарубіжних науковців. Вивченню газети як
інструмента формування суспільної свідомості присвячено працю В. Штельмаха [6], проблему функціонування ЗМІ в освітньому просторі вивчали Я.
Сухенко та Н. Лук’яненко [5], а виховання дітей через світ медіа проаналізували С. Стерденко та О. Голубєва [4]. Варто відзначити й інші розробки про
вплив засобів масової інформації на різні аспекти життя молоді та формування правосвідомості неповнолітніх. Методологічною основою нашої розвідки
є вище вказані праці, але насамперед праці Н. Баландіної, яка вперше використала прийом вільного асоціативного експерименту для з’ясування впливу
мас-медіа на школярів [1]. Вивчення впливу газети на свідомість учнів все ще
видається перспективним й актуальним і спонукає до появи нових гіпотез,
їхньої розробки й аргументації.
Об’єктом цього дослідження є вербальні реакції учнів на слово газета, отримані внаслідок проведеного асоціативного експерименту, а предметом – виокремлені асоціативні поля.
Метою роботи є з’ясування внутрішнього ментального лексикону
учнів, пов’язаного зі словом газета. Реалізація мети передбачає розв’язання
таких завдань:
• дослідити асоціації школярів щодо ключового слова газета;
• структурувати асоціації за полями;
• встановити зв’язки між вербалізованими реакціями школярів.
Джерельною базою слугував матеріал опитування, проведеного у 2012
р. у школах м. Полтави, що становив 603 анкети. Методика проведення вільного асоціативного експерименту полягала в тому, що вибір реакції на слово
газета не обмежувався ні за формою, ні за смислом. Обмеження були лише
часові: часу виділялося рівно стільки, щоб можна було записати першу реакцію, яка, як відомо, є спонтанною і вважається найточнішою [1, 7].
Щоб увиразнити ключові елементи поняття газета у свідомості учнів
на тлі стереотипного, усталеного, подамо декілька словникових тлумачень.
Словник української мови в 11 томах фіксує таке: «Газета – періодичне, переважно щоденне, друковане на великих аркушах паперу видання,
яке містить різноманітні матеріали про поточні події суспільно-політичного,
культурного та економічного життя» [2, 13]. У «Словнику журналіста» читаємо: «Газета (італ. gazetta – дрібна венеціанська монета XVI ст.) – періодичне
видання, що містить офіційні матеріали, оперативну інформацію з актуальних суспільно-політичних, наукових та інших проблем, а також літературні
твори, ілюстрації, фотознімки, рекламу, оголошення тощо» [3, 27].
У цілому можна стверджувати, що подані у словниках визначення носять узагальнений характер і репрезентують колективні знання, які також є
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складником компетенції учнів. Водночас варто зважати на те, що внутрішній
лексикон учнів формується не словником, а реальним життям, обставинами,
ситуаціями, образами, переживаннями.
Одиниці ментального словника, укладеного на основі асоціацій школярів, відзначаються різноманітністю. У його організації можна виокремити кілька вимірів: 1) польового: ядерного, центрального та периферійного секторів поля; 2) понятійного й конотативного; 3) парадигматичного й
синтагматичного. Такі виміри дозволять побачити різнобічність свідомості
учнів [1, 8]. Поданий нижче опис структурований відповідно.
1. Нижченаведений перший блок асоціацій (найчастотніший) передає
типове уявлення учнів про газету і відображає ядро колективних знань, оскільки максимально збігається з ключовими поняттями, поданими у словнику.
I. ЯДРО ПОЛЯ
новини 120, інформація 69, факти 5, події 4, сенсація 4, повідомлення
4 – усього 206 реакц.
стаття 78, багато статей 4, публікація 2 – усього 84 реакц.
читати 25 – усього 25 реакц.
редактор 4, редакція 4 – усього 8 реакц.
писати 5 – усього 5 реакц.
літери 2, слова 2 – усього 4 реакц.
На основі ядерного лексикону поняття газета в мовній свідомості
учнів постає в такій конфігурації: «Це багато статей, публікацій, які пишуть журналісти в редакціях, висвітлюючи новини, факти, сенсації, щоб
потім можна було їх прочитати».
II. ЦЕНТР ПОЛЯ
папір 27, макулатура 7, шпальта 1 – усього 35 реакц.
журнал 17 – усього 17 реакц.
журналіст 19, професія 5 – усього 24 реакц.
жовта 14, «Жовта газета» 4 – усього 18 реакц.
газета 3 – усього 3 реакц.
мікрофон 2 – усього 2 реакц.
фарба 2, чорно-біла 2 – усього 4 реакц.
інтерв’ю 2 – усього 2 реакц.
Центральний блок асоціацій має свої виразні особливості, оскільки зосереджений на газеті як медійному технічному і технологічному засобі: «Це
видання, де журналіст збирає матеріал за допомогою мікрофона та інтерв’ю
для друкування на папері чорно-білою фарбою».
III. ПЕРИФЕРІЯ ПОЛЯ
програма 8, кросворди 7, оголошення 4, реклама 2, фото 5 – усього 26
реакц.
брехня 6, маячня 2, нудна 4, правда 4 – усього 16 реакц.
туалет 8 – усього 8 реакц.
шкільна 2, спортивна 2, цікава 3 – усього 7 реакц.
«Вісник» 2, «Полтавський вісник» 4 – усього 6 реакц.
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рубрика 2, назви газет 2 – усього 4 реакц.
телефон 2, weekend 2 – усього 4 реакц.
Периферійний блок асоціацій увиразнює не тільки уявлення про газету як носій інформації, а й дає оцінку цій інформації, пряму і приховану: «Це
не завжди правдива й нудна інформація, про яку можна дізнатися, читаючи
газету в туалеті».
Ці блоки засвідчують результат пізнання учнями світу та адаптації до
нього. Тлумачення поняття газета, хоч іноді є суб’єктивним, все ж стереотипне.
Одиничні периферійні асоціації, які не показані у вищенаведених блоках, такі: об’ява, анекдот, футбол, гороскоп, продаж, громадська думка, вісті, типографія, диктофон, лист, видавництво, «Арт-мозаїка», фотографія,
запах свіжої фарби, кінозірки, телепрограма. Ці асоціації прийнято вважати
індивідуальними, які пов’язані з особистим досвідом, нестандартним ставленням до навколишнього світу. Наприклад, імена журналістів (Гонгадзе) чи назви
газет («Полтавський вісник», «Сегодня», «Факти»).
Але все ж ці асоціації увиразнюють тлумачення зазначеного поняття,
хоч і суб’єктивно.
2. Серед отриманих асоціацій виокремимо такі, які мають різноманітні
конотації, у тому числі негативні. Можна виділити такі семантичні угруповання:
1) технічні особливості (папір, поганий папір, листки);
2) за призначенням (мухобійка, розпал для вогнища, шашлик);
3) оцінка газети на предмет об’єктивності (сірість, буденність, не
правда, брехня, маячня);
4) види новин (політична, масова, цікава та корисна інформація, передача інформації);
5) архітектоніка (рубрика, заголовок).
Виявлення таких асоціацій можна пояснити тим, що діти дуже легко
піддаються впливу батьків, привласнюючи думки дорослих, часто не розуміючи їх. Виокремлення таких асоціацій як сірість, буденність, не правда,
брехня, маячня зумовлено тим, що на шпальтах сучасних газет часто міститься інформація низької якості.
3. Окрім виділення ядра, центра і периферії асоціативного поля, важливим також є виокремлення синтагматичних та парадигматичних зв’язків. Значення слова, його цінність залежить тією чи іншою мірою від значень інших
семантично пов’язаних із ним слів, від місця слова в лексико-семантичній парадигмі, тобто від його парадигматичних відношень. Парадигматичні відношення
в лексико-семантичній системі — відношення між словами і групами слів на
основі спільності або протилежності їх значень. Прикладами парадигматики є:
• синоніми: преса, періодика;
• об’єкт – знаряддя діяльності: мікрофон, диктофон;
• об’єкт – мета: факти, новини, сенсація, аргументи;
• об’єкт – діяч: журналіст, кореспондент, редактор, репортер;
• об’єкт – продукт діяльності: стаття, інтерв’ю, доповідь, репортаж, замітка;
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• об’єкт – поле діяльності: редакція, видавництво, поліграфія, типографія.
Семантика слова, його змістовий обсяг визначається можливостями
слова поєднуватися з іншими словами. Прикладами синтагматичних відношень є: газета – читати, читання; багато статей, публікація; цікаво,
корисно, важливо; яскраві заголовки; новини, відомості, поради; свіжа, сьогоднішня; друкування; громадська думка.
Виокремлення парадигматичних і синтагматичних відношень дає
можливість припустити, що в реальній життєвій ситуації ці зв’язки і відношення слів будуть активно використовуватися, що слугуватиме успішній
комунікації [1, 9].
Результати аналізу вільного асоціативного експерименту на слово-стимул
газета засвідчують об’єктивне і суб’єктивне розуміння школярами поняття газета. Внутрішній лексикон в основному збігається зі словниковим тлумаченням,
але, крім того, є більш деталізованим і включає оцінку. Перспективним може
стати порівняльний аналіз асоціативних реакцій школярів і студентів.
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Соціологічна база дослідження відчуття страху та тривожності
у мас-медіа
За останні десятиліття журналісти та вчені дізнались багато нового про страх як реакцію на масову інформацію. Особливо це стосується
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факторів, котрі його викликають та методик, котрі дозволяють його контролювати.
Перетворившись на чинник соціологізації мас-медіа пересичені інформаційним потоком тривожного змісту. До цього додаються вседозволеність інформаційного ринку, засилля низькопробної медіапродукції, низькоморальних ідеологем та цінностей, що спричинює зниження в суспільстві
імунітету до соціально шкідливих інформаційних впливів. Дослідження
медіа-аудиторії проведені в США при дослідження ефекту «третьої особи»
(third-person-effect studies) [1,2] доводять, що в своїх оцінках серйозності тих
чи інших соціальних проблем люди покладаються скоріше на їх висвітлення
у ЗМІ, а не на свій власний досвід. Американські науковці Маршалл Маклюен (M. McLuhan) і Елвін Тоффлер (A. Toffler) одними з перших фундаментально дослідили вплив медіа на соціальний розвиток суспільства. Новаторський підхід та специфічні концепції дослідників викликали неоднозначне
ставлення з боку традиційної науки. Їх часто критикували за надмірну публіцистичність і орієнтацію їхніх книг та концепцій на широкий суспільний
дискурс.
Актуальність. Відсутність комплексного неупередженого підходу визначили актуальність матеріалів даної статті. Реакція на страх, як наслідок споживання медійної інформації породила специфічні зрушення в суспільстві.
Деякі дослідники закликають визнавати сучасне суспільство суцільно залежним від медійного страху. За допомогою нагнітання страху через масмедіа задовольняються комерційні потреби, вирішується більшість соціальних питань – управління тривожністю та страхом аудиторії перетворилось
у чітко виражений інструмент бізнес-комунікацій. Як справедливо зазначив
німецький медіапсихолог П. Вінтерхофф-Шпурк, «дослідження ЗМІ являє
собою дуже широку і вкрай неоднорідну площину (поле), через що підлягає
вивченню феноменів, а також підлягає розробці і практично значущих теорій
і методів» [1, с. 23].
Мета дослідження: дослідити соціологічну базу дослідження відчуття страху та тривожності у мас-медіа.
Задля досягнення поставленої мети в роботі передбачалися наступні
завдання:
• систематизувати роботи з дослідження функцій та формування страху за допомогою медійних засобів впливу;
• використовуючи принцип детермінізму визначити соціологічну базу
дослідження та дослідити її достатність для обраного дослідження;
Методологічною основою дослідження стали основні засади системності та синергетики детально описані в роботах Дж. Кантора [1], Д.
Альтмана [2], Т. Абакумової [4] Г. Антіпіної [7].
Викладення основного матеріалу.
Дослідженням стану тривожності та страху через медійні матеріали комплексно досліджувати стали порівняно недавно, з появою так званого мета-аналізу.
Цей тип наукової діяльності має провідне значення для вибору найбільш ефектив157

них інструментів аналізу медійного впливу на суспільство. Методика мета-аналізу, котра з’явилась наприкінці 80-х років, на сьогодні залишається однією з найпопулярніших та швидко прогресуючих методів системної інтеграції результатів
окремих наукових досліджень. Британські вчені Альтман та Чальмз (D.G. Altman ,
К. Chalmers) в своїй монографії «Систематичні огляди» визначили мета-аналіз, як
«кількісний систематичний огляд літератури … або … кількісний синтез первинних даних з метою отримання сумарних статистичних показників» [2].
Під «страхом» у нашому дослідженні ми розуміємо емоцію, яка виникає в ситуації загрози соціальному або біологічному існуванню індивіда і
спрямована на джерело уявної чи дійсної загрози [20, C. 651]. Страх є одною
з трьох первісних емоцій разом з гнівом та радістю, на підставі якої в процесі
еволюції були сформовані вторинні емоції, зокрема, емоції сорому, провини,
смутку [21, C. 44]. У якості базової емоції, страх викликається окремими вродженими детермінантами або стимулами, що притаманні людині.
Теоретично-методологічні аспекти феномену страху були осмислені
ще древніми філософами Епікуром, Лукрецієм, Платоном, Декартом, Арістотелем. Феномен страху досліджували З. Фрейд, Фромм, К. Юнг , Т. Гоббс.
Основні принципи дослідження страху та явища «тривожного ряду» викладені в роботах Т. Абакумової [4], В. Астапова, Ф. Бєрєзіна, Л. Вигодського,
Е. Пейджа та ін.
Страх є невід’ємною частиною життя особистості. Ця емоція виникає
при прогнозування якоїсь несприятливої події, від якої особа не зможе позбутися. З результатів дослідження К. Ізарда (1971 р.) випливає, що страх є саме
тією емоцією, котру людина не бажає відчувати [16]. Саме передчуття страху
лякає людину [14]. Але статистика показує іншу картину.
За рахунок навіювання та потужного впливу масових комунікацій
люди бояться не реальних, а надуманих загроз. Медіа різного ґатунку тримають людство в постійному стресі, під час якого людина втрачає здатність до
опору і може бути легше керована. Дослідження керованості людиною через
статистичний аналіз страхів проводиться переважно для прогнозу споживчої
поведінки. Наведена в таблиці 1 статистика показує нерівномірність впливу
страху та фобій, котрі викликані страхом від наслідків масових комунікацій
до реальних небезпек. Дані таблиці узагальнені та ґрунтуються на опитуваннях та аналітичних оглядах страхових випадків за даними Росстату, ВОЗ, Die
Welt, CIA World Factbook, Esquire за 2010 рік.
Таблиця 1. Статистичний аналіз страхів
№
п/п
1

