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Анна Баранецька, 
ст. лаб. Запорізького національного університету 

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АУДИТОРІЇ ЯК ЧИННИК РЕЦЕПЦІЇ 

ЕМОЦІЙНОГО ЗМІСТУ МЕДІАТЕКСТУ

Емоції відіграють вагому роль у процесі всієї життєдіяльності людини. 
Емоційно-почуттєва сфера особи задіяна й під час сприймання матеріалів мас-
медіа. Почуття індивіда активізуються ще під час знайомства з публікацією і 
виявляються у визначенні рівня інтересу до повідомлення та у враженні від про-
читаного тексту. 

Газетно-публіцистичний вид мовлення покликаний впливати як на 
розум та волю читача, так і на його емоції [2, 57]. Тому прагнення журналіс-
тів переконати свого реципієнта, зацікавити та схвилювати його передбачає 
не лише інформаційну повноту, але й емоційне наповнення повідомлення. 
Емоційна сухість публікації може стати одним із психологічних бар’єрів, що 
перешкоджатиме активності прочитання та осмислення твору. Сухий фак-
таж сприймати досить складно.

Емоціогенним може стати й неемоційний текст за умови, що в ньому 
йдеться про значущі для реципієнта речі. Так, публікація може підбадьорю-
вати або викликати зневіру, хвилювати або залишати байдужим [3, 72]. В. 
Здоровега вказує на здатність емоційного впливу на людину не лише через 
образ, але й шляхом повідомлення про важливу життєву подію. У такому разі 
підґрунтям для виникнення емоцій є власне «саме життя – джерело практич-
но усіх почуттів та думок людини» [1, 42-43]. 

Одним із показників емоціогенності публікації є емоційна реакція ауди-
торії. Кожна людина зосереджує увагу саме на тій інформації, яка знаходить 
емоційний відгук у неї [3, 71]. Виявити дію емоційного компоненту певного 
тексту можливо лише за сукупністю проективних реакцій реципієнтів. Щоб 
простежити, які саме соціально-демографічні характеристики аудиторії впли-
вають на особливості сприйняття емоційного змісту публікації, проведено 
опитування. Його учасникам було запропоновано ознайомитися з медіатек-
стом та охарактеризувати свої емоційні враження від прочитаного, а також 
заповнити анкету із запитаннями щодо емоційного змісту публікації. Це дає 
змогу простежити здатність реципієнтів виявити емоційний компонент тексту. 
Прикладом обрано проблемне інтерв’ю «Хворі діти і небезпечна старовина» 
(В. Московцева, газ. «Запорізька правда», від 06.10.2009 р.), присвячене питан-
ню реконструкції старовинного корпусу Запорізької обласної дитячої лікарні. 

Опитування було проведено серед мешканців м. Запоріжжя. Анкети роз-
дано 60 респондентам різного віку (від 15 до 65 років), професії (респонденти 
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з гуманітарною освітою, природничою та технічною) та статі (30 чоловіків і 
30 жінок). 

Як показало опитування, реципієнти звертали увагу на ті самі емоційні 
вузли тексту. Зокрема, 77 % загальної кількості респондентів відзначили емо-
ціогенність ліду, який вибудовано на контрастному документально-образно-
му змалюванні корпусу лікарні. Однак, якщо цей елемент інтерв’ю привабив 
87 % представниць жіночої статі, то серед чоловіків його виділили 67 %. Згід-
но з відповідями опитуваних вищою є впливогенність частини тексту, у якій 
співрозмовник, головний лікар зазначеного закладу, розповідає про занепоко-
єння щодо затримки реконструкції старої будівлі (у цьому випадку емоціоген-
ними є сам життєвий факт та описувана ситуація). На емоційну інтенсивність 
цього фрагменту інтерв’ю вказали 93 % респондентів із загальної кількості 
анкетованих. При цьому, таким самим є відсоток як у групі чоловіків, так і в 
групі жінок. 