Існуючі страхи в суспільній
думці
Авіакатастрофа — 25 %

Реальна небезпека цих
страхів
Загибель в авіакатастрофі —
0,004 %

2

Рак — 75 %

Смерть від раку — 9,7 %
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3

ДТП — 41 %

Загибель від травм у ДТП —
13,6 %

4

Проблеми з алкоголем — 11 %

Смерть від надмірного
споживання алкоголю — 52 %

5

Теракт — 48 %

Загибель в теракті — 0,007 %

6

Крадіжка, грабіж, розбій — 33 %

Крадіжка, грабіж, розбій — 78 %

7

СНІД — 66 %

Зараження ВІЛ/СНІД — 0,77 %

8

Проблеми з серцем — 54 %

Смерть від проблем із серцем
— 44,1 %

9

Безробіття — 38 %

Безробіття — 7 %

10

Сексуальне насилля — 47 %

Сексуальне насилля — 0,4%

* таблиця зведена за результатами комплексних досліджень [9,18]
Аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити висновок, що ми живемо
в суспільств невротиків, котрі складають переважну більшість суспільства.
Люди в невротичному стані схильні перебільшувати реальну небезпеку. За
визначенням невротик – це пригнічена особа, погано пристосована до навколишнього середовища, реальності [11]. Домінанта поведінки людини під
впливом неврозу – емоційно-інстинктивні реакції. Якщо згадати Фрейда,
то пояснення цьому факту є надання переваги принципам задоволення над
принципами реальності. Як наслідок маємо показники наведені в таблиці.
Доцільно нагадати, Фрейд також поділяв страхи на реальні та невротичні [11]. Реальний страх не є безпідставним та виконує сигнальну функцію
про насуваючу небезпеку, готовність до оборони та втечі.
Невротичного стану існує декілька загальновизнаних форм [9].
По-перше, це готовий нав’язатися для кожної більш менш підходящої
уяви так званий вільний страх. Ця форма медійного страху є безпредметна
або безоб’єктним страхом. Такий страх прийнято визначати як «страх очікування» або «боязким очікуванням». Споживачі медіа-продукту, охоплені
подібним страхом, завжди готові до найгіршого, вони живуть в очікуванні
негараздів.
Друга форма медіа-страхів більш пов’язана психічно з конкретними
об’єктами і ситуаціями. Цей страх існує у формі різноманітних дуже специфічних «фобій».
Дослідники медійного впливу не мають спільної думки стосовно причин страху у споживачів масової інформації. Особливо це стосується осіб у
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достатньо зрілому віці і достатньо розвинених для того, щоб розуміти повноту інформації, що подається медівниками, котра не завжди відповідає дійсності. Споживачі медійного страху відчувають його, незважаючи на те, що
реальної безпосередньої загрози немає.
Частина соціологів пояснюють таку реакцію за допомогою концепції класичного замовлення, дослідженої Павловим та Разаном [6]. Згідно теорії умовних рефлексів певні подразники викликають відповідну реакцію. А от схожі на
них подразники викликають схожу , але відмінну за інтенсивністю реакцію. Це
означає, що через схожість опосередкованих та реальних подразників, який-небудь подразник, що викликає переляк при безпосередньому досвіді, викличе
схожу, але менш сильну реакцію при впливі безпосередньо через ЗМІ.
Соціолог Дж. Кантор, котра дійшла до такого висновку, визначили три
категорії факторів, котрі зумовлюють емоційну реакцію споживачів медіапродукту:
1 – реалістичність відтворення / зображення
2 – мотивація споживача
3- подібні фактори, що впливають на емоції [1].
Обґрунтуємо реалістичність відтворення.
Якщо медійний продукт знято реалістично та сцени жахів правдоподібні, то емоційна реакція споживача буде надмірно бурхлива. Такий феномен називається генералізацією подразників. Феномен генералізації подразника пояснює, чому люди сильніше реагують на документальні сцени
насилля, аніж, наприклад, на сцени насилля з мультфільмів. Інтенсивність
емоційних реакцій на вміст телепрограм зумовлюється індивідуальними
страхами глядачів. Вони більше лякаються тих медіа ситуацій, з якими вони
можуть співвідносити себе, та які відповідають їх особистому досвіду [1].
Соціальні опитування та експериментальні дані показують, що індивідуальні страхи та пов’язаний з ними досвід посилюють емоційну реакції
особи при наявності відповідного медійного матеріалу [1].
Протягом того, як споживач навчається розрізняти медіа-продукти та
явища реального життя, інтенсивність емоційних реакцій на вміст масової інформації знижується до певного рівня. Додаткові дослідження показали, що
навіть при регулярному перегляді фільмів жахів, та комп’ютерні ігри з елементами насилля не зменшують реакцію страху у споживачів медіа продукції.
Дослідимо фактор мотивації глядача або іншого споживача медійного продукту. Автори «концепції публічних арен» С. Хілгартнен і Ч. Боск
[Hilgartnen с., Боск, 1988] вважають, що доросле населення певною мірою
контролює власну реакцію на зміст телепередач [4]. Тому для посилення, або
послаблення реакції страху, викликаного дією ЗМІ, використовують когнітивні методи. Наприклад, оброблені такими методами глядачі, котрі шукають
гострих відчуттів, можуть «забути», що переглянуті події є відтворення акторами і перенести пережиті страхи в реальність.
Наступним фактором підвищення мотивації споживача медіа продукту є набуття інформації. Серед є такі члени аудиторії, котрі через потребу в
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додатковій інформації звертають більшу увагу на зміст медіа продукту, і від
того відчувають більше емоційне збудження.
Фактори впливу на емоційну реакцію споживачів є головними для розробників медіа-продуктів.
Дослідження показали, що деякі члени медійної аудиторії перед
сприйняттям хвилюючої, або тривожної сцени вже знаходились у стані збудження[18]. Для них зберігається «залишкове збудження», яке комбінується
з емоційними реакціями на медійну сцену, створюючи цим самим більшу
емоційну реакцію. Вчені даний феномен назвали теорією перенесення збудження [6]. Типи збудників емоційного настрою можуть бути пов’язаними,
або не мати нічого спільного один з одними, однак перенесення збудження
має місце, якщо тільки інші фактори не відволікають глядача від процесу.
Прикладом перенесення збудження в дії є особливі технічні прийоми,
котрі використовують режисери медіа продукту для посилення стану невизначеності. Це безумовно звукове оформлення. Різні види музики, або підібраний звуковий ряд регулюють емоційне збудження, зумовлюючи емоційний вплив медіа продукту.
Ще одним ефективним прийомом може слугувати натяк або попередження про загрозу. Прикладом є очікування чергового «кінця світу», котрий
з наполегливістю ледве не щорічно відтворюють медійники незалежно від
виду медіа-продукції (наприклад теорії про те, що кінець світу може наступити в 2012 році, ґрунтовані на календарі майя, літочислення в якому закінчується 21 грудня 2012 року.
Згідно з віруваннями індіанців, в 2012 році закінчиться епоха «п’ятого
Сонця», що й спричинить за собою загибель цивілізації. У травні 2012 року
група американських учених розповіла , що знайшла більш ранній запис календаря майя, згідно з якою існування світу не закінчується в 2012 році.
Крім того, кінець світу в 2012 році передбачав каліфорнійський проповідник Гарольд Кемпінг – він спочатку призначив апокаліпсис на травень, а потім на жовтень цього року.). Свідомо використаний прийом посилення емоцій задля отримання наперед визначеного ефекту знаходить
відгук у формі страху.
Аналіз оглядових статей та статистики соцопитувань [1,2,4,13,18] доводять, що існують набуті через медійний вплив активатори страху: наявність
чого-небудь загрозливого, відсутність того, що забезпечує безпеку, події, котрі
проходять в очікуваному місці в очікуваний час. Страх збільшується, коли образ життя та діяльності змінюється всупереч нашим побажанням. Страх виникає, коли особа, з її точки зору, опиняється в безвиході. Існує ще один цікавий
активатор страху – новина. Все нове, невідоме, вперше трапилось – супроводжується острахом. Обережність вимагає «очікування невдачі». Отже медійники, котрі мають новини за «хліб», стають провідниками страху.
Серед більшості виплеканих медіапростором страхів дослідники виділили вісім головних різновидів, утворюючих чотири пари страхів [16-17].
1. Страх перед керівником, вчителем, лідером.
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2. Страх відповідальності. Страх відповідальності не має під собою
біологічного підґрунтя, а зумовлюється, майже виключно соціальним механізмом. Ю. Щербатих у своїй роботі «Психология страха» пише: «Этот
страх, послуживший отправной точкой миллионов случаев гипертонии, атеросклероза, язвы желудка, инфарктов и инсультов унес больше человеческих
жизней, чем все войны на Земле».
3. Страхи започаткування та очікування невдач з обережності.
4. Страх успіху. Цей соціальний страх виникає у невпевнених осіб, котрі
в разі успіху повинні будіть брати на себе поширену відповідальність. Це їх відштовхує від частини активної роботи та спонукає до відмови додавати зусиль задля досягнення результатів.
5. Страхи близьких соціальних контактів. Це страх одинокості, поряд
з яким ходять страхи втрати близької людини, втрати роботи, місця в соціальній групі.
6. Страх злиття з іншою людиною. Життя деяких людей під впливом
імпульсів пов’язане з намаганням самовизначення та самоствердження, що
може призвести до самоізоляції та відповідних фобій.
7. Страхи оцінок та процесу оцінювання.
8. Страх неуваги з боку інших людей, котрий характерний для демонстративних істеричних особистостей. Їм не важливо яким буде привід — головне, щоб про них говорили, на них дивились, ними милувались або ненавиділи.
Вважається, що людині властива певна свобода вибору поведінки. Однак існують певні норми і фактори, котрі її обмежують в цьому виборі. Професійні медіа-маніпулятори вправно використовують основні чотири форми
корекції поведінки медіа-аудиторії, в тому числі споживацької поведінки.
Перша – позаекономічний примус, котрий виражено відношенням безпосередньої зверхності, або особистої залежності людини від інших людей,
адміністративний та політичних органів. За умови неекономічного примусу
людиною спонукає страх. Це страх перед можливим фізичним насиллям, обмеженням юридичного, громадянського або соціального статусу, і т. п.
Друга форма — економічний примус, під яким розуміється залежність
особи від матеріальних умов її існування. Якщо не забезпечено мінімум базових потреб, то у людини фактично відсутній вибір, ним знову володіє страх
(голод, бідність, деградація, безробіття) [13].
Третя форма — технологічний примус, котрий виражає односторонню
залежність від умов праці та проживання. Поширеною формою такого примусу з боку медійників є залежність від мережі Інтернет. Люди стають придатком конкретного технологічного медійного процесу.
Четверта форма — ідеологічний примус. Він виникає як продукт маніпулювання особистим інтересом: використовується страх Божої кари, втрати
життєвих орієнтирів, розриву з референтною групою. Тонка грань між негативною та позитивною мотивацією зникає [13].
Резюмуючи аналіз дослідження інформаційного матеріалу, та з перерахованих вище факторів очевидно, що сучасний медійний продукт є різновидом
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«торгівця страхами» при маніпулюванні особистими та споживчими потребами
людей. Причому ця торгівля властива не тільки маркетингу, але й політиці, котра
за допомогою медіа паразитує на бажанні людей позбутися впливу страху.
Як інструмент медійного впливу на цільову аудиторію використовується аналог визнаної медициною панічної атаки.
Метою дослідження стало визначення впливу засобів мас-медіа на рівень тривожності студентів харківської філії Соломонова університету.
У дослідженні приймало участь 73 студенти заочного відділення, котрі відвідували заняття на різних факультетах університету.
Вибірка основувалась на попередньому опитуванні студентів, основою якого було виявлення кількості часу, котрі студенти проводять в соціальних мережах за переглядом агресивного відео.
Група досліджених учасників включала 73 особи, котру розбили на дві
підгрупи. До першої увійшли 52 особи (71,2 %) складали студенти – котрі більшість часу активно користуються медійними засобами комунікації (переважно
для участі в соціальних мережах) (активні учасники) (33 жінки та 19 чоловіків середній вік 21,8 років) та 21 особа (28,8 %) – студенти, які небагато часу
проводять медійному просторі та яким байдуже смисловий вміст контенту (13
жінок 8 чоловіків середнім віком 22,3 роки).
Для перевірки висунутої гіпотези про вплив медіа на розвиток тривожності і вирішення поставлених завдань у роботі використано комплекс
психодіагностичних методик збору й обробки даних:
• 16 PF-опитувальник Кеттела – адаптований варіант
• Тест на виявлення тривожності Спілбергера
Достовірність отриманих результатів соцопитування забезпечена
адекватністю застосовуваних методів і методик, аналізом і перевіркою даних
за допомогою різних статистичних процедур.
Тест для дослідження особистісних особливостей молоді розроблено Р.
Б. Кеттеллом і Р. В. Коаном. У конкретному варіанті соцопитування він містить
12 шкал для вимірювання ступеня вираження рис особистості, функціонально
незалежна природа яких встановлена в ряді факторно-аналітичних досліджень.
Є два варіанти тексту адаптованого модифікованого варіанту особистісного опитувальника Кеттелла: для юнаків і для дівчат. Використовуваний
опитувальник містив 60 запитань, на які обстежуваній молоді пропонувалось
відповісти. Кожна опитана особа заносила до тестових таблиць відповіді
(«так», «ні», «не знаю» (або «a», «b», «c»)) в реєстраційний бланк. Обробка
отриманих даних проводилася за допомогою «ключа».
Збіг відповідей обстежуваного з «ключем» оцінюється в 2 бали для
відповідей «а» і «с», збіг відповіді «в» – в один бал. Сума балів по кожній виділеній групі питань дає в результаті значення фактора. Отримане значення
кожного фактора аналізується за допомогою таблиці у вигляді стенів.
Стени розподіляються за біполярною шкалою з крайніми значеннями
високими (8-10 стенів) і низькими (1-3 стена). З наявних показників по всіх
16 факторів будується, так званий «профіль особистості».
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Результати застосування даної методики дозволяють визначити психологічну своєрідність основних підструктур темпераменту й характеру.
Причому кожен фактор містить не тільки якісну і кількісну оцінку внутрішньої природи людини, але і містить у собі її характеристику з боку міжособистісних відносин.
Результати опитувальника Р. Кетелла на відповідях осіб що активно використовують медійні засоби комунікації представлені на рис. 1.

Рис.1. Особистісний профіль піддослідних першої підгрупи [19].
В профілі особистості першої підгрупи всі фактори мають середні рівні. Проте найбільше значення має показник заклопотаності і пригніченості, що також вказує на схильність до чужого впливу, залежність
настрою і поведінки від схвалень або несхвалення з боку оточуючих –
найнижчий показник за критерієм E (залежність). Можна припустити,
що це наслідок специфіки педагогічного стилю викладачів ВУЗу. Також
невеликі показники за шкалами C (емоційна нестійкість) і H (вказує на
нерішучість і обережність).
Інакше розподілені результати другої підгрупи, що показано на
рис 2.

Рис.2. Особистісний профіль опитувань другої підгрупи [19].
164

На графіку видно, що показники всіх факторів також мають середні
рівні, однак деякі відхилення спостерігалися за іншими шкалами.
Найбільше значення фактору Q3 – свідоцтво організованості, вміння
добре контролювати свої емоції і поведінку. У підгрупі є загальна здатність
ефективно керувати своєю енергією і планувати.
В той же час спостерігається невеликий недолік енергії (фактор C) і
підкорюваність, залежність (Е) у даних молодих людей. Що, на нашу думку,
може пояснюватися віком.
Серед приватних результатів підгрупи підлітків рідко переглядають
телевізор є прямий взаємозв’язок показника товариськості, доброзичливості
(фактор А) і рішучості, соціальної сміливості, невимушеності (фактор Н).
Зворотний зв’язок між фактором товариськості і фактором тривожності, заклопотаності (фактор О). Іншими словами, чим більш товариська особа, тим
вона проявляє себе більш рішуче і менш стурбовано.
Зіставивши особистісні профілі підгруп ми бачимо, що групові особистісні профілі мають незначні відмінності (Рис 3).

Рис 3. Зіставлення особистісних профілів опитуваних по підгрупах
[19].
Існує різниця між факторами Е, F, H, O, Q3. Опитувані першої підгрупи,
які приділяють багато часу для споживання медійного контенту (перегляд телепередач, активне спілкування в соціальних мережах) більш керовано-залежні, тривожні, обережні, стурбовані, імпульсивні. Причому різниця в імпульсивності за рахунок більш виразного контролю підлітків другої підгрупи.
Вимірювання тривожності як властивості особистості особливо важливо, оскільки це властивість багато в чому обумовлює поведінку особистості.
Більшість з відомих методів вимірювання тривожності дозволяє оцінити або
тільки особистісну, або стан тривожності, або більш специфічні реакції. Єдиною методикою, що дозволяє диференційовано вимірювати тривожність і як
особистісну властивість, і як стан є методика, запропонована Ч. Д. Спілбер165

гером. Російською мовою його шкала була адаптована Ю. Л. Ханіним. Даний
тест є надійним та інформативним способом самооцінки рівня тривожності.
Певний рівень тривожності – природна і обов’язкова особливість активної діяльної особистості. У кожної людини існує свій оптимальний, або
бажаний, рівень тривожності – це так звана корисна тривожність. Оцінка людиною свого стану в цьому відношенні є для нього істотним компонентом
самоконтролю і самовиховання.
Під особистісною тривожністю розуміється стійка індивідуальна характеристика, що відбиває схильність суб’єкта до тривоги і передбачає наявність в нього тенденції сприймати досить широке «віяло» ситуацій як загрозливі, відповідаючи на кожну з них певною реакцією. Як схильність, особиста
тривожність активізується при сприйнятті певних стимулів, що розцінюються людиною як небезпечні для самооцінки, самоповаги.
Ситуативна або реактивна тривожність, як стан, характеризується
суб’єктивно пережитими емоціями: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію
і може бути різним по інтенсивності й динамічності в часі.
Опитувальник Спілбергера складається з двох шкал: 20 висловлювань
належать до особистої тривожності та 20 висловлювань, що належать до ситуативної тривожності.
При інтерпретації показників можна використовувати наступні орієнтовні оцінки тривожності:
0 - 30 балів – низька тривожність
31 - 44 бали – помірна; тривожність
45 і більше – висока тривожність.
Таблиця 2. Порівняння ситуативної тривожності Спілбергера за підгрупами
висока

помірна

низька

Студенти, які багато приділяють уваги
60 %
40 %
спілкуванню в медіапросторі
Студенти, котрі мало приділяють уваги
8,4 %
58,3 %
33,3 %
спілкуванню в медіапросторі
Як видно з таблиці, у групі учасників опитування першої підгрупи набагато більше кількість тих, хто має високий рівень, ніж у групі студентів
другої підгрупи. До того ж у другій групі 33,3 % піддослідних мають низький
рівень СТ, тоді як в першій групі випробовувані з даним рівнем відсутні.
Особистісна тривожність.
Таблиця 3. Порівняння особистісної тривожності Спілбергера за підгрупами
Студенти, які багато приділяють уваги
спілкуванню в медіапросторі
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висока

помірна

70 %

30 %

низька

Студенти, котрі мало приділяють уваги
16,7 %
50 %
33,3 %
спілкуванню в медіапросторі
З таблиці 3 видно, що показники особистісної тривожності обох груп
вищі, ніж показники ситуативної тривожності. Однак і тут у групі першої
підгрупи більше кількість тих, хто має високий рівень (70 %), ніж у групі
підлітків другої підгрупи (16,7 %). У другій групі також 33,3 % піддослідних
мають низький рівень ЛТ, а в першій групі досліджуваних з даним рівнем
немає.
Зазначимо, що у деяких опитуваних осіб у порівнянні з ситуативною
тривожністю особистісна виявилася вище, а в інших нижче. Середні показники по групі також різняться щодо ситуативної та особистісної тривожності.
Для перевірки гіпотези дослідження було проведено статистичне порівняння рівнів тривожності в підгрупах з допомогою t-критерію Стьюдента,
який обчислюється за формулою:

При чому:
– середнє арифметичне наявних даних по групі
– стандартна похибка середнього

– стандартне відхилення
X – дані по групі (порівнювані показники)
n – число обстежених (73 чол.)
У наслідок чого за фактором F (тривожність) методики Кеттелла було
отримано емпіричне значення t-критерію Стьюдента, рівне –0,962029987. За
шкалою ситуативна тривожність методики Спілбергера 3,730192497, шкалою особистісна тривожність методики Спілбергера 3,898519323
Число ступенів свободи:
k=n1+n2-2= 52+21-2=71
Отже, критичне значення:
t (кр) = 2,086, для a=0,05
Із порівняння видно, що отримані емпіричні значення t-критерію за
результатами методики Спілбергера більше критичного. Із цього випливає,
що результати підгруп за цією методикою мають статистично значущі від167

мінності. Однак, рівні тривожності за методикою Кеттелла не мають статистично значущих відмінностей, що, на нашу думку, може пояснюватися або
нещирістю відповідей випробовуваних, або під впливом ситуативних чинників: дослідження за методиками проводилось в два різних дні, самоповаги.
Висновок. Найслабшою ланкою в захисному бар’єрі психіки є емоції, які, відповідно, становлять значний інтерес для маніпулятора. Однією з
основних і найсильніших емоцій людини є страх. Його визначають як первісну емоцію, що виникає в ситуації загрози біологічному або соціальному
існуванню індивіда і спрямовується на джерело дійсної чи уявної загрози.
Дослідження страху та тривожності під впливом медійних засобів комунікації є актуальною проблемою суспільства. Проаналізовані дослідження вказують
на високий соціальний вплив медіа та утримання ними аудиторії в стані стресу.
Навіювання страху є інструментом, за допомогою якого ЗМІ досягає
комерційних чи інших цілей, адже на особу в стані стресу легко чинити цілеспрямований вплив.
Звичайно, проаналізовані дослідження не показують повну картину
представленої теми. Вони висвітлюють лише певну сторону питання. Для
повного аналізу страхів та фобій людини та суспільства в цілому варто залучити експертні дослідження, поставити експерименти із залученням спеціалістів як з біології та психології, так і з соціальних комунікацій. Результати соцопитувань дають представлення лише про певні тенденції суспільних
настроїв. Не зважаючи на свою неповність, соціологічна база дослідження
страху і тривожності під впливом медіа засобів представлена у роботі є достовірною для використання цих даних для вторинних процедур аналізу.
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Репортаж-драма у фотожурналістиці: концепція жанру
Наразі реципієнти і продуценти інформаційного середовища можуть спостерігати стрімке зростанням популярності аудіовізуальних медіа, зокрема фотожурналістики, що стає чи не найбільш оперативним
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та змістовним ЗМІ. Зображально-виражальні можливості репортажної
фотографії в цифрову добу дозволяють розширити її жанрово-стильовий
спектр, а відповідно прагматичний та імперативний потенціал у медіа.
Зокрема, такий напрямок розвитку ЗМК зумовлює актуальність досліджування площини репортажної фотожурналістики.
В. Лейбін наголошує: «Хороший фоторепортаж – це <…> драма,
що викликає відчуття розгортання історії, а в кожному конкретному кадрі
виконано всі закони композиції» [1]. У пропонованому дослідженні увага
зосереджена на «драматичній» складовій фоторепортажу, а саме режисирування (на рівні форми та змісту) напруженості події, гостроти конфлікту
зображальними засобами та додатково супровідним текстом.
Предметом дослідження є жанрові особливості «драматичного» фоторепортажу.
Мета наукової розвідки – виявити «драматичні» складники у фоторепортажі та прослідкувати особливості його творення і сприйняття.
Джерельна база дослідження ґрунтується на працях В. Морозова [5],
А. Картьє-Брессона [2], А. Лапіна [4] .
Зокрема, А. Картьє-Брессон у статті «Вирішальний момент» говорить
про важливість поєднання композиційно-сюжетних елементів фото із розміщенням їх у канві видання для передачі фоторепортажем більш точної та
динамічної картини подій. Також автор підкреслює важливість деталі, що
може стати лейтмотивом знімку: «У фоторепортажі будь-яка дрібниця може
стати предметом вашої уваги» [3]. А. Картьє-Брессон стверджує, що зображення героя фотографії в правильному ракурсі зможе розкрити всю історію
в кількох знімках. Показ типового явища через одиничний конкретний образ
близький «драматичній» журналістиці.
Фоторепортаж-драма, маючи свої особливі методи вираження, все
ж базується на основних засадах репортажної журналістики. Ми пропонуємо розглядати репортаж-драму, як таку, що базується на «трьох китах»:
• динамізм
• деталізація
• драматизація
Проте слід відрізняти ознаки типового текстового репортажу та
ознаки «драматичного» зображення дійсності у фотожурналістиці. Сьогодні фоторепортажем вважається будь-який фотозвіт певної події чи явища, що має у своєму складі більше трьох знімків. Тому виокремленні нами
характеристики означують саме «драматичну» складову сучасного фоторепортажу.
Представлені вище основні позиції дозволяють максимально увиразнити подію, і окреслити їхні жанрові особливості фотографії. Під динамізмом розуміємо зйомку рухомих, динамічних об’єктів. Основною метою цього методу є створення ефекту присутності реципієнта за рахунок уникнення
статизації та деформалізації героїв фотозйомки.
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Оскільки в пропонованому дослідженні ми аналізуємо внутрішньо
композиційну будову та наповнення репортажу, то вважаємо допустимим демонструвати основні положення лише на окремих знімках, які можуть самостійно репрезентувати методи його утворення і увиразнення.
Важливою є репрезентація деталей події. Виокремлення шляхом відриванням від основного тла події окремих символів і образів дає змогу заглибити спостерігачів у контекст перебування автора. Насамперед це дозволяє
передати настої події, точно змалювати атмосферу. Сюди можна долучити
метод макрозйомки, який дозволяє передати найменші деталі максимально
точно і глибоко.