Описуючи свої емоційні переживання щодо змісту прочитаного тексту, 
40 % респондентів вказали на почуття співчуття до медиків та дітей, які ма-
ють перебувати в таких умовах. Щодо ситуації зі старовинним корпусом лі-
карні й можливої затримки його реконструкції анкетовані вказали на відчуття 
обурення (12 %), засмучення (9 %), стривоженості (3 %). Частково цією про-
блемою переймалися 8 % опитуваних. Водночас 12 % читачів виявляли надію 
на якнайшвидше завершення розпочатої реконструкції корпусу. Це, своєю 
чергою, викликає в читачів зацікавлення (5 %) до подальшого розвитку по-
дій. Є й індивіди, які вказали на відсутність будь-яких переживань (5 %), а 
також особи, які наголосили на почутті радості з приводу певних досягнень 
закладу. У цілому спостерігаємо досить широкий спектр емоційних станів 
респондентів, викликаних прочитаним текстом.

Аналізуючи відповіді представників жіночої та чоловічої статі різних по-
колінь та професій, спостерігаємо, що найбільш емоційно активною є молодь. 
Люди старшого віку в емоційних виявах стриманіші. Водночас, порівняно з 
представниками інших професій, емоційно інтенсивніші й реакції медиків, 
що, ймовірно, зумовлено професійною близькістю порушеного в інтерв’ю 
питання. Саме представники цього фаху вказують на відчуття обурення (4 
особи), суму (2 особи), пригнічення (1 особа), безпорадності (1 особа) щодо 
ситуації зі старовинним корпусом лікарні та можливої затримки процесу його 
реконструкції. Проте серед них є й ті, хто мали сподівання на краще (4 люди-
ни). (Зауважимо, що реконструйований корпус лікарні вже має нове обличчя).

У цілому простежуємо здатність аудиторії, різної за своїм соціально-де-
мографічним паспортом, подібно характеризувати емоційний зміст інтерв’ю. 

Дослідження соціально-демографічних чинників дає додатковий матері-
ал для журналістів під час створення публікації. Усвідомлення журналістом 
ціннісної палітри, світоглядних позицій реципієнта сприяє встановленню та 
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утриманню контакту з аудиторією через збагачення емоційного змісту тексту 
експресивними засобами. Визначення соціально-культурного “портрета” свого 
читача допомагає авторові передбачити можливі емоційні реакції реципієнта. 
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КОМУНІКАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ МОДИФІКАЦІЙ НА ТЕРЕНАХ СУ-
ЧАСНОГО ПРЕСОВОГО РЕПОРТАЖУ

Жанри соціальних комунікацій стрімко розвиваються, видозмінюються, 
модифікуються. Про здатність жанрів до модифікації говорив ще М. Бахтін, 
який вказував на те, що «жанр завжди той і не той, завжди старий і новий 
одночасно… Жанр живе теперішнім, але завжди пам’ятає своє минуле, свій 
початок. Жанр представник творчої пам’яті... Саме тому жанр і здатний за-
безпечити єдність і неперервність цього розвитку» [1, 178-179] і є змінною 
категорією, яка підлягає еволюції. 

Сучасні вітчизняні дослідники також стверджують, що журналістські жанри 
не мають чітких  меж, тому змінюються, розвиваються або ж, навпаки, втрача-
ють свою актуальність. Так, А. Мамалига у статті, присвяченій комунікатив-
но-текстовій побудові в проекції синергетики, зауважила: «Тривають дискусії 
щодо розмивання меж жанрів і нівелювання жанрової специфіки, йдеться на-
віть про руйнацію звичної структури жанрів. Якщо не впадати в крайнощі, слід 
визнати, що жанри розвивались і далі розвиватимуться, а також з’являться і 
з’являтимуться їхні нові різновиди» [3, 8]. 

Отже, основними питаннями генологічної проблематики є дослідження 
найрізноманітніших жанрових модифікацій, проблеми «взаємопроникнення» 
жанрів, їхньої гнучкості та еластичності. Сам термін «жанрова модифікація» 
й досі уживається без належної точності, що засвідчує актуальність нашого 
дослідження. Нові жанрові модифікації виникають на кожному етапі розви-
тку соціальних комунікацій як явища індивідуальної творчості, які далеко не 
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завжди можна вписати в схеми формальної генології, тому мета нашого дослі-
дження – виявити комунікаційні параметри модифікацій на теренах сучасного 
пресового репортажу.

Термін «жанрова модифікація» близький до терміну «жанр», його семан-
тика – варіант жанру. Дворівнева система жанру дозволяє виявити ознаки, що 
повторюються, і таким чином утворюють стійке жанрове ядро, і варіативні, 
змінні, які є ознаками жанрових модифікацій. 