(стрічка – контрастна
смислова деталь)
Драматизація дозволяє довершити ланку способів увиразнення
події, яка висвітлюється, та максимально наблизити її до реципієнта.
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(передача емоцій у
кадрі)

(смисловий контраст
між об’єктами знімка
створює певний
емоційний відтінок)
Передача емоцій у кадрі – прямий шлях до створення напруження та яскравих плям у репортажі. Це одна із ключових складових створення настрою події, її репрезентації, а значить каталізатором «драми». За допомогою цього у
репортажі виокремлюється особистість. Разом із тим, драматизувати знімок
допомагають прийоми смислового контрасту.
Пропонуємо огляд методики створення фоторепортажу-драми. Перш
за все, у процесі створення репортажу автор має визначитися із технічними
аспектами зйомки, які мають місце лише в процесі безпосередньої роботи на
місці події.
1. Розташування героя в площині кадру.
Героя фотознімку рекомендовано фіксувати в русі, слідуючи основам динаміки зображення. По-перше, рухомий об’єкт не має бути щільно обмежений рамками фото: має залишитися місце в напрямку руху
об’єкта.
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(правильно
розташований об’єкт
зйомки)

(неправильно
розташований
об’єкт зйомки)
По-друге, мають бути дотримані лінії кадрування зображення: рекомендовано не обрізати частині тіла по лінії згинів, відсікати їх неаргументовано, нелогічно. Також важливо зберігати натуральні пропорції та уникати їх викривлення.

(правильно кадрований об’єкт
зйомки)
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(неправильно кадрований
об’єкт зйомки)
Динаміка може досягатися порушеннями класичних канонів фотографії, але із певним естетичним ефектом. Наприклад, знімати героя на ширококутний об’єктив з-під низу, нівелюючи рівень очей, або згори, тим самим ми
відкриваємо огляд екстер’єру, у якому знаходиться герой.

(об’єкта зверху – виправданий
підхід для динаміки зображення)
Щоб досягти максимальної динаміки об’єкта в кадрі рекомендовано
розміщувати його зліва знизу на правий верхній кут, за так званою «позитивною» діагоналлю.

(розташування об’єкта
зйомки за «позитивною
діагоналлю»)
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Якщо героями знімку є кілька об’єктів, то рекомендовано фіксувати їх у
взаємодії між собою та деталями інтер’єру чи екстер’єру.

(об’єкти зйомки взаємодіють
між собою та з оточуючим
середовищем)
2. Компонування основних і додаткових елементів кадру.
Також доцільно обрати, чи буде об’єкт відірваний від фону чи подаватиметься із компонентами інтер’єру чи екстер’єру. У першому і другому
випадках є доцільними свої варіанти зображення основного героя зйомки.
У разі відокремлення персонажа динаміка фото має бути більш пласкою,
двомірною, рекомендовано використовувати світлосильні телеоб’єктиви для
максимального зменшення ГЧЗП (тут і далі – глибина чіткості зображуваного простору), у другому випадку – фото має створювати ефект тримірного
зображення, рух об’єкта проектується на трьох векторах (з нижнього кута по
діагоналі / знизу вгору / із центра зображення в площину глядача).

(відокремлення об’єктів зйомки від
фонових деталей)

(об’єкт зйомки у контексті фонових
деталей; діє правило «позитивної
діагоналі»)
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(об’єкт зйомки взаємодіє з фоном; задіяний поступальних рух у площину
глядача)
3. Деталізація і крупний план
Деталізація є надзвичайно важливою для створення репортажу-драми.
Зокрема, з огляду на характеристики об’єктів зображуваного, можемо розділити
деталізацію на макрозйомку предметного середовища та укрупнення людських
портретних знімків. В обох випадках важливу роль відіграє відірваність об’єкта
зйомки від фонових деталей, оскільки уся увага має бути приділена центральній
величині знімка. Бажано створювати малу величину ГЧЗП, щоб якомога сильніше
виділити зміст фото і сильніше «розмити» фонові деталі. Додатковий ефект в методі деталізації створюють також кольоровий та світловий контрасти між деталлю та
фоном. Чим осібніше виглядає суть фотографії, тим більше уваги вона приверне,
а значить, створить більш повну картину дійсності, що є метою репортажу-драми.
(деталь у малій ГЧЗП,
фон – поза нею)

(деталь на тлі контекстуально
контрастного фону)
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(крупний план героя знімка
розкри-ває настрій події)
4. Геометричні пропорції знімка.
Репортажна фотографія будується за тими ж законами геометричної естетики, що й художні знімки та картини. У нашому випадку, цими правилами нехтувати не варто: слідування законам золотого перетину, правилу третин та розподілу площини згідно теорії Фібаначчі надає знімкам пропорційності і гармонії.
Драматичного відтінку репортажна фотографія може набувати не лише завдяки
динамізму та рухливості, а й завдяки ствердного спокою й стабільності. Завдяки
цим принципам побудови кадру автор може виразити емоційність будь-якого моменту, точно передати настрій події, що також є одним із основоположних принципів репортажної драми.

(знімок побудований за правилом
золотої точки: об’єкт будується
навколо вихідної точки «золотої
кривої»)

(знімок побудований за
правилом трикутників: у
бокових трикутниках мають
розташовуватися додаткові
деталі, основний об’єкт
пересікається найдовшою
діагоналлю)
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(знімок побудований за правилом
золотого перерізу)
5. Кольористика: контрасти та кольорова гама «драматичного» фото.
Кольори знімка довершують низку основних постулатів створення драматичного фото. У виборі кольору автор має два шляхи: зіграти на кольоровотоновому контрасті об’єкта й фону / фонових об’єктах зйомки або ж відмовитися від кольору взагалі й перейти у вираження через світло-тіньовий контраст.
У першому випадку автор має ширші можливості для вираження, але цей варіант буде складнішим, оскільки задля досягнення максимального ефекту варто
зважати на коло кольористики (розташування основних кольорів та їх відтінків
по колу для демонстрації їх взаємозалежності). Так, наприклад, згідного цього
кола блакитний найбільше контрастує з помаранчевим, що й дає їм змогу утворити найбільш гармонійну кольорово-контрастну пару для сприйняття). Не завжди в умовах репортажної зйомки вдається вихопити об’єкт зйомки, який би
відповідно контрастував із фоном або іншим об’єктом. Тому це, радше, порада
для вибору вже відзнятого матеріалу, аніж для контролю під час зйомки.
(кольорова деталь на
нейтрально фоні)

(червоний та зелений –
взаємоконтрастні кольори)
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У разі вибору роботи у чорно-білому діапазоні автору варто лише визначитися із глибиною та точністю переходу між світлом і тінями. Це має
точно передавати зміст фото.

(чорно-біле рішення
приховує неточності
у кольоробудові
знімка)
Наголосимо, що до уваги не беруться умови грамотного створення репортажу, тобто за основу ми взяли знімки, що заздалегідь правильно зексоновані, відкадровані тощо.
Отже, дослідження фоторепортажу-драми спирається на внутрішньокомпозиційне наповнення знімка та його грамотне виконання й оформлення,
що глибоко та точно мають передавати три основних ознаки драматичного репортажу: динаміка, драматизація та деталі. Дослідження особливостей
цього жанрового різновиду розкриє нові можливості для його вдосконалення, вияву потенціалу медіавпливу та допоможе підвищити рівень дієвості
фотожурналістики загалом.
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Характеристика вербальних компонентів реклами дитячих товарів
Діти – це найбажаніша й найцінніша аудиторія для рекламодавців. Сучасна
рекламна індустрія активно використовує довірливість і наївність наймолодших
її споживачів. Певні установки щодо того чи іншого бренду рекламники намагаються сформувати в людях так рано, наскільки це можливо. Це робиться тому,
що практично не можна змінити світогляд споживача після 45-50 років. Для того,
щоб не витрачати зайвих зусиль рекламісти все частіше намагаються зробити лояльною до певних брендів молоду аудиторію, яка легко сприймає усе нове, але й
так само легко піддається навіюванню. Це аудиторія з несформованими звичками,
смаками, стилем життя.
Неабияка актуальність дослідження рекламних стратегій компаній,
що мають дитячу цільову аудиторію, особливо вербальних компонентів реклами дитячих товарів, виявляється в значимості впливу реклами для дітей
як на дитячу, так і на дорослу аудиторію. Дитина, на думку професора маркетингу Texas A & M University Джеймса МакНіла, цікава ринку і виробникам
реклами за трьома міркуваннями:
• по-перше, вона має свої власні гроші та витрачає їх, часто підкорюючись рекламі;
• по-друге, вона впливає на рішення батьків про те, що купувати;
• по-третє, на той час, коли дитина виростає, її споживчі запити і звички вже виявляються сформованими завдяки рекламі, яку вона бачила у далекому дитинстві [3].
Отже, метою є розглянути вербальні компоненти реклами дитячих товарів, з’ясувати на яку аудиторіє і як вони впливають.
Вербальні компоненти є дуже важливими для реклами. Вербальні засоби впливу — це мовні засоби й ораторські вміння, які викорис¬товуються
в паблік-рилейшнз і рекламі, текстова або аудіальна частина рекламних повідомлень.
Процес створення реклами вимагає використання двох основних
інструментів — слова і образу, вербальних і ві¬зуальних засобів комунікації. Для ефективного впливу на свідомість людей слід застосовувати певні
специфічні слова і фрази, лек¬сику і побудову вислову. До того ж необхідно
враховувати той факт, що якщо рекламне гасло є вдало сформульованим, то
більшість реципієнтів добровільно стануть його по¬ширювачами.
Вербальні компоненти використовуються як в друкованій рекламі, так
і в аудіовізуальній. Найбільш цікавою є телереклама, яка вміщує в собі синтез усіх каналів впливу на реципієнта.
Отже, яким чином рекламні заклики придбати щось впливають на
дитину та її поведінку? Дослідження, проведені рекламними агентствами,
показують, що персональні вимоги дітей можуть визначатися і змінюватися
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через вплив телевізійної реклами. Сімейні потреби, таким чином, опиняються під впливом реклами, яка їх формує та надає дітям аргументи, чому вони
повинні бажати придбати конкретну річ. Це може сильно ускладнити життя
батькам, які з фінансових або моральних причин відмовляються слідувати
рекламі [2].
Необхідно враховувати психологічну незахищеність дитини перед рекламою. Наприклад, один і той самий рекламний ролик малюк може дивитися нескінченну кількість разів, виявляючи при цьому справжній інтерес до
побаченого. Це відбувається тому, що у маленьких дітей практично відсутнє
почуття роздратування через однотипну рекламу. Як свідчить опитування,
проведене в 2003 році компанією «КОМКОН-Медіа», саме малюки становлять більше половини (52,4 %) глядацької аудиторії, на яку так розраховують
рекламодавці.
Реклама дитячих товарів – це явище складне й неоднозначне. Тому й
постає питання: на кого більшою мірою повинна бути орієнтована дитяча
реклама – безпосередньо на дітей чи на їхніх батьків?
Психологи стверджують, що саме яскрава картинка, а не зміст рекламного повідомлення привертає увагу маленьких споживачів реклами.
Вербальні компоненти, у вигляді текстів чи закадрового голосу, спрямовані,
в основному, на дорослих.
Світлана Шупе, генеральний директор рекламного агентства
ZenithOptimedia, стверджує, що реклама дитячих товарів поділяється на дві
великі категорії. Перша орієнтована на самих дітей. Зазвичай це діти молодшого шкільного віку, які часто отримують від батьків гроші на кишенькові
витрати і можуть самі приймати рішення про покупку того чи іншого товару.
Другий вид дитячої реклами адресований батькам. У цьому випадку рекламуються більш значущі речі, такі як, наприклад, одяг, харчування, меблі і т.д.
Тут дитина може вплинути на прийняття рішення про покупку лише побічно,
і більшою мірою покупка залежить саме від дорослих [4].
Яскравим прикладом орієнтованої на дитину реклами є продукція
компанії Nestle. На українському телебаченні часто можна побачити зроблену в стилі мультфільму рекламу шоколадного напою Nesquik. Головним героєм рекламних роликів є кролик Квікі, який успішно привертає увагу саме
дитячої аудиторії. Проте, якщо послухати закадровий голос в рекламі, то він
запевняє, що Nesquik – це смачний напій на сніданок з вітамінами і мінералами, з чудовим шоколадним смаком, збагачений залізом та фосфором. Ця
частина рекламного повідомлення, безумовно, спрямована на дорослу аудиторію й апелює до раціональності.
Останнім часом виробники дитячої реклами намагаються зробити її
цікавою як для дітей, так і для дорослих. У такій рекламі є дві частини – ірраціональна й раціональна. Ірраціональна частина має на меті вплинути безпосередньо на дитину, а також на емоції дорослих. У другій частині, зазвичай,
інформативно розповідається про позитивні сторони і переваги продукту, що
просувається.
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Наприклад,Олександр Маслов, менеджер з маркетингу представництва Reebok в Росії , стверджує, що реклама цього бренду в більшій мірі
спрямована саме на батьків. Теж саме можна сказати про рекламну кампанію
колекції дитячого одягу Dolce & Gabbana Fall-Winter 2012-2013. У цій рекламній кампанії взяли участь як дорослі моделі, так і чимало дітей. Однак,
використовуючи образи дітей і рекламуючи продукцію саме для дітей, реклама була спрямована на дорослу аудиторію.
Розгляньмо також рекламу дитячих товарів компанії Danone, а саме серію кисломолочних продуктів «Растішка». У рекламному роликові ми чуємо
наступне: «Дитячі кістки оновлюються в 5 разів швидше ніж у дорослих, тому
«Растішка» потрібен дітям щодня. «Растішка», окрім кальцію, містить вітамін
D, тому кальцій засвоюється краще і допомагає зміцнити кісточки. «Растішка»
– зміцнення кісточок важливе для діточок». Аргументація про користь і важливість продукції адресована дорослій аудиторії. Однак сценка, де дитина 8-9 років просить щось для «справжнього» ковбоя, розрахована на дитячу аудиторію.
Цікавим для аналізу є також Інтернет-сайт бренду Rastishka.ua Його
поділено на дві частини: «дверцята» для дітей і для батьків. У частині для
дітей ми попадаємо у «світ Діно», де є школа, ігротека, будинки рекламного
персонажа Діно та його друзів. У розділі для батьків дорослі можуть прочитати новини, статті про здорове харчування, розвиток дитини.
Отже, в рекламі дитячих товарів компанії Danone присутня як раціональна частина для батьків, так і ірраціональна частина для дітей. Це допомагає вплинути на більшу аудиторію, створити комплексне враження від
продукції, як у дорослих, так і у дітей.
Приклади інтегрованого підходу до впливу на різні вікові категорії споживачів реклами для дітей можна простежити в рекламі багатьох брендів. Серед них бренд молочної продукції для дітей «Яготинське для дітей». Реклама
цього бренду орієнтована відразу на дорослу і дитячу аудиторію. Це проявляється у вербальних компонентах, використаних у рекламі. По-перше, відеоролик озвучено голосом малюка. По-друге, рекламний текст містить велику кількість зменшувально-пестливих слів. По-третє, звертається увага на відсутність
цукру у продукті, наявність овочів та фруктів, на зручність пляшки. За допомогою цього рекламний ролик досягає як дитячої, так і дорослої аудиторії.
Таким чином, можна зробити висновок, що вербальні компоненти
реклами дитячих товарів спрямовані на різну за віком споживчу аудиторію.
Рекламники використовують яскраві зображення, мультиплікаційних персонажів, високу швидкість зміни подій для привернення уваги дитячої аудиторії,
яка, незважаючи на юний вік, є активним споживачем реклами. Створюючи
ірраціональну частину реклами для дітей, рекламісти часто забувають про
психологічну вразливість дитини і її можливість впливати на сімейні потреби.
Можна стверджувати, що на дитину більшою мірою впливають візуальні засоби комунікації, хоча вербальні компоненти також присутні. Серед них: використання дитячого голосу для озвучування реклами, надмірне спрощення
рекламного тексту, емоційні, сповнені ентузіазму заклики. Вербальні компо182

ненти, присутні в раціональній частині рекламної комунікації, виражаються
у вигляді аргументації щодо корисності, важливості чи ексклюзивності продукції. Вони апелюють до дорослої аудиторії. Отже, в сучасній рекламі дитячої
продукції використовується синтез раціональних й ірраціональні елементів.
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Характеристика вербальних компонентів реклами підліткових товарів
На сьогодні рекламна комунікація розглядається не тільки як джерело
інформації, а і як впливовий інструмент для маніпулювання мотиваційно-потребовою та свідомою сферами особистості. Під категорію найбільш вразливих споживачів підпадає підліткова аудиторія, що спричинено психологічними та віковими особливостями.
Актуальність цього дослідження зумовлена зростанням впливу реклами, як наслідок – стереотипізація мислення, хибні стандарти поведінки,
викривленні уявлення про життя.
Мета дослідження – визначити характерні риси вербального компоненту підліткової реклами та специфіки способу подачі інформації, орієнтованої на формування та зміну ціннісних орієнтацій, поведінки підростаючого
покоління.
Підлітковий вік – це період соціалізації, пошуку ідентичності, становлення особистості, різкої зміни установок та поглядів. Аналізуючи ці
властивості, рекламники виокремлюють основні потреби та бажання молодої особи, закладаючи їх в основу майбутньої реклами. Реклама йде поряд
з молодіжною аудиторією, поступово вказуючи на потрібні напрямки та не
залишаючи їй місця для самостійних рішень.
До своїх реципієнтів реклама «говорить» за допомогою вербальних та
візуальних інструментів. Найбільш вдалою рекламою буде та, де гармонійно
поєднанні текст та зображення.
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Будь-які слова мають смислові та емоційні навантаження. Почуті або
прочитані рекламні слогани актуалізують асоціації та переживання, викликаючи потрібний емоційний стан. Реклама для підлітків здебільшого апелює
до ірраціонального – найчастіше молодь здійснює покупки під впливом емоцій. Обираючи товар, підліткова аудиторія спирається на низку наступних
критеріїв: сучасність, популярність бренду, визнання серед однолітків, відповідність модним тенденціям. Трендовий одяг або гаджет популярної марки
різко підвищує авторитет та значимість підлітка в очах однолітків. Питання
практичності відходить на другий план.
Однією з провідних тем підліткової реклами є зовнішній вигляд та
догляд за собою. Яскравий приклад – відеоролик засобу для шкіри «Зінерит». Рекламники взяли за основу тему соціальної мережі та фотографій.
Молоді користувачі змушені ховати обличчя через зовнішні недоліки. «Зінерит» пропонує вирішення проблеми, як це роблять головні герої: «у Сережи на аватаре Сережа, у Сережи чистая кожа, он как и Никита пользується
«Зинеритом». Текст вдало доповнений візуальним компонентом – зображенням, де головний герой щасливий та привабливий, сяє в оточені протилежної статі. Потрібно звернути увагу на те, що вербальна частина ролика
виражена через наслідування сучасного ритмічного речитативу, так званого
«репу». Безсумнівно, такий стиль подачі тексту приверне увагу молодої аудиторії. Аналізуючи вербальний компонент, отримуємо лише 10 відсотків
інформації, що апелює до раціонального, тобто наводиться обґрунтування:
«Зинерит бактерии подавляет, которые прыщи вызывает». В основі ролика
– досить гостра підліткова проблема, обіграна через елементи молодіжної
культури: соціальну мережу, сучасний музикальний супровід та вдалий візуальний ряд.
Мотиви краси та привабливості є провідними в рекламах засобів для
догляду за волоссям та шкірою, декоративній косметиці, жувальних гумках,
снеках, напоях. На думку американських дослідників, реклама найкраще
працює тоді, коли викликає почуття невпевненості, неповноцінності. Успішна реклама переконує споживача, що у нього є проблема, а потім швидко пропонує рішення. Переважна більшість підлітків, у силу вікових особливостей,
активно реагують на рекламу та формують критичне ставлення до себе через
невідповідність до вигаданих ідеалів та образів. Відкритим залишається питання формування цінностей: чи завжди приваблива зовнішність є запорукою успіху в житті, як це показано в рекламі?
Цікавість підліткової аудиторії для маркетологів та рекламників пояснюється також можливістю створити довготривалі відносини зі споживачем.
Деякі бренди прагнуть стати невід’ємною частиною життя молоді. У рекламі
шоколадного батончика «Снікерс», використовуючи словотворчі можливості
мови, було запропоновано слоган з неологізмом: «Не гальмуй – снікурсуй».
«Снікерсуй» виступає як синонім до слів «рушай», «дій». Вигадане рекламниками слово знайшло місце в лексиконі не тільки молодого покоління, але й
споживачів середнього віку.
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Підсумовуючи, зазначимо, що вербальний компонент реклами підліткових товарів характеризується стислістю, простотою, використанням сленгових та іноземних слів, імперативних форм дієслова. Використання такого
вербального інструментарію дає очікуваний ефект. Отож, головним завданням рекламників є повне усвідомлення відповідальності за вплив на формування та зміну ціннісних орієнтацій, смаків, поведінки, тенденцій.
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Тенденції розвитку сучасної української колумністики
У сучасному медіапросторі співіснують дві журналістські традиції
– журналістика факту і журналістика думки. Остання зараз набирає нових
обертів і повертає свою популярність в українській практиці. Адже сучасна
аудиторія вимагає не просто інформації, а роздумів, критики, аналізу явища
самим автором. Журналістика думки намагається реалізувати побажання
аудиторії. І саме попит споживачів інформації й породжує виникнення в
журналістиці нового напрямку колумністики. Усе це свідчить про необхідність проведення більш його глибокого вивчення, що й зумовлює актуальність роботи.
Мета даного дослідження: виявити ключові особливості та тенденції розвитку сучасної колумністики.
Об’єктом дослідження є колонки В. Жежери [1], О. Ірванця [2], С. Пиркало [3], В. Портнікова [4] – твори, що були подані на сторінках «Газети поукраїнськи», «Главреду», «України молодої», «Українського тижня» та згодом
виходили окремими збірками.
У результаті дослідження був зроблений висновок, що для української
сучасної колумністики притаманні тенденції:
1) У вітчизняній пресі колонка відроджується як авторська публіцистика,
що являє собою різножанрові тексти, об’єднані істотною ознакою – посиленням авторського начала. Образ автора, авторське «Я», активна авторська позиція,
глибоко особистісний стиль – це ті риси, що виникли через суб’єктивну форму
письма. Персоналізація в колумністиці з’являється, з одного боку, через потяг до
самовираження, зняття ідеологічних догматів мислення, та з іншого, через інтерес до неповторного персонального досвіду окремої особистості. У центрі уваги
постає особистість автора, його ставлення до важливих питань.
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Автори колонок можуть не бояться, що їх звинуватять у суб’єктивізмі.
Адже вона – це і є суб’єктивна думка. До того ж, сам читач знає, що це тільки погляди автора і ніхто не змушує прислухатися до них. Саме думки колумніста
допомагають розібратися в проблем. Автор перестає бути знеособленим
ретранслятором переданої інформації – він все виразніше стає її інтерпретатором. Точка зору конкретної особи цікава сьогодні сама по собі.
Отже, колумністика являє нам одну з основних тенденцій розвитку інформаційного поля – прогресуючу персоніфікацію усіх явищ і подій дійсності;
2) Публіцистична викривальність. За своєю структурою авторський текст
колумністів тяжіє до художньо-публіцистичного, відрізняється багатозначністю
і глибиною смислів. «Внутрішня свобода» авторів виявляється у тексті оригінальністю підходу та нестандартністю мислення, тим, чого не знайдеш в інших
жанрах, приваблює читачів, про що свідчить кількість переглядів та коментарів.
Інтенції виправлення світу, поліпшення є однією з головних ознак;
3) Фактологічна озброєність та логічна аргументація. На обмеженому
просторі колонки необхідно розкрити тему або проблему, про яку будуть говорити всі, аргументувати з великою риторичною винахідливістю. Для максимальної ґрунтовності своїх аргументів «за» чи «проти» автори посилаються на
історичні факти, випадки з життя. Наявність певних тез (у вигляді аргументів
та контраргументів), черговість виступів, обґрунтовування власного погляду –
усі ці прийоми присутні в колумністиці;
4) Застосування літературних прийомів, не харак¬терних для журналістських текстів. Наприклад, початок у стилі «екшн», динамічний сюжет і
несподіваний фінал, детальний опис обставин, за яких відбувається дія або
формулювання останнього абзацу так, щоб він являв собою дещо більше за
думку, закривав собою коло питань, залишав після себе враження. Саме тому
колонка може поєднувати в собі якості літератури із її безапеляційністю думок і уяву художника, пов’язану з життєвою ідеологією чи почуттями, якими
автор вважає за потрібне поділитися;
5) Інтимізація та ексклюзивність розповіді. Колумністика містить особливу форму щирості, якусь непідцензурність, коли автор-колумніст висловлює свою думку, що часто вже не збігається із думкою свого видання, із загальноприйнятою думкою. Адже на першому плані виступає не факт, а ставлення
автора до нього, колонка стає жанром максимально інтимним, де автор не
боїться самого себе зробити учасником подій, розповідаючи про глибокі особисті переживання, особисті враження, демонструючи особисту думку. Автор
колонки – це безумовно біографічний автор.
У колонці граматичні форми і конструкції, а також прийоми їх організації, створюють атмосферу зовнішньої простоти (при ретельній стилістичної обробці, смисловій складності та багатовимірності), відповідальності,
викликають у читача відчуття особистого контакту. Щирість і відвертість
оповіді досягається за рахунок використання розмовної інтонації (безпосередність, невимушеність вислову). Допускається розмовна лексика, що створює враження «живої бесіди» з читачем;
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6) Емоційно забарвлений стиль подання матеріалу. Текст усе очевидніше набуває рис літературності: змінюється його стилістика, слово стає більш
експресивним, більш емоційним і дотепним. Варто виділити метафоризацію,
олюднення речей, тварин, рослин, явищ природи, надання їм особливої емоційної значущості;
7) Увага не тільки до змісту матеріалу, а й до форми – автор зосереджується на композиційній та архітектонічній структурі тексту. Його завдання –
ефектно подати інформацію. Звідси – ілюстрація рубрик, використання інфографіки, новаторство у верстці. Для посилення «ефекту присутності» читач
має ще й бачити вірту¬ального співрозмовника. Візуальний образ довершує
імідж ко¬лумніста: елегантний чорний костюм і схрещені на грудях руки –
візитівка інтелектуала В. Портникова; джинси та неформальний джемпер
підкреслюють незалежність і бунтарський дух С.Жадана; чергування жіночної спідниці та класичних штанів символізують емоційність і емансипованість письменниці С. Пиркало;
8) Етичний, моральний імператив як складова авторської позиції властивий більшості досліджуваних текстів. Колумністи навіть у суспільно-політичних проблемах бачать моральну сторону та висловлюють свою позицію,
насамперед у морально-етичному ключі, а вже потім посилаються на букву
закону. Автори зосереджують увагу на проблемах деградації суспільства,
його потрапляння в культурну прірву тощо;
9) Авторська позиція, представлена в досліджуваних текстах, багатоскладова. Відверті заклики до якоїсь соціального дії – лише вершина позиційного «айсбергу» громадянського журналіста. У текстах автор не просто
мислить, а формує своє особисте ставлення до предмета дослідження;
10) Синтез жанрових форм. Колонки наближаються до публіцистичних жанрів: есе, нарису, щоденника та новели, мемуарів, але іноді вони мають ознаки аналітичних жанрів (огляду, коментаря, проблемної статті тощо);
11) Класифікація авторських колонок може вироблятися об’єктом відображення, тематичною спрямованістю. Можна говорити про політичну,
медіакритичну, мистецтвознавчу й інші різновиди колумністики. На жаль,
не всі з вищевказаних різновидів мають місце в українській журналістиці.
Отже, авторська журналістика, представлена в колонках, безумовно,
володіє публіцистичним потенціалом і потужністю. У ній чітко простежуються тенденції до персоналізації, публіцистичності, емоційно-логічної аргументації, пошуку «правди» у владних інстанціях, морально-етичній оцінці
подій тощо.
Колумністика, що нині переживає пік актуалізації – цікавий і багатоаспектний об’єкт наукового дослідження, що не вичерпується положеннями
й рамками пропонованої статті, а тому потребує ґрунтовного аналізу.
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Реклама в мовній свідомості школярів
Експансія реклами останнім часом стає в суспільному житті дедалі
відчутнішою. Якщо кілька десятиліть тому на неї можна було натрапити
на телебаченні, газетах, то тепер вона й на транспорті, бігбордах та деяких
предметах побуту. Стрімке поширення цього феномену привернуло увагу і
науковців, які розглядають його усебічно. Так, з’явилися дослідження з психології реклами (Р. І. Мошканцев), ставлення до неї дітей (В. Сороченко)
та молоді (Ю. І. Шмига), останнім часом особливо активно досліджується
вплив реклами на дитячу аудиторію (І. Молчанов, Т. С. Давидченко). Погляди
вчених сходяться на тому, що використані в рекламі технології є маніпулятивними, але їх вплив значно диференційований. Яким же є цей вплив, які
уявлення викликає реклама серед різних верств населення – все це питання,
що вимагають свого вирішення, а відтак є актуальними.
Об’єктом цієї розвідки є аналіз лексем-асоціацій на ключове слово
реклама, отриманих в результаті проведеного вільного асоціативного експерименту, предметом – ранжування асоціацій за польовою структурою.
Метою дослідження є з’ясування ментального лексикону школярів,
пов’язаного з поняттям реклами. Поставлена мета спонукає до аналізу вербальних реакцій, установлення їх ядра, центру та периферії.
Джерельною базою слугував матеріал 300 анкет із результатами опитування школярів, яке проводилося в місті Полтава у 2012 р. за методикою,
описаною Н. Ф. Баландіною [1, 41]. Вибір реакції респондентів на слово «реклама» не обмежувався ні за смислом, ні за формою. Обмеження були лише
кількісні: часу виділялося рівно стільки, щоб можна було записати першуліпшу реакцію, яка, як відомо, є найрепрезентативнішою.
Одиниці внутрішнього лексикону учнів відзначаються багатомірністю, у його організації виокремлено кілька якісно різних вимірів: ядерного,
центрального і периферійного. До ядра поля введено найчастотніші реакції
учнів (усього таких – 64).
Ядро поля
Продукція 20, товар 11, торгівля 3, продаж 1, рекламування чогось 1,
продукти 1, шампунь 4, порошок 4, пральний порошок 3, реклама AXE 1,
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«Доместос» 1, морозиво 1, «Кока-Кола» 1, «Орбіт» 1, зубна паста 1, корм для
котів 1, мило 1, макарони 1, йогурт 1, парфуми 1, «О палмолів, мій ніжний
гель дарує запах орхідей» 1, мій ніжний гель 1, «Джонсонс бейбі» 1, «Old
Spice» 1, «Lacalute»1 – усього 64 реакцій.
Перегляд асоціацій, внесених в ядро поля, відбиває саму суть реклами, яка створена насамперед для обізнаності споживачів про продукцію (товар). Впадає в око, що у свідомості учнів сегмент особа, як об’єкт реклами
відсутній. Як видно, до переліку нами були включені слова близькі за змістом
(продукція, товар), але не всі з них можна назвати синонімами, зокрема, продукція і продукти чи продукти і парфуми.
Наведений ряд укладено на основі психологічної схожості, його складники можна вважати психологічними симілярами (з англ. similar – схожий,
подібний) з домінантним словом продукція. Серед пропонованої продукції полтавським учням запам’яталися насамперед засоби особистої гігієни
(шампунь, зубна паста, мило, гель для душу, «Джонсонс бейбі», «Old Spice»,
«Lacalute»), продукти харчування (морозиво, макарони, йогурт, «Кока-Кола»), побутова хімія (пральний порошок, «Доместос») та інше.
У найбільш узагальненому вигляді центр когнітивної структури поняття реклама у мовній свідомості учнів можна описати так: «Реклама – це
інформація про продукцію».
Центр поля
Набридла 12, задовбала 9, нудьга 5, нудота 5, нудна 4, дратує 2, зануда 1, набридлива 1, дістала 1, роздратування 1, розчарування 1 – усього 42
реакції.
Телевізор 18, телебачення 7, кастинг по телевізору 1, ТВ 1, телепередачі 1, біг-борд 11, оголошення 2, ліфт 1– усього 42 реакції.
Обман 7, брехня 3, маячня 3, вигадка 2, нісенітниця 2, неправда 1,
омана 1, брехня усюди 1 – усього 20 реакцій.
Перерва 5, перепочинок 2, перекур 2, перерва фільму 1, можна зайнятися своїми справами 1, перерва на 3 години 1, невелика перерва 1, пауза 1,
вільний час 1, час 1, півгодини 1, 15 хв. 1, – усього 18 реакцій.
Не потрібна (річ) 9, непотріб 3, сміття 1, спам 1, зайве 1, геть її 1 –
усього 16 реакцій.
Асоціації центра поля суттєво відрізняються від ядра й увиразнюють
дещо інші характеристики реклами та її впливу на школярів. Крім поняттєвого складника, представленого саме в ядрі, на передній план висуваються
асоціації з оцінними конотаціями: 1) набридла, задовбала, нудьга; 2) обман,
брехня, маячня; 3) не потрібна (річ), непотріб, сміття. Перший ряд вказує
на негативне ставлення до реклами через її нав’язливість, частоту, з якими
практично неможливо боротися. Реклама, як відомо, на телебаченні може досягати 15 % часу. Справедливою є думка І. Молчанова та В. Сороченка про
те, що серед молодіжної аудиторії (19 років) до кінця додивляються рекламні
ролики лише 15,9 %, натомість серед дітей до 9 років цей показник майже
втричі вищий – 44,8 % [3]. Стосовно наших респондентів, то їхній вік скла189

дає 12-16 років, відповідно, можна припустити, що відсоток перегляду буде
серединний.
Акцентування уваги школярів на брехні та обмані засвідчує їхнє розчарування між тим, як показано чи / і сказано, і тим, що є насправді. Реклама
для учнів – це вже не пропонування «хороших», «якісних» та «найкращих» товарів, а омана. Щодо третього ряду аналізованої підгрупи (непотріб, сміття)
видно, що учні радше б надавали перевагу улюбленому контенту, а не рекламі.
Варто відзначити, що реклама вже пов’язується з Інтернетом. Учні
сприймають її як спам (надокучливу рекламу сумнівного характеру в коментарях, особистій пошті, форумах і в інших повідомленнях), бо як відомо, на
сьогодні реклама й Інтернет тісно взаємодіють, що дозволяє отримувати чималі прибутки для обох. На підтвердження цьому слугує той факт, що 2009го року в США 1 млрд дол. склав прибуток від реалізації віртуальних товарів,
цей показник з кожним роком лише зростає [2, 15].
Частина учнів сприймає рекламу за потрібне (перепочинок): завдяки їй
можна зробити невелику перерву між фільмом, зайнятися своїми справами, а
потім вже через декілька хвилин дивитися чи слухати певну програму. А вже
інша частина не бажає марнувати свій час на пусті балачки, а планує переглядати безперервні серіали та передачі.
Центр поля показує, що серед більшості учнів реклама асоціюється з
телевізором, телепередачами, оскільки «саме телебачення є найбільш різностороннім з усіх рекламних засобів. Унікальна особливість телевізійної реклами полягає в тому, що для неї характерні, по-перше, поєднання звукового
і зорового впливу, і, по-друге, велика, порівняно з іншим рекламним засобам,
аудиторія, яка збільшується під час трансляції телесеріалів» [4, 76]. Маючи справу з телевізійним контентом, учні попадають і під вплив телевізійної
реклами. Дані реакції можна охарактеризувати як медіа, за допомогою яких
учні сприймають рекламу. Ряд поповнено бігбордом, оголошенням та навіть
ліфтом (розміщення зовнішньої реклами).
Уявлення учнів про центр поля можна схарактеризувати так: «Реклама – це надокучлива, непотрібна і неправдива інформація, яка поширюється
переважно на телебаченні та дозволяє іноді перепочити».
Периферія поля
Довга 8, вічна 1, постійно 1, марна трата часу 2, час на вітер 2, коли ти
вже закінчишся 1 , марнування часу 1, згаяний час 1, марно втрачений час 1,
пусті балачки 1 – усього 19 реакцій.
Інформація 7, інформбюро 1, новини 2 , щось нове 2, новинки 1, нове
1, знання 1 – усього 15 реакцій.
Дурня 2, нісенітниця 1, дебілізм 1, безглуздість 1, безглузді (відео ролики) 1, маячня 1, дурниці 1, поїхати дахом 1, фе 1, жах 1 – усього 11 реакцій.
Кіно 2, фільм 1, більш ніж фільм 1, драма 1, відео 1, ролик 1 – усього
7 реакцій.
У периферійне поле входить як поняттєвий (інформація), так і конотативний емоційно-оцінний складник (марнування часу, дурня), причому пере190