Жанрова модифікація – видозміна в межах самого жанру. Процес жанро-
вих модифікацій сприяє трансформації традиційних жанрів, активізації варі-
ативних жанрових форм. Це все призводить до розширення жанрового по-
тенціалу. Причиною виникнення жанрових модифікацій на початку ХХІ ст. 
стало те, що ідеї, продиктовані новою епохою, потребують нових жанрових 
підходів, актуалізації іншого пласту жанрових традицій. Жанри перебувають 
у постійному розвитку, взаємодіють між собою, на них накладаються істо-
ричні зміни. Проблеми продиктовані новою епохою, які виникли на основі 
нового філософсько-естетичного досвіду, часто не вкладаються в традиційні 
жанрові форми. Тому, з огляду на сучасний стан категорії жанру, внаслідок 
пластичності, гнучкості, пористості жанрових меж, характерним для нього 
стає запозичення окремих засобів у суміжних жанрів, процеси контамітації 
різноманітних жанрових елементів і міжжанрової взаємодії. Процес жанрово-
го синтезу і міжжанрової взаємодії набуває нової специфіки та актуальності. 

Отже, жанрова модифікація – жанрологічне поняття, у якому зберігається 
основний стійкий формозмістовий комплекс жанровизначальних рис і, поруч 
із тим, наявні специфічні особливості, які видозмінюють базову модель жанру 
і вирізняють цей його різновид на тлі інших модифікацій. Модифікація жанру 
виникає в процесі інтержанровості, «з появою нових ознак, якісно відмінного 
стану, що повсякчасно розвивається й удосконалюється, бо зумовлений потре-
бою повніше та багатогранніше висвітлювати нашу дійсність, складні життєві 
процеси, а також особистістю журналіста, його професіоналізмом» [5, 127].

Сучасний репортаж у друкованих медіа – поле для різноманітних жанро-
вих експериментів і стильових шукань. Цей газетно-журнальний жанр зміню-
ється відповідно до змін аудиторного попиту, – не втрачаючи своєї основної 
характеристики – «ефекту наочності» − він здатен набувати інформаційної, 
аналітичної, публіцистичної форми. Інтенсивний розвиток жанрових модифі-
кацій сучасного репортажу у вітчизняних медіа, що спостерігається у ХХІ ст., 
спричинений, по-перше, зміною ідеологічної парадигми у сучасному соціумі. 
На формування жанрових модифікацій впливають естетичні, національні, іс-
торичні риси певного періоду, а ХХІ ст. – період інтенсивного ритму життя, 
нових технологічних і наукових досягнень, світової інтеграції. По-друге, при-
чиною жанрової модифікації пресового репортажу є його природна здатність 
відчувати зміни, які постійно відбуваються в соціумі. Відтворення цих змін 
додає нових властивостей медійному репортажу, що інтенсивно формує еле-
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менти жанрової структури. І по-третє, кожен журналіст як творча індивідуаль-
ність, працюючи над репортажем, намагається подати його так, як вважає за 
потрібне, часто поєднуючи у ньому елементи різних жанрів. «Взаємопроник-
нення, поєднання, схрещування жанрів і утворення на цій основі нових моди-
фікацій стало однією із закономірностей» [2, 21]. Внаслідок усіх цих процесів 
з’являються репортажі, які відкривають сучасному читачеві нові тематично-
проблематичні горизонти, та є оригінальними за своєю формою та змістом. 

Враховуючи жанрологічні аспекти вивчення жанру та послуговуючись су-
часними напрацюваннями в галузі генології, вважаємо, що класифікацію но-
вітніх утворень сучасного пресового репортажу можна здійснювати за трьома 
тенденціями: 

1. Уточнення і деталізація жанрових домінант
Зміни в суспільстві на початку ХХІ ст. (утвердження незалежності Украї-

ни, зростання національної свідомості у пересічних громадян, загальна роз-
кутість і демократизація, політичний плюралізм, розширення міжнародних 
контактів, науково-технічний розвиток, зміна мовних смаків) позначилися 
і на розвиткові репортажу. Зі зміною суспільно-політичної ситуації в країні 
жанрові ознаки репортажу набувають нового вияву. Сучасний пресовий ре-
портаж має певний комплекс елементів, за якими визначаються жанрові до-
мінанти, які набувають певної організації підпорядкування. Над репортажем 
як жанром, з одного боку, тяжіє традиційність, а з іншого – намагання худож-
нього змісту вийти за межі усталених ознак, що веде до певних модифікацій. 