важає саме конотативний складник (29 реакцій на тлі 23). Перший так званий
часовий ряд (він експліцитно чи імпліцитно включає сему «час») свідчить
про сприйняття реклами як змарнований відпочинок, небажання витрачати
час заради кого- чи чого-небудь.
Результати нашого дослідження свідчать, що лише в третьому блоці
незначна кількість учнів пов’язує рекламу з певною інформацією, новиною.
Це можна пояснити тим, що саме така кількість підлітків найбільш стійка
до маніпулятивного впливу. Таким чином, юна аудиторія вбачає в рекламі не
тільки безглуздість та дурниці, а й щось корисне для себе. Варто зазначити,
що учні асоціювали рекламу як інформацію і в ядрі поля, але це було на підсвідомому рівні, оскільки вона була пов’язана з конкретним товаром і інформацію про нього, отриману саме з реклами. Відтак можна стверджувати, що
реклама не втрачає одного із головних своїх завдань – інформування.
На відміну від попередніх достатньо м’яких негативних реакцій (нудота, непотріб), тут учні дещо категоричніші (фе, маячня, дебілізм). Така
поведінка, імовірно, зумовлена кількома чинниками: по-перше, копіюванням
дорослих, по-друге, невдоволення придбаним товаром.
Периферійне поняттєве розуміння учнями реклами таке: «Це тривала
за часом не зовсім потрібна відеоінформація».
Таким чином, ментальний лексикон учнів стосовно поняття реклама
має польову структуру і складається з трьох секторів – ядра, центру і периферії. Ядро формують поняттєві складники, центр і периферію – поняттєві і конотативні. У майбутньому перспективним видається зіставлення так званого
живого знання про рекламу і стереотипного, представленого у словниках.
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Вербальне забезпечення цінностей у соціальній рекламі
Соціальна реклама – це засіб, який дозволяє донести до людей соціально важливу та необхідну інформацію. Основна мета соціальної реклами
– змінити установи соціуму, створити нові суспільнозначущі цінності, спрямувати увагу на те, що, здається, давно вже стало звичним. Ефективна соціальна реклама не лише концентрує на собі увагу, але й спрямовує до дії.
Досягнення мети у соціальній рекламі відбувається шляхом застосування різноманітних психологічних, лексичних та медійних засобів. Одним з
вирішальних факторів впливу соціальної реклами на життєві погляди соціуму є використання засобів вербального мовлення. На відміну від комерційної
реклами, соціальна реклама має свої особливості використання вербальних
засобів, які спрямовані на формування цінностей у споживачів. Суть вербальних повідомлень полягає у тому, щоб на основі ознайомлення з інформацією, споживач не зрозумів, що над ним здійснився вплив, і в результаті
прийняв самостійне, на його думку, рішення. У такому випадку рекламний
меседж досягне своєї мети, а в адресата сформується довірливе та некритичне ставлення до отриманої інформації.
Актуальність роботи зумовлена тим, що при створенні рекламної
інформації необхідно враховувати вербальний вплив на споживачів за допомогою мовних інструментів та зрозуміти важливість ролі вербальних засобів
при формуванні життєвих установок особистості.
Мета дослідження – розглянути вербальні особливості соціальної
реклами, що спрямовані на актуалізацію цінностей соціуму.
Тексти соціальної реклами можуть слугувати індикаторами стану
людства. Мова соціальної реклами слугує інструментом комунікації, мета
якої змусити адресата переглянути свою соціальну поведінку. Соціальна реклама володіє ефектом концентрації на певній проблемі та використовує задля цього широкий спектр засобів мовної виразності різних рівнів.
Вербальні засоби в соціальній рекламі із розвитком реклами в цілому
наближаються до невеликих за розміром літературних творів, культивуючи в
людині ціннісні орієнтири. Правильно обраний метод вербального мовлення,
дозволяє, в першу чергу, активізувати у адресата правильні емоції, утвердити
необхідні цінності. У зв’язку з цим, спеціалісти застосовують різні засоби
вербального у соціальній рекламі, націленої на пробудження та забезпечення
конкретних ціннісних орієнтирів.
Коли я дослідила соціальну рекламу різних напрямів, я помітила закономірність, що використання певного виду вербального мовлення продукує
відмінні емоції, стимулює до різного сприйняття інформації, а, отже, викликає
й різне розуміння цінностей. На основі цього висновку я класифікувала засоби
вербального мовлення у соціальній рекламі за декількома категоріями:
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• імперативність. Вербальні засоби імперативного характеру змушують
замислитись, активізують дію, спрямовують до зміни. Найчастіше використовується наказовий спосіб. Головною особливістю імперативного висловлювання у
рекламному дискурсі соціальної реклами є трансформація комунікативного наміру: імперативне висловлювання актуалізується як рекомендація, а не як наказ. В
такому випадку адресат вважає своє рішення самостійним досягненням, а тому
еволюціонує у своїх життєвих цінностях. («Не бійся мріяти!», «Збережи сім’ю!
Збережи життя!», «Бережи себе!», «Пам’ятай, вдома на тебе чекають діти!»);
• «гра слів». За допомогою визначеної «гри слів» рекламіст впливає на
споживача за допомогою гіпнотичного трансу і, окрім того, що наділяє його інформацією, допомагає визначитися. Виходячи з цього, можна стверджувати, що
у виразності вербального засобу і приховується його ефективність. Як правило,
для досягнення необхідного ефекту широко застосовуються фонетичні, лексичні
та синтаксичні засоби , щоб привернути увагу реципієнта («Поховай алкоголь,
або він поховає тебе», «Дівчата не п’ють. П’ють не дівчата», «Зламай сигарету,
інакше вона зламає тебе», «Надягни секс, коли займаєшся презервативом»);
• запитання. Досліджуючи вещезапропоновані вербальні засоби, я
дійшла висновку, що вони працюють на пробудження думки читача. Водночас гасла у вигляді питань не моралізують, не пропонують готового рішення, а змушують замислитись про людські цінності, майбутнє, здоров’я
тощо («Про це мріяла твоя мама?», «Мама, чому я виродок?», «Навіщо мові
бур’яни?», «Аборт. Ти впевнена?»);
• альтернатива. Засіб пропонує готове, скоординоване рішення, кращу альтернативу. Специфіка полягає у тому, що проблемна ситуація та її вирішення ставиться на одну лінію. Засіб допомагає оцінити моральні орієнтири, прерогативи та обрати те, що краще («Наркозалежність чи спорт? Зроби
правильний вибір», «Спирт чи спорт? Ти зробив свій вибір»);
• розповідь. Запропонований вербальний засіб, виходячи з дослідження, використовується у соціальній рекламі найменше. Проте він відрізняється високим рівнем ефективності, адже змушує замислитись та прийняти рішення самостійно, без тиску. Зазвичай увага акцентується на числові факти,
які згодом породжують життєво-ціннісні орієнтири («Щодня лікування ВІЛ
коштує приблизно 300 презервативів», «Щодня в Україні від раку помирають
239 людей», «Один з 8500 хлопчиків хворий на гемофілію»).
На відміну від інших видів реклами, у соціальній рекламі вербальні
засоби мають певні особливості, серед яких варто зазначити:
• образність;
• мотиваційний характер;
• діалогічна форма подачі інформації;
• лаконічність;
• вимогливість .
Лише за умови дотримання більшості з вищезазначених ознак, соціальна реклама досягне своєї основної мети та викличе широкий резонанс
серед населення.
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Підсумовуючи досліджене, хочу зазначити, що мова соціальної реклами – це універсальний інструмент впливу на формування доктрин суспільства. За умови вмілого та ефективного використання вербальних засобів можна безпосередньо підтримувати, впроваджувати та модифікувати
суспільні течії. Професійне забезпечення вербального мовлення соціальної
реклами – результат роботи спеціалістів різних галузей, починаючи з філологів та закінчуючи психологами і соціологами.
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Веб-сайты украинских и зарубежных политиков как новый вид СМИ
Тридцать лет тому никто и подумать не мог, что когда-то появится
новый вид СМИ, который сможет составить конкуренцию таким великанам
масс-медиа как печатные СМИ, телевидение и радио.
Интернет – самый молодой из всех представителей средств массовой информации, но зато самый популярный. Аудитория Международной
паутины растет с каждым годом, и это только доказывает необходимость его
существования, а во многом уже и зависимость. Количество же поклонников
традиционных СМИ имеет противоположную тенденцию, аудитория убывает.
Сегодня имидж любого политика во многом зависит от того, как
выглядит его персональный веб-сайт. В данных условиях эти Интернетстраницы приобретают статус одного из основных ресурсов, которые предопределяют экономическую, социальную и политическую перспективу государства.
Каждый политик стремится к тому, чтобы о нем знали больше, чтобы
эта информация была позитивной. Положительный имидж веб-сайта поли194

тического деятеля обеспечивается не столько положительной информацией
о самом человеке, как фактами из жизни общества, дающими негативную
окраску оппонентам. Так, постепенно увеличивая количество фактов о социальной, экономической и политической жизни государства, веб-сайт постепенно превращается в самостоятельное интернет-средство массовой информации наравне с газетами, радио и телевидением.
Ведь средства массовой информации играют огромную, а иногда и ведущую роль в формировании у своей аудитории образа мира, на основе которого человек формирует собственное отношение к процессам и изменениям
в обществе, строит модели поведения в настоящих условиях.
Актуальность
предлагаемого
исследования
обусловлена
стремительным развитием Интернет-средств массовой информации, в частности личных сайтов многих политиков, имеющих первостепенное значение при формировании представлений людей о тех или иных фактах или
событиях; важностью информационно-коммуникативной деятельности, направленной на создание имиджа как отдельной личности, так и целого государства.
Новизна данной работы заключается в следующем:
1. В работе, в соответствии с ее целями и задачами, исследованы
особенности функционирования персональных веб-сайтов украинских и
зарубежных политиков, приведена их сравнительная характеристика.
2. В данном исследовании разработан алгоритм анализа сайтов политических лидеров.
3. В результате анализа практического материала определены
основные характеристики, благодаря которым можно судить, являются ли
данные сайты новым видом СМИ.
4. По итогам исследования предложены пути дальнейшего развития
такого рода веб-сайтов.
Объектом исследования выступают украинские и зарубежные политические коммуникации. Предметом исследования являются веб-сайты
украинских и зарубежных политических деятелей, трансформирующиеся в
Интернет-СМИ.
Цель данной работы состоит в анализе персональных веб-сайтов
украинских и зарубежных политиков как формирующейся разновидности
Интернет-СМИ.
Материалом исследования стали официальные веб-сайты политиков: Николая Азарова, Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Анатолия
Гриценко, Сергея Тигипко, Владимира Литвина и Арсения Яценюка; Барака Обамы; Николя Саркози; Александра Лукашенко, Валерия Левоневского;
Дмитрия Медведева, Владимира Путина; Ангелы Меркель.
Изначально каждый из приведенных сайтов создавался с определенной целью. Практически во всех случаях этой целью была самореклама. Но
со временем, когда политические коммуникации стали играть более важную
роль в жизни общества, эти страницы стали превращаться в нечто большее.
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Появилась потребность в привлечении большей аудитории к просмотру сайтов. Для этого на них стали публиковать не только информацию непосредственно о самом политике, но и о его оппонентах, а также различные отчеты
о произошедших политических событиях в стране и за ее пределами.
Нами специально был разработан план анализа персональных Интернет-страниц политических деятелей. Исходя из него можно увидеть, что
данные веб-сайты действительно на современном этапе развития коммуникаций превратились в полноценные средства массовой информации.
План анализа веб-сайтов:
• внешнее оформление сайта, цвет, стиль и т.п.
• какие броские заголовки присутствуют
• разделы информации
• лозунги и программа, предлагаемая избирателю
• в чем уникальность по отношению к другим анализируемым сайтам
• почему данный сайт можно назвать разновидностью СМИ.
Проанализировав с помощью нашего плана некоторые персональные
веб-сайты украинских и зарубежных политиков, мы можем судить о том,
что многие из них действительно постепенно модернизируются и превращаются в своеобразные Интернет-средства массовой информации. На всех,
проанализированных сайтах присутствуют разделы «Новости», в которых
информация постоянно обновляется, добавляются различные фото- и
видеоматериалы, отчеты о мероприятиях, анонсы событий и т.д. Также
данные сайты имеют достаточно обширную аудиторию благодаря популярности их владельцев, что позволяет им быстро доносить опубликованную
информацию до масс. В условиях постоянного совершенствования технологий коммуникации это очень важно и во многом формирует представление
нового поколения избирателей о политиках. Но, тем не менее, существуют и такие, которые работают в режиме блога, и публикуют информацию
исключительно об одном человеке с его собственной точки зрения. Такие
сайты мы не можем классифицировать как новый вид Интернет-СМИ, но
они все равно являются популярными для широкой аудитории, а также имеют определенные преимущества перед настоящими СМИ, публикуя личные
мысли и цитаты известных политиков.
Самое основное сходство украинских и зарубежных персональных
Интернет-страниц политических деятелей в том, что каким бы ни было наполнение сайта и его подразделов, все это, так или иначе, сводится к «продвижению» самого политика. Даже в подборе новостей для сайта прослеживается
тенденция к выбору тех событий, которые в хорошем свете показывают хозяина веб-страницы. Следующим немаловажным сходством вышеперечисленных
сайтов является наличие постоянно обновляемой свежей информации о происходящих в государстве событиях. Не смотря на то, что на некоторых страницах
нет специального раздела «новости», сами новости есть везде.
На всех проанализированных сайтах информация постоянно обновляется, добавляются различные фото- и видеоматериалы, отчеты о мероприяти196

ях, анонсы событий и т.д. Также данные сайты имеют достаточно обширную
аудиторию благодаря популярности их владельцев, что позволяет им быстро
доносить опубликованную информацию до масс. В условиях постоянного
совершенствования технологий коммуникации это очень важно и во многом
формирует представление нового поколения избирателей о политиках.
Несмотря на видимые сходства, каждый персональный политический
веб-сайт по-своему уникален.
Большинство проанализированных украинских сайтов направлены
на самопиар или «черный пиар» оппонентов. Отбор новостей там соответствующий. Зарубежные политические веб-страницы в этом плане более
объективны. Там публикуется информация только о самих политиках, об их
делах и встречах, а так же какие-то важные факты из жизни государства в
целом или отдельных городов в частности. На сайте Арсения Яценюка помимо информации о нем самом и описании последних событий в государстве
сквозь призму оппозиции, представлены сведения, относящиеся к «черному
пиару» действующей власти.
По отношению к другим проанализированным сайтам страница Анатолия Гриценко уникальна тем, что там честно представлены отсканированные
копии различных документов политического деятеля: его аттестаты и дипломы
из военных училищ, а также декларации о доходах за последние несколько лет.
Персональный сайт Николая Азарова не предлагает избирателю
какую-то определенную политическую точку зрения, а просто информирует
о работе, проделанной действующим премьер-министром страны.
Страница Ющенко больше напоминает интернет-версию какогото журнала, так как там представлены самые разнообразные рубрики,
рассчитанные на различные аудитории. На сайте публикуется не только информация о самом Викторе Андреевиче, но и просто интересные статьи, аналитика, анонсы, фото-, видеоматериалы и др.
Уникальность сайта Арсения Яценюка обусловлена большим количеством оппозиционной к власти информации «из первых уст». А своеобразным
видом СМИ его можно назвать за большое количество освещаемых событий,
не смотря на однобокость их изложения.
Сайт Ангелы Меркель уникален тем, что он представлен в виде блога
конкретного человека, там отсутствует лишняя информация. В отличие от
всех ранее проанализированных сайтов, этот больше других подпадает под
определение «персональный веб-сайт».
На веб-станице президента Российской Федерации Владимира Путина есть отдельный раздел для детей. В этом разделе ребенок может в игровой
форме с помощью мультяшных проводников ознакомиться с политической
ситуацией в стране. В простой форме узнать о сложных вещах.
Своеобразным видом СМИ можно назвать как украинские
персональные политические сайты, так и большинство зарубежных, за
исключением страницы Николя Саркози, которая располагается на платформе Facebook.
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Также сложно судить о том, являются ли сайты В.Левоневского и
А.Лукашенко своеобразным видом Интернет-СМИ, так как в Белоруссии на
конец 2010 года вообще такого понятия, как Интернет-СМИ, не было. Официально Интернет-СМИ — это не средства массовой информации (возможно, блогеры, но не журналисты).
В остальных случаях, проанализировав сайт по разработанной нами
схеме, мы можем говорить о постепенных преобразованиях обычных украинских и зарубежных персональных политических веб-страниц в отдельный
вид Интернет-средств массовой информации.
В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам.
Мы отметили, что веб-сайты политических деятелей Украины,
которые функционируют уже достаточно давно, играют значительную роль
в жизни государства. Они публикуют полезную для общества информацию,
сообщают о происходящих событиях в стране, а так же знакомят посетителей с конкретными результатами своей деятельности.
Изначально все представленные Интернет-страницы создавались с
определенной целью, а именно с целью самопиара. На них публиковалась
только информация о самом политическом деятеле, а так же связанные с
его деятельностью отчеты о событиях. На определенном этапе перехода к
информационному обществу этого стало недостаточно. Посетители сайта,
увидев всю представленную информацию, второй раз уже не видели смысла
посещать сайт, так как там ничего не менялось. Появилась необходимость
в привлечении новой, более обширной аудитории. Для этого информацию
на сайтах стали обновлять чаще. Начали публиковать актуальные новости и
просто интересную потребителя информацию.
Таким образом, у веб-сайтов политических деятелей появляется ряд
свойств, схожих со свойствами средств массовой информации. Такие как:
информативность, направленность на определенную аудиторию, оперативность, работа с информацией, широкий круг потребителей, достоверность
предоставляемой информации и др.
По нашему мнению, уже можно говорить о том, что не только
персональные веб-сайты украинских политиков, но и сайты зарубежных деятелей на определенном этапе выделились в самостоятельный специфический вид средств массовой информации.
В дальнейшем мы планируем продолжить исследование этого нового феномена массовой коммуникации, т.к. при современном уровне влияния
Интернет-коммуникаций на жизнь и деятельность журналистов, это является
очень актуальной проблемой.
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Використання художніх образів і фразеологізмів у рекламних текстах
Сучасний інформаційний простір неможливо уявити без реклами. Приналежність рекламних агентств як різновиду інформаційних служб до системи
засобів масової інформації відзначав професор А. З. Москаленко[8]. Початком
стрімкого розвитку реклами в Україні можна вважати прийняття у 1996 році
закону «Про рекламу». Згідно з ним, реклама – це «спеціальна інформація про
осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі та в будь-який
спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку» [3].
Актуальність дослідження зумовлена неухильним зростанням обсягів
реклами, поширюваної за допомогою ЗМІ, а також постійним збільшенням
рекламного сегмента у структурі інформаційного простору та розширенням
функцій, які виконує реклама у житті суспільства.
Мета дослідження – розглянути основні засоби увиразнення рекламних матеріалів у засобах масової інформації та їх значення для підвищення
ефективності рекламних повідомлень.
Завдання дослідження:
• на основі вивчення світових рекламних кампаній проаналізувати
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роль художніх образів та фразеологічних одиниць у підвищенні привабливості та інформативності реклами;
• на основі аналізу реклами у вітчизняних ЗМІ прослідкувати за особливістю використання у рекламі популярних образів та фразеології як засобів увиразнення рекламних повідомлень;
• дослідити феномен створення рекламістами образів та фразеологізмів, які існують у суспільстві поза рекламою.
Методи дослідження:
• основний метод – аналітично-описовий, який полягає у підборі, систематизації, описі та аналізові відповідного матеріалу також застосовувався
метод контент-аналізу.
Об’єкт дослідження: рекламні повідомлення у сучасних засобах масової комунікації.
Предмет дослідження: художні образи та фразеологізми у рекламних
матеріалах.
Розвиток світового та вітчизняного рекламного ринку спричинив підвищення інтересу дослідників до різних аспектів рекламної комунікації. Серед авторитетних науковців варто згадати Е. Кромптона, Кортленда Л. Бове,
Вільяма Ф. Аренса. Останні, зокрема, розглядають сучасний рекламний
процес з точи зору історичного формування і розвитку рекламного бізнесу,
аналізуючи рекламні кампанії відомих світових виробників. Зокрема, в книзі
«Сучасна реклама» вони подають визначення реклами, озвучене рекламним
агентством «Маккан-Еріксон». За його словами, реклама – це добре переказана правда [1].
В російській науковій школі цікавим підходом до розгляду функціонування рекламного простору у суспільстві відзначаються роботи В.Учьонової.
Дослідниця комплексно розглядає рекламу у контексті масової культури [10].
Авторитетними вітчизняними дослідниками реклами є В. Іванов,
Г. Почепцов, В. Бугрим, та інші.
Дослідники розглядають функціонування реклами у суспільстві в цілому, типи, види реклами та їх форми і жанри, діяльність учасників рекламного ринку та бізнесу, креативні технології та ефективні прийоми рекламування тощо.
Використання рекламістами різних форм і методів увиразнення текстів розглядається фахівцями і науковцями, які вивчають рекламний сегмент
інформаційного простору як один із способів підвищення ефективності реклами та розвитку рекламного ринку.
Серед популярних способів увиразнення реклами та підвищення її
ефективності можна назвати використання виробниками реклами художніх
образів: літературних персонажів, відомих кіно- та анімаційних героїв тощо.
Окрім того рекламістами активно використовуються різні види фразеологічних одиниць: крилаті вислови, прислів’я, приказки та інші.
Традиції активного використання художніх образів виходять із розробки рекламних кампаній для потужних міжнародних корпорацій, таких як
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Coca-Cola, McDonalds, відомих тютюнових компаній Winston, Camel. Варто
додати, що появою такого відомого у всьому світі персонажу як Санта Клаус
люди завдячують компанії Coca-Cola. Саме вона у 1931 році створили образ
новорічного дідуся, використавши за основу образ Святого Миколая, відомого іще із 13 століття. Оскільки до того часу ніхто не знав, як виглядає Святий
Микола (американці уявляли його якимось середнім між гномом і леприконом та священнослужителем), чикагський художник Хелдон Сандблом намалював пухкенького завжди усміхненого чоловіка старшого віку. Художник
одягнув дідуся у червоний короткий кожушок і ковпак із білою китичкою, які
зараз стали хітом передноворічних та передріздвяних продаж.
Досить часто створені рекламовиробниками персонажі починають
жити самостійним життям. Серед таких персонажів – гумовий чоловічок
Бібендум, сконструйований із автомобільних шин «Мішелін». Цей образ
вважається найпопулярнішим персонажем у світі (за європейською версією,
американці віддають першість ковбою Мальборо) [11]. Через три десятиліття
з моменту створення, шинний чоловічок почав з’являтися на різноманітних
виробах – від посуду до косметики.
Виробники реклами активно використовують і сучасні анімаційні образи, наприклад, героїв сучасного російського мультиплікаційного серіалу
«Маша і Ведмідь», скажімо, у рекламі будівництва житлових комплексів чи у
рекламі серії молочних продуктів з однойменною назвою «Маша і Ведмідь».
З великою кількістю реклами стикаються читачі друкованих періодичних видань, зокрема журналів. Розглянемо конкретні приклади. В журналі
«Отдохни», який належить до видавничого концерну «Бурда-Україна», вийшов матеріал з контекстною рекламою торгової марки «Миргородська» під
таким заголовком: «Истина в вине, а здоровье в воде». Крилатий вислів «Істина у вині» («In vino veritas»), походить з праці давньоримського ученого
Плінія Старшого (24-79 рр. до н. е.) «Природнича історія», де вживається в
значенні: що у тверезого на думці, те у п’яного на язиці. У цьому ж номері
журналу «Отдохни» у рекламі пігулок з риб’ячим жиром використано художній образ скрині зі скарбами, присутній у багатьох казках та пригодницьких
творах.
В одному номерів журналу «Story» (ТОВ «Видавничі ініціативи») розміщено рекламу косметичної фірми «Dior», під заголовком «Deep purple», що
в перекладі означає темно-фіолетовий колір. Проте у читача цей напис асоціюється не з кольором, а з однойменною назвою популярного британського рок-гурту, тому такий напис, безперечно, привертає увагу потенційного
покупця. Далі розміщено іміджеву статтю про французький дім мод «Nina
Ricci». Статтю присвячено новому рекламному образу жінки-кішки. Цей художній образ раніше вже використовувався у кіно та мультфільмах. У цьому
ж номері вийшла рекламна стаття, присвячена косметичним засобам. Її заголовок «Место под солнцем» – усталена фразеологічна одиниця.
Часто, для привернення уваги споживача, у рекламі використовують
образи відомих людей: акторів, політиків, музикантів тощо. Прикладів до201