Репортаж є оперативним жанром, жанрові та функціональні особливості 
якого забезпечують можливість випробовування та впровадження нових за-
собів художнього вираження. Постійно модифікуючись, цей жанр в теоретич-
ному контексті є полем для наративних можливостей. Мобільність репортажу 
виявляється в постійному оновленні його поетики.

2. Пошуки нових утворень зі специфічними по відношенню до осно-
вного жанру ознаками

У  процесі розвитку інформаційного мислення структури творів, що нале-
жать до одного жанру, можуть набувати специфічних рис, утворюючи жанро-
ві різновиди – нові утворення зі специфічними по відношенню до основного 
жанру ознаками. Так, І. Михайлин стверджує, що жанровий різновид – це 
конкретна складова жанру, що виділяється на основі врахування 1) своєрід-
ності проблемно-тематичного ядра твору, 2) специфіки його естетичного па-
фосу або 3) способу організації життєвого матеріалу [4, 217].

Сучасні процеси, що відбуваються у сфері соціальних комунікацій, по-
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значаються на інформаційному наповненні пресового репортажу. Сучасний 
репортаж здатен до еволюції, постійного оновлення формальних і тематич-
них констант. Відповідно змінюється тематика матеріалів, підходи до висвіт-
лення події. Узагальнивши дослідження про різновиди репортажу, а також 
сучасну журналістську практику в Україні, вважаємо, що доцільно поділяти 
репортажі за тематичним принципом (подорожній репортаж, історичний, по-
літичний, соціальний і т. д.) та за підходом до розв’язання теми (репортаж-
розслідування, спеціальний репортаж, рольовий репортаж, фоторепортаж).

3. Пошуки нових міжжанрових утворень внаслідок трансформаційної 
модифікації 

Жанрова трансформація виникає тоді, коли один або декілька елементів 
жанрової моделі виявляються менш стійкими в результаті об’єднання жанро-
вих моделей, порушення відповідності між елементами жанрового інваріан-
та, навмисного обігравання тих чи інших домінантних рис вихідної жанрової 
моделі. Жанрові трансформації призводять до виникнення нових модифіка-
цій. Ці нові модифікації є одним із варіантів традиційного жанру, демонстру-
ють нові можливості старої жанрової форми. 

Жанрову специфіку твору визначає домінування тих чи інших компонен-
тів, які утворюють у кожному жанрі ієрархічну кодифікацію. Інтеграція, дина-
міка цих компонентів стає рушійним чинником виникнення нових жанрових 
модифікацій, для позначення яких журналістикознавці все частіше вдаються 
до парних найменувань, що допомагає диференціювати нові модифікаційні 
утворення.

Сучасний пресовий репортаж є зразком активного жанрового синтезуван-
ня. Він належить до найбільш схильних до трансформації жанрів, тому на су-
часному етапі репортаж починає набувати нових рис, активно взаємодіючи із 
жанрами інших груп. У межах сучасного пресового репортажу відбувається 
жанрова інтерреляція, своєрідний синтез елементів інших жанрів. У резуль-
таті міжжанрової дифузії виникають такі жанрові модифікації репортажу: 
репортаж-інтерв’ю, репортаж-звіт, аналітичний репортаж, художній репортаж.

Зазначимо, що не всі сучасні пресові репортажі зазнають трансформацій-
ної модифікації, коли відбувається міжжанровий синтез і елементи різних 
жанрів переплітаються в одному журналістському матеріалі, частина репор-
тажів залишається на першому рівні модифікації, зазнаючи оновлення жан-
рових ознак.

Отже, сучасний репортаж має здатність до адсорбування можливостей ін-
ших жанрів, характеризується гнучкістю структури, величезними зображаль-
но-виражальними можливостями. Цей жанр відзначається зорієнтованістю 
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на відтворення сучасності, на змістове й формальне новаторство. Сучасний 
пресовий репортаж є зразком активного жанрового синтезування. У межах 
сучасного пресового репортажу відбувається жанрова інтерреляція, своєрід-
ний синтез елементів інших жанрів. 
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РОБОТА РЕДАКТОРА НАД СТИЛЕМ ДИТЯЧИХ ТЕКСТІВ

Актуальність. Останнім часом в українському медійному просторі зростає 
кількість текстів, створених авторами-дітьми: свої матеріали діти розміщу-
ють в мережі Інтернет, надсилають на різноманітні конкурси, публікують у 
шкільній і дорослій пресі. Фахівцям, яким доводиться редагувати ці тексти 
перед публікацією, часто не вистачає знань про вікові особливості дитячої 
літературної творчості, специфіку стилю авторів-дітей, його типові вади. Не-
належне опрацювання редактором дитячого тексту шкодить не лише читачам, 
а й самому авторові, оскільки закріплює в його свідомості невиправлені по-
милки й недоліки. 