сить багато: режисер Оксана Байрак у рекламі компанії «Аеросвіт», співачка
Таїсія Повалій у рекламі торговельної марки «Макфа», артистка Ніна Матвієнко у рекламі марки «Корега», поет Юрій Рибчинський у рекламі страхової
компанії «Оранта» і т. д.
Дослідження, проведене Kwendi mass communications expertise &
management – консалтинговою групою, що спеціалізується на комунікації в
мас-медіа, показали, що використання «зірки» в рекламі може мати як позитивний, так і цілком небажаний результат. Наприклад, успішною була реклама цукерок «Королівський шарм» компанії АВК з Михайлом Галустяном
в ролі короля (27 балів): її однаково добре сприйняли всі цільові групи. У той
же час, ролик зубної пасти «Sensodyne» з Лілією Підкопаєвою був сприйнятий негативно (-30 балів).
Юрій Вировий, керуючий партнер напрямку Kwendi Impact Studies
зауважує: «За результатами роботи в цьому році ми бачимо, що ставлення
телеглядачів до реклами нейтральне, але трохи зміщене у бік негативного –
за шкалою від -100 до 100 середнє значення Impact Rating становить -2» [9].
Як вже згадувалося раніше, торгова марка Coca-Cola не лише використовує, а й створює художні образи. Протягом кількох останніх років, компанія проводить рекламну кампанію, щороку створюючи рекламні ролики,
які об’єднуються у фантастичну історію з казковими героями та щорічним
продовженням.
Сьогодні спостерігається тенденція до створення рекламних роликів
у жанрі «пригоди» та «action». На українському ринку цю тенденцію підтверджують компанії Coca-Cola та торгова марка «Корона», яка нещодавно
створила короткометражний пригодницький рекламний фільм. У фільмі використано символ – каблучку у формі корони. Каблучка – це теж своєрідний
художній образ, який використовувався, наприклад у казці П. Єршова «За
щучим велінням» та у пригодницькому романі «Володар перстнів».
В окрему групу образів можна об’єднати «сезонні художні образи»,
які з’являються у рекламі напередодні новорічних свят: Дід Мороз, Санта
Клаус, Снігуронька, чарівні олені, запряжені у санчатах, що літають, новорічні ельфи тощо. Вони з’являються у рекламі більшості торговельних компаній у період новорічних свят і зникають з екранів телевізорів, коли свята
закінчуються.
Використання фразеологічних одиниць у медіа базується на метафоричності та образності фразеології, яка є невичерпним джерелом мовної
експресії й допомагає посилити експресивне забарвлення медіатекстів і привернути увагу споживачів до самого матеріалу. Ці ж мотиви спонукають і
фахівців рекламної галузі звертатися до використання фразеології.
Як зазначають дослідники рекламних матеріалів, «фразеологізм – важливий елемент рекламних слоганів, у складі яких він багатофункціональний,
оскільки посилює не лише його прагматичну спрямованість, а й образність»
[7,178]. Завдяки цьому підвищується здатність споживачів рекламних текстів
сприймати, запам’ятовувати й відтворювати рекламний слоган. Прикладом
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використання фразеології у рекламі може бути реклама лікарського засобу
від простуди «Coldrex» – «Семь бед – один ответ».
Для підвищення емоційності рекламісти часто вдаються до зміни семантики у фразеологізмах. Так, у рекламній кампанії косметичної продукції
Oriflame використовується фраза «Правила хорошого тону», де значення слова «тон» (етичні правила поведінки) замінено на значення відтінків кольору.
Ефективність використання фразеологізмів для створення рекламних слоганів
доведена статистичними підрахунками: із 200 рекламних слоганів, які, за оцінками експертів, визнано найкращими рекламними слоганами останніх десятиліть, 134, тобто близько 70 відсотків, мають фразеологічну праоснову [6].
Реклама не лише використовує фразеологічні одиниці, а й активно поповнює фразеологію. Часті повтори рекламних слоганів сприяють
формуванню їх усталеності, фразеологізації та переходу в категорію фразеологічних інновацій або у власне фразеологізм. Цей процесс відзначає
у своїх дослідженнях Н. Є. Каіка [4]. Прикладами фразеологізованих словосполучень, які вийшли за межі рекламних текстів, можуть бути фрази «солодка парочка» (реклама печива Twix), «Для чого платити більше?»
(реклама прального порошку Gala), «Змінимо життя на краще» (реклама техніки Philips), «Не гальмуй – снікерсуй» (шоколадний батончик Snickers). Всі
ці фрази вже функціонують у суспільстві поза межами їх рекламних кампаній.
Отже, використання художніх образів і фразеології у рекламі, на думку автора, зумовлене поєднанням реклами інформаційної, психологічна та
естетичної функцій реклами. Звертаючись до емоційних почуттів людини реклама не лише доносить інформацію, стимулюй споживача, а й задовольняє
його емоційні потреби. Впізнавані образи й фразеологічні одиниці сприяють
впізнаваності об’єкта реклами.
Рекламні продукти, що розповсюджуються засобами масової комунікації, використовують художні образи літературного, кіно- та анімаційного
походження.
Рекламні тексти є одним із джерел створення нових художніх образів
та фразеологічних інновацій, які з часом поповнюють фразеологічний запас
сучасної української мови.
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Розвиток аграрної журналістики України
(на прикладі журналу «Пропозиція»)
Сучасна аграрна журналістика України переживає не найкращі часи,
оскільки загальна суспільно-політична та економічна криза позначилася на
розвитку ринку медіа, в тому числі й на аграрних.
Актуальність дослідження зумовлена потребою розглянути перспективи розвитку українського ринку аграрних видань з метою повного задоволення потреб потенційної аудиторії в інформації аграрного характеру.
Мета дослідження – проаналізувати різні аспекти розвитку видання
«Пропозиція» як провідного журналу на ринку аграрних медіа України.
Завдання дослідження:
• охарактеризувати сучасний ринок аграрних видань України;
• на основі дослідження журналу «Пропозиція» проаналізувати критерії становлення конкурентоспроможного видання на ринку аграрних медіа
та медіа в цілому;
• проаналізувати особливості структури та видозміни в процесі розвитку видання;
• дослідити соціологічні опитування, на основі яких оцінити якість
журналу «Пропозиція»;
• визначити аспекти та складові якісного видання на міжнародній карті, беручи до уваги співпрацю видання із зарубіжними журналами.
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Методи дослідження:
• контент-аналіз;
• соціологічне опитування;
• дескриптивний метод;
• метод аналізу і синтезу.
Об’єктом дослідження виступає ринок аграрних видань.
Предметом дослідження є журнал «Пропозиція».
Невисокий розвиток аграрних медіа зумовив підвищений інтерес до
цієї сфери журналістики. Соціологи намагалися дізнатися, чим спричинена така тенденція. Андрій Марусов, голова ради директорів «Transparency
International» провів дослідження «Потенціал сільскої районной преси в
інформуванні селян щодо аграрних питань», у якій дослідив структуру засновників сільської аграрної газети, зворотній зв’язок, оцінив рівень поінформованості селян, а також розписав рекомендації щодо покращення інформаційної діяльності. За Марусовим така непопулярність спричинена занадто
низькою зацікавленістю міського населення у цьому питанні, а також малою
увагою до інформаційних потреб сільського населення [1].
З іншого боку дослідження провів Євген Сірий, доктор соціологічних
наук, доцент кафедри соціології у КНУКіМ. Він зробив акцент на проблематиці у пресових ЗМІ. У своїй роботі «Аграрне питання та земельна проблематика в пресових ЗМІ» він дослідив та описав, чому аграрна преса не
набуває широкої популярності серед аудиторії, виокремивши такі пункти:
- недостатність частоти виходу нових матеріалів;
- домінуванні публікацій посереднього спрямування;
- домінації зосередження матеріалу всередині газети (53,7 %) не під
«проблематичними» нагальними рубриками, а «тематично-галузевими».
Євген Сірий також виокремив певні поради, які, на його думку, можуть
покращити рівень преси аграрного спрямування: «Розробка державної системи
інформування селян про аграрну та земельну реформи, запровадження конкретних заходів, спрямованих на покращення поінформованості селян, змістовність
інформації, яка має надаватися населенню щодо їхніх прав та обов’язків з питань
приватної власності на землю, формування інформаційної просвіти щодо земельної реформи, забезпечення гласності, публічності та від критості практичної реалізації земельної реформи для громадськості та засобів масової інформації» [2].
Вплив аграрних медіа на розвиток сільського господарства України
також не залишився без уваги. Це питання розглядали Сахнюк В. В., доктор
ветеринарних наук, проректор з наукової роботи Білоцерківського НАУ, та
Даниленко А. С., доктор економічних наук, які у своїй роботі «Стратегічні
пріоритети розвитку агросфери» стверджували, що одним з основних аспектів розвитку аграрної сфери в Україні – є розвиток аграрних медіа [3].
Видання, присвячені аграрній тематиці, на думку автора, умовно можна розподілити на три категорії:
• українські («Сучасні аграрні технології», «Аграрний тиждень»);
• зарубіжні («Profi», «Top Agrar»);
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• українські видання за участі іноземного капіталу («Пропозиція»,
«Огородник»).
Лідером українського ринку аграрних видань є видавничий дім «Юнівест Медіа». Під його егідою видаються журнали:
• «Пропозиція» (17 років на ринку, займає лідируючу позицію серед
універсальних видань аграрної тематики);
• «Овочівництво» (професійне видання для овочівників);
• «Огородник» (15 років на ринку, абсолютний лідер серед видань для
дачників, городників і садівників);
• «Країна корисних порад» (інтерактивний журнал, заснований на
листах читачів, що займає перші позиції за передплатою на журнальні видання в 2011 р.)
• Більше 20 видів спеціалізованої літератури, довідників і каталогів
«Пропозиція» – сільськогосподарський журнал, який фокусується на
питанні агробізнесу в Україні. Заснований у серпні 1994 року компанією
«Univest Group». Формат видання становить 213х297 мм. Журнал видається
українською мовою і виходить тиражем у 12650 екземплярів [3]. Розповсюдження видання відбувається кількома способами: за передплатою, у роздріб
та розсилкою.
Передплата оформлюється у декількох напрямках:
• передплата ДП «Преса» – 5500 примірників;
• передплата по інших агентствах – 1260;
• передплата через Call-центр – 2500;
• VIP передплата – 348;
• роздрібні продажі – 900;
• розсилка потенційним передплатникам – 950;
• розсилка районним та обласним управлінням с.-г. – 587;
• розсилка НДІ – 256;
• обов’язкова розсилка державним установам – 112.
Як вже зазначалося, журнал охоплює усі питання аграрного характеру, починаючи від тваринництва і закінчуючи впливом німецьких імпортних
комбайнів на економіку Україні. Охоплюючи усе, основна інформація в журналі поділена за такими темами:
• рослинництво;
• тваринництво;
• засоби захисту рослин;
• сільгосптехніка;
• економіка.
Журнал також співпрацює із закордонними виданнями аграрної тематики. Особливо фокусується на партнерстві із німецькими журналами, серед
яких Top Agrar – журнал, що надає Пропозиції аналітичні огляди міжнародних агроринків і досвід зарубіжних аграріїв, та Profi – забезпечує наше видання тестами сільськогосподарської техніки та коментарями досвічених у її
використанні людей як із зарубіжних, так і з вітчизняних господарств.
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Варто зазначити, що журнал не стоїть на місці, навіть вже маючи досить
велику аудиторію, він намагається розвиватися й далі. Так, у червні 2011 року
відбувся перезапуск видання і на ринку з’явився журнал «Пропозиція НОВА».
Зміни, привнесені у новому журналі, полягали у відкритті нових рубрик («Ринки», «Агроменеджмент»), залученні нових авторів (у рубрики
«Машини та обладнання» та «Тваринництво та ветеринарія»), а також у повному редизайні видання. Таким чином журнал оновив контент та зовнішній
вигляд, рухаючись разом із актуальними тенденціями видавництва.
У 2013 році рубрика «Тваринництво та ветеринарія» перейшло у форму дочірнього видання-вкладки при журналі «Пропозиція». У нього з’явився
власний редакційний відділ та контент.
Зараз основними розділами «Пропозиції» є:
Інформація. Секція займає 20 сторінок, або 16 % журналу. До цього розділу входить:
• новини аграрного сектора України;
• сільськогосподарська статистична інформація;
• інформація про державну політику в аграрній сфері і про вплив фінансових інститутів на агробізнес;
• заходи, конференції, семінари тощо
Економіка. Секція займає 8 сторінок, або 8 % журналу:
• економічні аспекти сільськогосподарського виробництва;
• агроконсалтинг і аграрна аналітика.
Рослинництво. Секція займає 20 сторінок, або 16 % журналу:
• особливості сучасних сортів і гібридів сільськогосподарських культур;
• сучасні технології землеробства;
• виробництво, переробка, транспортування, зберігання й упакування
сільськогосподарської продукції.
Машини і обладнання. Секція займає 15-17 сторінок, або 13 %
журналу:
• огляди, опис, тести техніки для посіву, збирання врожаю, обробки
ґрунту, заготівлі кормів, тракторів;
•ремонт;
• випробування, вимірювання, технічне обслуговування сільськогосподарської техніки.
Захист рослин. Секція займає 24 сторінки, або 18 % журналу:
• захист від шкідників;
• захист від бур’янів;
• методики та способи внесення засобів захисту;
• види добрив та способи їх застосування.
Агроменеджмент. Секція займає 5-7 сторінок, або 5 % журналу:
• передовий досвід управління бізнесом;
• способи підвищення ефективності виробництва;
• шляхи збільшення вартості компанії та розвитку бізнесу;
• сучасні енерго- і ресурсозберігаючі технології.
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Ринки. Секція займає 4-6 сторінок, або 6 % журналу:
• огляди національного та світового аграрних ринків;
• тенденції ринків;
• аналіз імпорту, експорту, прогнози цін.
TopAgrar для «Пропозиції». Секція займає 10 сторінок, або 10 %
журналу:
• о рганізаційні особливості сільськогосподарських підприємств у світі;
• адаптований досвід і практичні поради зарубіжних аграріїв;
• вирішення актуальних проблем аграрних господарств України на
прикладі зарубіжних сільськогосподарських компаній.
Profi для «Пропозиції». Секція займає 8 сторінок, або 8 % журналу:
• професійні тести і тест-драйви техніки для посіву, збирання врожаю,
обробки ґрунту, заготівлі кормів, тракторів і так далі;
• практичні ідеї та поради з експлуатації із серії «Сам собі майстер»;
• порівняльний аналіз сільськогосподарської техніки.
Журнал не фокусується на окремій сфері аграрного виробництва, а намагається охопити всі її аспекти. Така різноматітна структура видання допомагає задовольнити потреби великого спектру читацької аудиторії.
У вкладці «Тваринництво і ветеринарія» присутні такі розділи:
• Технології відгодівлі та утримання високопродуктивних тварин
• Корми і кормові добавки
• Генетика і розведення с.-г. тварин
• Ветеринарія (препарати, обладнання та інструменти).
Виокремлення розділу у міні-журнал спричинено великою увагою
саме до цієї сфери аграрної індустрії та популярністю серед читачів. Журнал
уміщує більшу кількість статей саме на цю тематику і, таким чином, збільшується його шанс відповідати запитам та інтересам читацької аудиторії [5].
За даними соцопитувань, проведених німецькою компанією Kleffmann
у 2011 році серед читацької аудиторії аграрних видань, журнал «Пропозиція»
є лідером з високим рівнем відомості та довіри. За опитуванням «Використання на практиці» він зайняв першу сходинку, набравши 71 % голосів, а за
опитуванням «Обізнаність про видання» набрав 92 % опитуваних.
За вже інсайдерським опитуванням «Довіра до журналу», проведеним
вищезазначеною компанією Kleffmann у 2011 році, конкретно серед передплатників видання, 37 % віддало свої голоси за «повністю довіряю», 50 % за
«скоріше, довіряю» і лише 1 % проголосував за «не довіряю».
Серед опитаних керівників сільскогосподарських підприємств журнал
«Пропозиція» також є дуже затребуваним. Так, 92 % керівників і провідних
фахівців сільськогосподарських підприємств знають журнал «Пропозиція», 87
% керівників і провідних фахівців сільськогосподарських підприємств назвали
журнал «Пропозиція» авторитетним джерелом інформації, якому вони довіряють, 71 % власників і керівників сільськогосподарських підприємств використовують матеріали журналу «Пропозиція» у роботі свого підприємтсва, а більше 70 % читачів вважають інформацію, викладену в журналі, корисною [4].
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У 2013 році компанією GfK було проведено опитування серед 15 спеціалістів в області тваринництва стосовно нового міні-видання «Тваринництво та ветеринарія». Людей обирали з чотирьох областей України (Київська,
Чернігівська, Херсонська, Вінницька). Саме опитування показало позитивні
результати, 13 з 15 сказали, що видання виправдало їх очікування, двоє зауважили, що матеріали корисні, проте не вичерпні [4].
Як ми бачимо, своєю популярністю журнал завдячує кільком аспектам:
• стабільність редакційного колективу;
• постійне залучення нових авторів для роботи із виданням;
• розвиток верстки та зовнішнього вигляду;
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• якісне використання рекламного місця;
• співпраця з іноземними виданнями;
• доступність викладу;
• насиченість та інформативність.
Варто зазначити, що такі критерії є необхідними не лише для становлення видання конкретно на аграрному медіаринку, ці складові успіху можна застосувати до будь-якої сфери, тому найголовнішою запорукою успіху вищеперелічених правил є універсальність та практичність підходу до сформованих задач.
На основі вивчення діяльності аграрного журналу «Пропозиція» можна зробити висновок, що ринок аграрних медіа зараз не є найрозвиненішою
сферою журналістики в Україні. Для подальшого розвитку аграрних медіа
необхідно:
• підвищити конкурентноспроможність аграрних ЗМІ;
• удосконалити методи вивчення потреб аудиторії, як загальної, так і
спеціалізованої;
• розвивати видання у напрямку конвергенції, розширюючи коло послуг та асортимент інформаційних продуктів.
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Невербальні методи створення іміджу ведучого телевізійних програм
Актуальність статті визначається зростаючим інтересом до питань
особливостей невербальної поведінки людини у процесі комунікації. Адже
комунікативна поведінка людей і способи спілкування дотепер мають аспекти, що потребують подальшого дослідження.
Наукова новизна статті полягає у систематизації способів невербального вираження іміджу ведучого телевізійних програм, аналізі змістовних
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і формальних складових елементів екранного образу тележурналіста з прикладами конкретних передач, портретами їх ведучих, в розробці моделей поведінки сучасних тележурналістів. Такий підхід допомагає виявити критерії,
за якими відбуваються сприйняття і оцінка глядачами того чи іншого іміджу,
відзначити позитивні сторони і недоліки в індивідуальних іміджах, а також
виявити можливості взаємовпливу особистісних якостей журналістів і авторства програми на образ.
Об’єктом дослідження є невербальний імідж ведучого телевізійних
програм з точки зору взаємовпливу форми і змісту.
Предмет дослідження – оцінювальні критерії та способи формування
образу і його складових.
Мета – визначити і типологізувати компоненти невербального іміджу,
що вливають на сприйняття ведучого аудиторією.
Завдання дослідження:
- проаналізувати науково-теоретичний матеріал за проблемою;
- проаналізувати невербальні компоненти іміджу ведучого телевізійних програм та їх участь у комунікаційному процесі.
Методи дослідження: теоретико-порівняльний аналіз образів телеведучих (перегляд передач), метод включеного спостереження (аналіз образів
ведучих проводився за участю автора у зйомках передач), вторинний аналіз даних, огляд та аналіз наявної літератури з досліджуваної проблеми, дескриптивний метод.
В умовах розвитку інформаційного суспільства та інформатизації
усіх сфер соціального середовища важливу роль відіграють суб’єкти
інформаційної діяльності, які забезпечують ефективний комунікаційний
процес. До таких суб’єктів передусім належать фахівці сфери масової
комунікації (журналісти, фахівці зі зв’язків із громадськістю, редактори,
рекламісти тощо), на яких покладено функцію збору, обробки і поширення
інформації на цільову аудиторію з метою гармонійного розвитку суспільства.
Спеціалісти-медійники функціонують у системі професій «людина-людина»,
відтак важливу роль в ефективності їх професійної діяльності відіграє рівень
комунікативної компетентності, зокрема невербальна складова спілкування у
контексті створення і поширення інформаційного продукту в тому чи іншому
соціальному середовищі.
Невербальній поведінці людей присвячено досить велику кількість наукових досліджень та науково-популярної літератури.
Окремим аспектам ролі невербально-комунікаційної компетентності у
різних сферах життя людини присвячені праці Г. Андреєвої, Л. Балабанової,
С. Блека, О. Бодальова, І. Вікентьєва, Ж. Годфруа, А. Дайян, А. Деркача, Д.
Доті, Ю. Жукова, Ю. Крижанської, С. Максименка, Б. Обритька, Ф. Панкратова, Л. Петровської, Л. Петровського, Г. Почепцова, Н. Растяннікова, Є. Ромата, П. Третьякова, У. Уеллса та інших.
Дослідження іміджу телебачення загалом, а також іміджу окремих каналів, телепрограм та їхніх ведучих, створення науково обґрунтованої мето211

дики телевізійного іміджмейкерства є вельми актуальним, особливо в сенсі
поліпшення фахової підготовки професійних тележурналістів і назрілої потреби удосконалення сучасного українського телебачення.
Тележурналіст – носій певного культурного коду. Важливе значення
має його мова, вигляд і психологічна тактика. Дослідники до невербальної
комунікації відносять: мову жестів і поз, мову міміки, парамовленнєві характеристики (ритм, тембр, темп мовлення), мову простору, мову ділового одягу
та мову запахів [11, с. 187].
Зазвичай, невербальну мову дуже важко підробити, а тому довіряти їй
можна більше, ніж словам.
Однією з актуальних проблем для практичної діяльності ЗМІ є формування іміджу журналіста.
Імідж журналіста багато в чому залежить від того, як він зможе себе
презентувати. Але для початку необхідно визначитись із поняттям «імідж».
Імідж – це штучний образ, що формується в індивідуальній чи суспільній свідомості різними засобами. Його створюють з метою сформувати в
масовій свідомості ставлення до журналіста. Імідж поєднує в собі як реально
існуючі властивості об’єкта і також абсолютно неіснуючі, які йому просто
приписують. Імідж загалом, як стверджують науковці, знаходиться на найнижчій сходинці нашої уяви, а отже, він стає доступним для сприйняття особистістю [2].
Відомий дослідник Г. Почепцов, виділяє такі типи іміджів [10]:
- дзеркальний (відповідає нашому уявленню про самих себе). Ми нібито дивимось у дзеркало і розмірковуємо, які ж ми є. За словами Почепцова,
цей варіант іміджу переважно позитивний, оскільки психологічно ми завжди
висуваємо на перше місце позитив. Водночас, науковець звертає увагу на те,
що такий тип іміджу має відповідно і мінус – це мінімальне врахування думки про нас інших людей);
- поточний (цей варіант іміджу притаманний уявленню інших людей
про нас). Оскільки в цьому випадку іміджмейкери, а ними, до речі, виступають, як правило, самі телеведучі, принаймні в Україні, роблять ставку на
недостатню поінформованість реципієнтів. Іншими словами, цей тип іміджу
створюється на базі уявлень, переконань людей, що зазвичай не відповідають
дійсності, але активно нав’язується загалу, формуючи при цьому вигідну для
телеведучого громадську думку. Але, як зазначає Г. Почепцов, така формула
створення іміджу спрацьовує лише на першому етапі. Певно, не дарма кажуть «Таємне завжди стане явним»;
- бажаний (це той тип іміджу, що відображає те, до чого ми прагнемо).
Він характерний для новостворених структур, програм, нових ведучих, про
яких ще нікому нічого не відомо, і тому цей бажаний імідж може виступати
в ролі єдино можливого образу. Такий варіант іміджу перегукується з поточним; а там, як відомо, беруться до уваги смаки масової аудиторії, але смаки
часто змінюються, отже, відповідно до них, змінюється й імідж. Саме тому
професор Почепцов називає цей тип поточним. А от бажаний імідж форму212

ється на особистому прагненні іміджмейкера чи самого ведучого. Цей варіант іміджу може бути незмінним;
- корпоративний (імідж організації в цілому). Мається на увазі, репутація організації, її успіхи та ступінь стабільності. Варто зауважити, що
кожний окремий телеведучий кожного окремого телевізійного продукту має
пам’ятати про те, що, створюючи імідж собі, він створює імідж і телеканалові. Хоча можливий ще й інший варіант, який практикується здебільшого тоді,
коли телеорганізація створює собі певний імідж і змушує дотримуватись
його і самих ведучих. Зокрема, майже повністю російськомовний телеканал
«Інтер» зусиллями своїх телеведучих та політики телекомпанії здобув колись
репутацію найнебезпечнішого ворога української мови.
Доцент факультету журналістики МДУ Марія Лукіна розрізнює інші
види іміджу та принципи їх творення:
а) показниковий імідж – базується на природному потенціалі конкретного журналіста, а також на розвитку духовно-естетичних та моральних
принципів журналіста. Показниковий імідж, максимально гармонізує зовнішній вигляд особистості та сприяє природній гармонізації зовнішності,
настрою і поведінки журналіста, а також сприяє покращенню усвідомлення
людиною своєї особистості й стимулює журналіста працювати над своїми
огріхами, досягаючи ідеалу;
б) індивідуальний імідж – поєднання соціально-психологічних якостей журналіста із зовнішніми «показниками» особистості. Отже, чим яскравіша палітра іміджових якостей і гармонійніше їх поєднання, тим більше
вони відповідають високим професійним якостям журналіста, і тим більше
впливають на людину, її справи та життєві успіхи;
в) професійний імідж – важлива складова іміджу взагалі. Професійна
кар’єра залежить від вдало підібраного іміджу ведучого ефіру. Розвиток індивідуальних якостей – це важлива складова професійного зростання, авторитету особистості й самореалізації журналіста. Для професійного іміджу
характерні:
1) соціальні цінності особистості;
2) наявність і розвиток фірмового стилю;
3) задоволення телеглядачів від віртуального спілкування із журналістом;
4) задоволення від власної роботи самого журналіста та його роботодавців;
5) низький рівень конфліктів на телеканалі та вміння їх подолати;
6) наявність у журналіста певного авторитету (особа гідна наслідування).
Це може бути професіонал, який є авторитетом для певного журналіста і викликає бажання наслідувати його певні вміння і навички [5, с. 11].
Однак телеведучому притаманні певні якості, які глядачі, не замислюючись про їх існування, сприймають підсвідомо, в силу своїх індивідуальних
(психологічних, соціальних) особливостей: темпераменту, рівня освіти, соціального стану та інших. Наприклад, професіоналізм журналіста чи правдивість переданих ним даних оцінюються глядачами не прямим чином, а по213

бічно, на основі всієї наявної інформації про цю людину: уявлення про його
заангажованість, факти порушення законодавства чи етичних норм і т. п. У
цьому випадку має сенс говорити про латентний або «невідчутний» імідж,
тобто тієї складової цілого образу, яка не випливає безпосередньо з перегляду (прослуховування) передачі, а складається шляхом накопичення знань про
конкретну людину, відомостей, одержуваних нами з інших джерел, а також
суб’єктивного сприйняття на якомусь психологічному (підсвідомому) рівні.
З усього цього і формується наша думка про ведучого, журналіста, складається його повний образ.
Отже, проаналізувавши останні наукові роботи, присвячені іміджу,
можемо зауважити, що хоч вони й розглядають імідж як загальне поняття,
а не в контексті телебачення, їх можна пристосувати і до телебачення. Єдине, про що слід пам’ятати, це про специфіку аудіовізуального виробництва.
Зокрема, про жанр та тематику телевізійних програм, враховуючи які, слід
формувати власний імідж на телебаченні, аби уникнути непрофесіоналізму,
непопулярності та недовіри з боку глядачів. Як це виходить в українських
телеведучих, спробуємо дослідити на конкретних прикладах.
Професійно-творча діяльність журналіста є складним багаторівневим
процесом, який полягає в здатності якісно й компетентно збирати й поширювати інформацію, створювати якісний творчий журналістський продукт
– публікації для преси, повідомлення, виступи для радіо й телебачення – на
основі сформованої мотивації, професійних знань, умінь і навичок, розвинених творчих здібностей фахівця й набутого ним професійного досвіду.
Ефективність телевізійного спілкування з масовою аудиторією визначається особистісним іміджем телеведучих. На зорі мовлення, коли телебачення тільки починало готувати своїх власних професійних творчих працівників, виникло питання про те, хто має право звертатися до аудиторії від
свого імені, адже глядачі свідомо чи несвідомо ототожнюють і персоніфікують сприйняту з телеекрану інформацію з тією людиною, яка її передає. На
думку Ігоря Кирилова, одного з перших дикторів радянського телебачення,
що став згодом керівником Школи дикторів, диктор – це не просто особа, що
читає текст біля мікрофона, а особистість, яка прагне впливати на глядача
розумною довірчою розмовою [12, с. 76].
Особливість телебачення сьогодення: багатоканальність, використання різних способів телевізійного спілкування, жанрове розмаїття телепрограм, можливість творчого втілення найнеймовірніших проектів, наявність
великої кількості виразних засобів і способів їх здійснити. Однак при всьому
цьому як і раніше успіх у глядачів тієї чи іншої програми багато в чому визначається, так би мовити, чарівністю особистості телеведучого.
Кожен автор прагне створити свій власний стиль. Амплуа, в якому
він буде з’являтися перед публікою, може формуватися на підставі декількох
критеріїв:
- у якій тематиці і на який засіб масової інформації працює автор.
Адже, вже ще на стадії навчання майбутній журналіст повинен зрозуміти,
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який жанр йому ближче. Чи хочеться йому висвітлювати серйозні політичні
події, або цікавіше працювати в розважальному жанрі, висвітлюючи новинки
шоу-бізнесу. Залежно від тематики програми може формуватися і зовнішній
вигляд, так би мовити, індивідуальний стиль автора;
- манера тримати себе на публіці також може формуватися в залежності від основної тематики, в якій працює автор. Адже якщо журналіст володіє
легкою гумористичною манерою поведінки, то й поводитися він, ймовірно,
буде відповідним чином. Проте є в житті і винятки. Коли іскрометні дотепні
автори, в житті виявляються досить спокійними і навіть похмурими особистостями, відображаючи свої емоції лише у своїх творах;
- на формування амплуа журналіста може вплинути і його одяг. Йдеться про необхідність створення власного стилю в одязі, який найбільш точно
підкреслить внутрішній образ. Продумані та стримані образи, не картатий
одяг – все це приваблює, викликає бажання вникнути в творчу лабораторію.
Крім того, строгий діловий стиль не відволікає ні глядачів, ні співрозмовників від тем дискусій. Це особливо важливо, коли, здебільшого, опонентами в
студії є чоловіки [2, с. 26].
Імідж журналіста можна розглянути з двох сторін. Перша – це імідж
людини , а друга – це імідж журналіста , який представляє будь-який ЗМІ .
У першому випадку імідж збережеться протягом всієї кар’єри і формує його
журналіст самостійно. У другому – треба враховувати зміну іміджу, якщо
змінюється місце роботи, або поєднувати обидва ці підходи. Якщо говорити
про імідж особистості, то це якийсь цілісний вже сформований образ, яким
людина справляє враження на оточуючих.
До основних складових іміджу журналіста в професійному середовищі входять: професіоналізм журналіста, етичні принципи, стиль в одязі, професійна мораль і, звичайно, невербальні методи поведінки.
Головні характеристики іміджу у сфері діяльності ЗМІ можна описати, враховуючи три обставини:
- по-перше, імідж комунікатора завжди спрощений у порівнянні з
об’єктом;
- по-друге, цей імідж ніби живе самостійним життям у свідомості аудиторії, значить, динамічний і може змінюватися;
- по-третє, він знаходиться між реальним і бажаним, сприйняттям та
уявою.
Процес формування іміджу можна розбити на кілька етапів:
- виявлення цільових груп, з якими журналіст, в першу чергу, збирається взаємодіяти;
- вивчення (хоча б емпіричне) пристрастей читачів, радіослухачів,
телеглядачів, з якими індивідуальний комунікатор передбачає взаємодіяти:
образ, який він збирається створювати, повинен відображати очікування реальної і потенційної аудиторії;
- у якості домінуючих, як показує практика ЗМІ і опитування журналістів, можна назвати три складових «дієвого» іміджу: вміння говорити
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«мовою» своєї аудиторії; знання того, що саме сьогодні її хвилює; гострота
розуму і почуття гумору;
- залучення уваги до персони журналіста. Психологи з цього приводу
зауважують, що говорити ми починаємо перш, ніж вимовляємо перші слова.
Отже, зовнішність, одяг, манера триматися і ще багато іншого визначають чи
не з перших секунд комунікаційного контакту;
- вербальний (текстовий) ряд – що і як викладає журналіст, наскільки
аргументовано, переконливо;
- здатність викликати довіру у своєї аудиторії, а також у потенційних
реципієнтів (тих, хто міг би бути вашим читачем, телеглядачем, радіослухачем , але з якихось суб’єктивних причин не став ним);
- найголовніший етап: журналіст повинен для себе сам або за допомогою професійних іміджмейкерів дати відповіді на чотири простих запитання:
Чого я хочу досягти як професіонал? Що я можу (природою мені даровано
лише це)? Хто я сьогодні як особистість (виховання, освіта)? Що я повинен
зробити для того, щоб добитися результату [6]?
Отже, формування невербального іміджу телевізійного ведучого можливе лише в дії. При цьому акцентується увага на його перевагах і вуалюється чи якось по-іншому інтерпретується небажане.
Практично всі тележурналісти намагаються створити свій імідж і позиціонувати саме ті якості або стиль одягу, які підходять для певної аудиторії
і націлені на її сприйняття .
Розглянемо іміджі ведучих українських інформаційно-аналітичних програм «Новини», «Вікна», «ТСН», «Репортер»,»Шустер-live» на телеканалах
«1+1», «Новий канал», «СТБ», Першому національному каналі України тощо.
Кожен сюжет програми наближений до життя, гарячі сенсаційні факти не просто нанизуються, а й обов’язково перевіряються, осмислюються, а також вивчається думка опонентів. Закадрові тексти мають відповідати загальноприйнятим нормам світового інформаційного мовлення: стислість, лаконічність,
конкретність, інформативність насиченість – тоді глядач їх сприйматиме, вони
формуватимуть його світогляд і ставлення до суспільних подій.
Створення ефекту участі глядача в діалозі є головною комунікативною
метою ведучого інформаційно-аналітичних програм, де основний обов’язок
комунікатора – говорити зрозуміло і правильно, тонко розбиратися у практичних питаннях і не менш цінніше вміння – розуміти людей і події. Більшість глядачів відрізнять зрілого і вдумливого ведучого від «телевізійної зірки». Вони відразу повірять людині, яка «знає, про що говорить». Ведучий не
просто читає текст, а й вносить у передачу багато свого особистісного.
Стиль, професіоналізм і виваженість у кожній інтонації зробили Наталю Мосейчук однією з найкращих інформаційних ведучих на каналі «1+1».
Вона відмінно тримається в кадрі, а її стиль подачі матеріалу став цікавий і
близький глядачеві, всі її ефіри органічно вливаються у формат новин.
Ведуча володіє чудовою дикцією, є відстороненою та водночас небайдуже подає інформацію, має приємну зовнішність. Додаткового шарму їй
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додають стилісти, котрі ідеально підбирають одяг. Її професіоналізм і талант
гармоніюють до загального стилю «ТСН» – високий рівень виконання тут
спостерігається практично в усьому.
По-перше, немає відвертого перебору з офіціозом – ні щодо кількості відповідних відомостей, ні в інтонаціях ведучої при їхній подачі. Подруге, добре поставлена робота літературних редакторів – жодних суттєвих
помилок у текстовій інформації. По-третє, уміла подача цікавих, дотепних
і веселих сюжетів, що вносять таку необхідну для реципієнта релаксацію.
По-четверте, приємно дивує візуальне оформлення програми: переважає
сріблясто-білий колір, що ефектно підкреслює червона стрічка динамічного
рядка, на якій з’являється інформація, що доповнює вербальний аспект.
Найкращою ведучою інформаційно-аналітичних програм у 2011 році
визнано ведучу ТСН – тиждень каналу «1+1» Аллу Мазур. Професіоналізм,
виваженість, дипломатичність найголовніші характеристики цієї ведучої. В
ній уміло поєдналися усі три вимоги до особистості ведучого. По-перше,
приємна зовнішність – природні фізичні дані із поєднанням роботи стилістів – оформлення зовнішнього вигляду. Діловий стиль одягу, ніякого зайвого
елементу у зовнішньому вигляді – це головні складові необхідного іміджу
ділової людини. І чим привабливішим складається цей образ, тим вище професіональний авторитет людини.
По-друге, найкращі комунікативні характеристики – приємний тембр
голосу, чітка, виразна дикція, легка манера спілкування.
По-третє, внутрішні, особисті характеристики ведучої – знання, інтелект, емоційність, високі моральні цінності.
Найвищий професіоналізм Алли Мазур – це її інтелігентність, телевізійний талант, ерудиція, вміння зберегти «обличчя» за будь-яких обставин, переконання глядачів у тому, що вони отримують найдостовірнішу,
найоб’єктивнішу інформацію. Вона впевнена, але не самовпевнена. Кожен
сюжет програми «ТСН – тиждень» наближений до життя, гарячі сенсаційні
факти не просто нанизуються, а й обов’язково перевіряються, осмислюються, а також вивчається думка опонентів. Закадрові тексти відповідають
загальноприйнятим нормам світового інформаційного мовлення: стислість,
лаконічність, конкретність, інформативність насиченість Саме так їх глядач
сприймає, вони формуватимуть його світогляд і ставлення до суспільних
подій.
Якщо переглянути ведучих «Нового каналу», то серед них варто виділити ведучу інформаційної програми «Репортер» – Лесю Яворівську.
Для телеведучої головне – красива зовнішність. Телеглядачі повинні
отримувати естетичне задоволення від споглядання ведучого на екрані. Приємні зовнішні дані пом’якшують навіть деякі помилки, що допускаються.
Саме такою є Л. Яворівська, причому гарна зовнішність підкріплюється харизмою ведучої.
Ведуча має витримку і холоднокровність, якщо у прямому ефірі відбуваються непередбачувані ситуації, вона вміло може виправити ситуацію.
217

Не виділяються із списку попередніх ведучих інформаційних програм,
ведучі інформаційної програми «Вікна-новини» на каналі «СТБ» Тетяна Висоцька та Віта Євтушина. Обидві ведучі мають досвід роботи на телебаченні.
Що стосується їх іміджу, то він абсолютно такий самий, як і в попередніх
представників каналів: приємна зовнішність, діловий стиль одягу.
Незважаючи на те, що багато тележурналістів намагаються позиціонувати свій імідж, особистість ведучих, їх власне «я» все ж видно в передачах і
сприймається глядачами. У відомої телеведучої телеканалу «ICTV», продюсера, заслуженої журналістки України Оксани Соколової видно не тільки іміджеву складову, а й властивості темпераменту. Її індивідуальність – чисто жіноча
імпульсивність, безпосередність, «знервований» стиль ведення передачі .
У молодості Савік Шустер (Перший національний канал України,
«Шустер-live»), працював журналістом і фотокореспондентом у гарячих точках і віддавав перевагу стилю Сasual. З віком і набуттям статусу VIP- телеведучогий перетворився на справжнього консерватора, що віддає перевагу суто
діловому стилю. Вкриті благородною сивиною скроні, разом з незмінними
окулярами та легкої неголеністю створюють образ такого собі всезнаючого
інтелігента. Ведучий запрошує в програму для дискусій суспільно-політичних діячів, не боїться торкатися актуальних, складно-дискусійних тем, використовує підключення в прямому ефірі, роблячи це на досить високому рівні.
Говорячи про Шустера, ми маємо на увазі професійну подачу свого образу. Багато тележурналістів, що є авторами передач, створюють їх «для» себе
і «під» себе. Це означає, що кожен з них намагається продумати можливий образ і приміряти його на себе відповідно з особистими характеристиками.
Ведучі суспільно-політичних, аналітичних програм Ганна Безулик
(«1+1», «Я так вважаю»), Андрій Куліков («ICTV», «Свобода слова») також
одягаються в підкреслено діловому стилі: діловий класичний костюм, краватка в смужку.
Таким чином, проаналізувавши ведучих інформаційно-аналітичних
програм на провідних українських каналах можемо стверджувати, що усі
вони є ідеальним симбіозом зовнішньої краси, найкращих комунікативних та внутрішніх особистісних характеристик. Отже, зазначимо основні
якості, якими має володіти телеведучий: привітна зовнішність – хоча варто
пам’ятати, що красиво для одного глядача, іншому неприємно; голос і мова –
ведучому потрібен хороший, поставлений голос, і говорити він повинен правильно; освіта і життєвий досвід – здобуті знання від досвіду такі ж важливі,
як і спеціальні; уява – ведучий має чітко уявляти, наче бачити аудиторію, яка
перебуває поза межами студії; скромність, що ґрунтується на вірі в себе – істинна довіра глядачів виникає тоді, коли ведучий наділений талантом, досвідом і знаннями, а талановиті люди, як правило, скромні; щирість і почуття
гумору, розум і винахідливість; хороша реакція та ін.
Сучасне українське телебачення намагається за допомогою «розваг»
просвітити телеглядача, чогось навчити або, як мінімум, примушує замислитися та зацікавитися соціально значущими темами та речами. Українські теле218

канали перенасичені великою кількістю різних розважальних програм: реаліті-шоу; розважальні шоу-видовища; світські хроніки (програми про моду та
модне життя); музичні програми; ігрові розважальні програми (інтерактивні
ігри); кулінарні шоу; гумористичні програми; «програми-перевтілення» та ін.
Ці програми неодмінно мають бути видовищними. Зважаючи на рейтинги, на думку телекритиків та пересічних глядачів, усі ці типи розважальних програм користуються популярністю серед українських телеглядачів.
Популярність цих програм багато в чому залежить від особистості ведучого,
який має мати окрім приємної зовнішності, добре розвинуті дикцію й артикуляцію; вербальні здібності; комунікативні здібності (уміння встановлювати контакти, вести бесіду); здатність тривалий час виконувати роботу у визначеному темпі; здатність утримувати увагу глядачів і слухачів; наявність
сильного голосу; високий рівень розвитку словесно-логічної пам’яті (довгострокової і короткочасної); здатність контролювати свої емоції; здатність до
імпровізації.
Спробуємо у нашому дослідженні проаналізувати іміджі ведучих розважальних програм на провідних українських телеканалах «Новий канал»,
«СТБ», «1+1».
Серед усіх ведучих розважальних програм на перше місце варто виділити екстравагантну ведучу програми «Світське життя» на каналі «1+1» – Катю
Осадчу. Катя Осадча – це продюсерський проект, образ, включаючи стиль поведінки, питання інтерв’ю, до дрібниць продуманий зовнішній вигляд ведучої.
Від провокаційних запитань Осадчої ніхто ніколи не застрахований.
Людям подобається її стиль спілкування з гостями світських вечірок і тусовок. Крім професійних якостей, Катя Осадча також виділяється неповторним
іміджем. Вона розробила настільки унікальний образ, що не впізнати її неможливо. А головною фішкою є, звичайно, капелюшки. Однак екстравагантні вбрання, епатаж – все це виключно на роботі. За словами телеведучої, її
рідко впізнають. Навіть герої її програм, з якими вона часто перетинається на
заходах, не знають, як вона виглядає в житті.
Відома українська телеведуча каналу «СТБ» Оксана Марченко («ХФактор», «Україна має талант») вже звикла епатувати публіку несподіваними
змінами образів.
Щосуботи ведуча постає перед глядачами щоразу у новій вечірній
сукні, стиль яких однаковий – це прикрашені кристалами, блисками, переважно довгі сукні, з глибоким декольте або вирізами. Такий бездоганний
образ завжди доповнюють вишукані прикраси, що природно гармонують із
вбранням, а також завжди охайна, гарна зачіска. Такий імідж ведучої можна
охарактеризувати, як гламурний, елегантно-розкішний. Він цілком виправданий, адже метою шоу-програм є створення видовища, в якому образ ведучої
повинен доповнювати програму, в ній вона не повинна загубитися, залишитися не помітною. Тому, дійсно, можна зазначити, що імідж Оксани Марченко є логічним для такого типу шоу-програм, вміло створеним, і тому вона
завжди запам’ятовується глядачам свої екстравагантним вбранням.
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Відома телеведуча Ольга Фреймут («Новий канал», «Ревізор», «Хто зверху?») вирішила змінитися заради шоу «Голос країни: Перезавантаження» (1+1). У
ньому Фреймут виглядає ефектно і блискуче. Чорний брючний костюм підкреслює фігуру Ольги, а туфлі Dior надають елегантність. На переконання стилісту
проекту Оля повинна виглядати строго і скромно – вона співчуває конкурсантам,
допомагає коли їм важко. А ще недавно, під час роботи на «Новому каналі», Фреймут засмучувалась, що українські жінки так часто носять брюки і розраховувала
на власному прикладі показати, якою жіночною і чарівною може бути жінка в сукні. Тодішній стиль Ольги Фреймут – це насамперед сукні: хіпові максі, дуже рідко
– легковажні міні, а найчастіше – цнотливою міді-довжини до середини коліна
Багато років поспіль залишаються вірними діловому стилю Ігор Кондратюк («СТБ», «Х-фактор») та Володимир Зеленський («1+1», «Студія
квартал-95»). І неважливо, який стиль одягу найбільш близький цим людям
в реальному житті. На екрані для них головне – відповідність зовнішнього
вигляду цілям програми.
Підсумовуючи вище зазначене можемо стверджувати, що ведучі розважальних програм, окрім гарних зовнішніх даних, комунікативних якостей,
мають бути здатні до імпровізації, тривалий час виконувати роботу у визначеному темпі; здатність утримувати увагу глядачів і слухачів; наявність сильного голосу; високий рівень розвитку словесно-логічної пам’яті (довгострокової і короткочасної); здатність контролювати свої емоції.
У деяких випадках функції передачі обмежують творчі можливості та
здібності ведучих, нівелюючи таким чином особистість. Наприклад, програма «Хто хоче стати мільйонером?» вимагає від ведучого мінімум – приємної
зовнішності, чарівності, хорошої дикції, комунікативних навичок. Незважаючи на те, що Максим Галкін намагається проявляти свої «таланти», його
можливості обмежені чисто функціональними обов’язками – ставити питання і озвучувати правильні відповіді [4].
Виявленню особистісних характеристик телеведучих (а також деяких
професійних якостей – впевненості в собі, манері триматися і т.п.) найбільше
сприяють міміка і жести.
Симпатія глядачів, що забезпечує високий рейтинг передачі та її привабливість для рекламодавців, стала тепер одним з найбільш важливих факторів,
коли оцінюють образ ведучого, що вимагає особливого підходу до його вивчення. Кон’юнктура ринку диктує свої умови, в результаті яких з’являються
не тільки можливості вибору журналістом свого «обличчя», а й обмеження,
пов’язані з незатребуваністю деяких образів у реаліях сучасності.
Журналіст особисто створює свій імідж і образ, при цьому віддає перевагу якомусь місцю роботи. У кінцевому рахунку споживачі ЗМІ зможуть
оцінити професіоналізм журналіста і його моральні якості. Оцінка ця виражається безпосередньо в рівні довіри до ЗМІ.
Але найголовніше, щоб представники мас-медіа не тільки були здатні
продемонструвати публіці свою манеру триматися і одягатися, а й створювали дійсно цікаві якісні матеріали, які хочеться читати, слухати і дивитися.
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Всі параметри діяльності журналіста завжди містяться у причинно-наслідковій ситуації, бо методика їхнього втілення залежить не лише від типу
програми, але й від тієї чи іншої журналістської професії. Тобто імідж особистості і журналістські професії, характерні для кожного із типів програм
інформаційного телемовлення, безпосередньо пов’язані з кольористикою і
зображальними традиціями, що є властивими кожному із типів програм, бо
журналіст може бути «кольоровим» або «безбарвним», типовим або нетиповим, а його імідж – телевізійним або нетелевізійним, «теплим» або «холодним». Отже, тележурналіст, професійно покликаний виконувати функцію
інформування, працює ведучим, редактором, коментатором, репортером,
оглядачем, кореспондентом або інтер’вюєром, завжди матиме сформований
імідж, який, незалежно від його бажання, перебуватиме на межі протистояння двох протилежностей. Або він сприймається аудиторією (моноімідж
– створений на базі однієї професії, наприклад, журналіст-репортер, чи поліімідж – створений на базі кількох професій, наприклад, журналіст-ведучий, що одночасно є редактором, коментатором і оглядачем), або не сприймається взагалі. Отже, процес формування телеіміджу особистості завжди
пов’язаний із процесом його сприйняття телеаудиторією, позитивом чого є
ефект персоніфікації інформації, негативом – відсутність такого ефекту [1].
Здійснивши аналіз побудови невербального іміджу телеведучих на провідних українських каналах, можна зробити такі висновки та узагальнення.
Місце телеведучого в системі цінностей телебачення – одне з чільних,
адже ведучий – це творча людина, яка надзвичайно обізнана і постійно збагачує свої знання; це професіонал, який досконало володіє голосом, манерою
поведінки, роботою перед мікрофоном; це універсал, який може виконувати
роботу журналіста, редактора, режисера і оператора, а отже, самостійно вирішувати поставлені завдання.
Процес формування іміджу телевізійного ведучого є складним та
глибинним процесом. Окрім приємної зовнішності, ведучий має володіти
теоретичними засадами своєї та суміжних професій, що становить основу
профільного навчання. Серед складових майстерності майбутнього телевізійного ведучого можна виділити не лише приємну зовнішність, а й правильно поставлений голос, уміння триматися в кадрі, сценічну поведінку
та психологічні передумови. У такому випадку навчальна інтерпретація та
практичні засади зумовлюють рівень розвитку професійної майстерності.
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Публічне мовлення Польщі: уроки для України
Важливість створення і розвитку суспільного мовлення в Україні набуло особливої ваги у світлі останніх суспільно-політичних подій. Адже
задоволення інформаційних потреб громадян та надання їм доступу до
об’єктивної і повної інформації є необхідною умовою подальшого вдосконалення інформаційно-комунікаційного простору, створення конкурентного середовища у медіа сфері й запорукою демократичності української держави.
Актуальність дослідження пов’язана з тим, що існуючі світові моделі
запровадження і розвитку суспільного мовлення, успішно втілені європейськими країнами, дають можливість вибору однієї з них чи створення синтетичної
моделі, а вивчення й узагальнення досвіду однієї з європейських держав сприятиме більшій ефективності впровадження суспільного мовлення в Україні.
Мета дослідження полягає у вивченні та узагальненні досвіду впровадження суспільного мовлення у Польщі та виробленні пропозицій щодо
його використання в Україні.
Завдання дослідження:
• Розглянути умови запровадження суспільного мовлення у Польщі;
• Провести аналіз системи польського суспільного мовлення;
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• Визначити складові конкурентоспроможності суспільного мовлення
Польщі на ринку аудіовізуальних ЗМІ;
• Запропонувати шляхи використання досвіду впровадження суспільного мовлення в Польщі в українських умовах.
Об’єкт дослідження – суспільне мовлення Польщі.
Предмет дослідження – телеканали TV Polonia.
Методи дослідження: під час виконання дослідження використовувалися метод аналізу і синтезу, дискрептивний та історичний методи.
Зародження громадського і приватного телерадіомовлення у Польщі, як і в
інших постсоціалістичних країнах, припадає на роки після розпаду соціалістичної системи (починаючи від 1989 року). До цього часу традиційно телебачення
і радіомовлення мало тільки державну (урядову) форму власності. Телебачення
і радіомовлення підпорядковувалося Комітетові у справах радіо і телебачення,
який діяв при Раді міністрів, маючи монополію на теле- і радіомовлення.
Метою тогочасної системи медіа було зміцнення влади й забезпечення політичної єдності у засобах масової інформації. За таких умов однією з
найважливіших функцій телебачення і радіомовлення була ідеологічна, відтак, значна частина журналістських матеріалів містила чимало неправдивої
інформації, а з точок зору, які подавалися ЗМІ, домінували ті, які співпадали
з точкою зору влади і правлячої партії.
Перші протести проти існуючої моделі теле- і радіомовлення висловив у 80-х роках ХХ століття рух «Солідарність», пропонуючи перетворити
ЗМІ в осередок двосторонньої комунікації між владою і суспільством. Першою ознакою, що вказувала на спробу змінити медіасистему, був 33 пункт
ухвали І Національного з’їзду NSZZ «Solidarnosc» у 1981 році. Цей пункт
проголошував, що медіа мають стати власністю суспільства й мають служити суспільству, перебуваючи під його контролем. Черговим кроком, що вів
до трансформації медіасистеми, стало представлення у 1989 році на круглому столі «Солідарності» Концепції, яка передбачала процес «усуспільнення»
Комітету у справах телебачення і радіомовлення й створення відкритого ринку медіа, що функціонуватиме на засадах конкурентності [6;8].
Вже за часів уряду Тадеуша Мазовецького (1989-1991 роки) була
утворена Комісія у справах телебачення і радіомовлення у рамках Комітету
у справах телебачення і радіомовлення. Комісія ініціювала створення трьох
секторів у рамках системи телебачення і радіомовлення:
• сектор громадський;
• сектор комерційний;
• сектор суспільний .
Дискусії довкола створення нового закону про телебачення і радіомовлення Польщі почалися на початку 1990-х років, а в 1991 році вони вже вилилися у законодавчий етап прийняття цього закону. 29 грудня 1992 року був
ухвалений Закон про радіо і телебачення, який відкрив можливості створення приватних теле- і радіостанцій, а четвертим розділом передбачив і врегулював діяльність суспільного мовлення.
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Предметом подальшого обговорення стало створення Ради з питань
телебачення і радіомовлення, а також принципи її формування. Така рада
повинна була визначати засади й стандарти діяльності телебачення і радіо
Польщі. Разом з тим у польському суспільстві обговорювалися питання запровадження громадського мовлення [6; 9].
Суспільне мовлення Польщі, TVP, початку 90-х років минулого століття складалося із двох загальнонаціональних та дев’яти регіональних каналів,
до яких згодом додалися іще чотири регіональних відділення. Зараз суспільне телебачення має 13 регіональних осередків.
Закон зобов’язав громадських мовників дотримуватися правдивості і
точності у висвітленні національних і світових подій, сприяти формуванню
громадської думки, участі громадян і громадських організацій у публічному
житті суспільства, служити розвиткові культури, науки й освіти, поширювати християнські цінності, відображати потреби національних меншин та
етнічних груп. Тому TVP поділене на перший загальний, другий культурнорозважальний та третій регіональний канали, до яких додаються культурний,
спортивний, інформаційний, історичний, канал іномовлення та розрахований на білорусів супутниковий канал Белсат.
Зараз польські організації суспільного мовлення діють у форм і акціонерних компаній, які належать державній скарбниці (відповідникові Міністерства Фінансів). Однак державні органи ухвалюють рішення щодо суспільного мовлення тільки у межах, ви значених законодавством, ніяким чином
не втручаючись у редакційну політику. Найвищим регулювальним органом
Польського телебачення є Загальнопольська рада радіомовлення і телебачення. До її компетенції входить реєстрація телевізійних програм, розподіл між
каналами суспільного телебачення доходів, одержаних від абонентської плати, контроль за виконанням умов ліцензування. Рада складається із дев’яти
осіб, з яких четверо призначаються сеймом, двоє – сенатом, троє – президентом. Члени Ради не можуть належати до політичних партій, профспілок,
вести публічну діяльність, що несумісна із виконуваними обов’язками. До
регулюючих органів належить також і Програмна рада, що опікується репрезентацією суспільних інтересів та потреб під час формування програм [4;7].
На відміну від ВВС, яка є класичним прикладом суспільного мовника,
схема фінансування польського суспільного мовлення, окрім абонентської
плати, включає доходи від комерційної діяльності. Спонсорські внески, доходи від використання об’єктів інтелектуальної власності, кошти державного
бюджету та кошти від реклами. Причому рекламна діяльність з кожним роком покривала все більший відсоток витрат: від 50 відсотків у 1996 році до
70 відсотків на початку 2000-х років.
Слід відзначити, що величина абонентської плати не є сталою, а варіюється в залежності від терміну оплати: чим більший період – тим плата
менша. Скажімо, у 2012 році річний абонемент коштував близько 200 злотих
(45 євро). Варто зауважити, що це – найменша сума серед країн Європейського Союзу [4;3].
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Прибутки компанії TVP у зв’язку з економічною кризою зменшуються, тому їй доводиться вдаватися до зменшення витрат, зокрема, за рахунок
скорочення штату працівників. Проте ступінь довіри до суспільних каналів
залишається доволі високим. Причини успіху сучасного суспільного мовлення Польщі значною мірою пов’язані із укоріненою десятиліттями звичкою:
громадяни звикли дивитися TVP іще з того часу, коли альтернативних каналів було не багато і вони поступалися інформаційною насиченістю та спектром пропонованих програм.
Так, за останніми соціологічними дослідженнями TVP довіряють 62
відсотки аудиторії, скільки ж вважають його незаангажованим, його програми цікаві для 64 відсотків глядачів. Значний авторитет має і польське суспільне мовлення для закордону – TV Polonia, яке не лише забезпечує інформаційні потреби закордонних поляків, а й сприяє формуванню іміджу Польщі,
оскільки веде мовлення й англійською. Нещодавно структура суспільного
телебачення доповнилася Інтернет-каналом Парламент, а незабаром мають
додатися ще й канали Фільм та Документ. Останній фокусуватиметься на документальних передачах та стрічках [5].
Сучасним конкурентом громадського й приватного телебачення у
Польщі є гібридне телебачення, яке поєднує лінеарні телевізійні програми,
доступні через наземні комунікації, сателітні чи кабельні мережі із не лінеарними послугами, що надаються за допомогою Інтернету. Мова йде про інтерактивні послуги, інформаційні послуги, субтитри до оригінальних версій
програм, субтитри для глухих і т.д.
Медіаексперти вважають, що використання можливостей гібридного
телебачення підвищує шанси для подальшого розвитку наземного телебачення. Ця тенденція стосується й суспільного мовлення.
Польща знаходиться на початковій стадії розвитку ринку гібридного
телебачення: іще не так багато використовуваних телевізорів мають технічну можливість користуватися Connected TV, і лише 1/3 споживачів фактично
підключені до Інтернету (близько мільйона споживачів).
Забезпечення масового доступу до широкополосного Інтернету для
всіх мешканців ЄС становить засадничу умову впровадження програми
Спільного Цифрового Ринку і є однм із пріоритетів діяльності Єврокомісії.
За словами Neelie Kroes, віце-президента Єврокомісії, 2013 рік мав стати роком широкополосного Інтернету, на баз якого будуть збудовані нові аудіовізуальні сервіси.
За прогнозами, до 2020 року кожне домогосподарство Європейського
Союзу повинне мати доступ до Інтернету на швидкості 30 Mbit/сек, половина з них користуватиметься Інтернетом на швидкості 100 Mbit/сек. На досягнення цієї мети ЄС збирається використати понад 9 млрд євро [8].
Отже, проведене нами дослідження засвідчило, що появі громадського телебачення у Польщі, як і в Україні, перебувало виникнення приватних телевізійних каналів. Польське суспільне мовлення було створене шляхом реформування державного телебачення і радіо. Чинниками,
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що прискорювали процес реформування були зацікавленість громадян в
отриманні інформації, що сприяла підвищенню громадянської свідомості, а також усвідомлення політиками ролі телебачення у постсоціалістичному суспільстві.
Модель фінансування суспільного мовлення Польща продемонструвала, що дозвіл на розміщення реклами у ефірі суспільних каналів дає можливість покривати збитки, спричинені незадовільною оплатою абонплати (65
відсотків населення Польщі ухиляється від сплати) [7].
Поділ керівних органів суспільного мовлення на Наглядову та Програмну ради дає можливість зменшити можливість втручання у діяльність
суспільного мовлення та творчий процес редакцій каналів, а також сприяє
підвищенню якості інформаційних продуктів та зростанню їх конкурентоспроможності.
Врахування інтересів різних соціальних та вікових груп, збалансованість та плюралізм у викладенні інформації дають можливість TVP утримувати високий ступінь довіри аудиторії.
Використання у подальшому розвитку принципів гібридного телебачення та застосування у діяльності принципів конвергентності дадуть можливість суспільному телебаченню Польщі уникнути занепаду та зберегти
аудиторію каналів, залишившись впливовим гравцем на національному та
світовому медіаринках.
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