Мета дослідження: виявити характерні стилістичні особливості викладу 
авторів-дітей різного віку, з’ясувати потребу і межі редакторського втручання.

Аналіз художніх та публіцистичних текстів авторів-учнів 2–11 класів дозво-
лив визначити деякі стилістичні закономірності, притаманні дітям молодшого, 
середнього та старшого шкільного віку.

Стиль авторів-дітей молодшого шкільного віку наближається до розмов-
ного, адже саме з побутового усного мовлення формується мова людини [2, 13]. 
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Діти, які щойно почали засвоювати письмо, найкраще знайомі якраз із роз-
мовними конструкціями. Порівняно з усним, дитяче писемне мовлення є бід-
нішим і простішим: опинившись перед необхідністю записувати думки, діти 
втрачають значну частину виразності та краси усних висловлень.

За лексичною ознакою найлегше вирізнити тексти молодших школярів: 
словниковий запас дітей небагатий, і для їхніх текстів характерна бідна по-
бутова лексика, пов’язана з найближчим оточенням та конкретними реаліями 
дитячого життя. Діти починають вільно оперувати абстрактними поняттями 
ближче до підліткового віку, тому в текстах молодших школярів переважає 
конкретна лексика розмовного стилю. З-поміж тропів діти молодшого шкіль-
ного віку використовують в основному порівняння як найбільш простий та 
поширений у літературному та розмовному мовленні художній прийом. Та-
кож трапляються в текстах епітети, звичні для дітей завдяки широкому розпо-
всюдженню та важливій ролі в усному й писемному мовленні. 

З-поміж стилістичних помилок у молодших школярів буває підвищена тав-
тологічність, що також виникає внаслідок обмеженого словникового запасу й 
низької письменницької вправності. Словотвірні помилки в текстах молодших 
школярів виникають через обмеженість словникового запасу й особливості піз-
нання та засвоєння структури української мови, а логічні помилки – переважно 
через брак досвіду з висловлення думок у письмовій формі та специфіку дитя-
чого мислення.

Порівняно з молодшими школярами, діти середнього шкільного віку ви-
користовують різноманітнішу лексику з різних стилів та більшу кількість 
тропів. Завдяки розширенню світогляду, загальному підвищенню рівня знань, 
появі деякого авторського досвіду писемне мовлення школярів 5–8 класів 
стає багатшим, більш художнім та виразним. Використана лексика вже не 
обмежується конкретними й близькими до життя дитини явищами, діти від-
ходять від розмовного стилю й наближаються до художнього. Автори-діти 
середнього шкільного віку починають використовувати елементи наукового 
стилю, проте, вдаючись до наукової термінології, вони часто плутають понят-
тя та вживають їх недоречно. Тому редакторові потрібно звертати особливу 
увагу на ті тексти, у яких дитина намагається наслідувати науковий стиль, не 
маючи достатнього рівня знань.

У текстах художнього стилю діти цього віку більш свідомо вживають 
епітети задля підсилення образності викладу або емоційного напруження, 
тоді як порівняння майже зникають з дитячих текстів. З-поміж інших тропів 
з’являються гіперболи, метафори та синекдохи. Редакторові потрібно стежи-
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ти за тим, щоб художні прийоми вживались відповідно до обраного стилю, і 
тому обмежувати їхнє використання в публіцистичних текстах дітей.

У віці 13–14 років автори починають використовувати риторичні запитан-
ня, інколи навіть зловживають ними, а також вдаються до іронії. Серед сти-
лістичних помилок в учнів середньої школи переважають русизми. 

Під час опрацювання стилістичного рівня дитячих текстів перед редактором 
постає проблема, не характерна для дорослих текстів: діти, особливо молодшо-
го та середнього шкільного віку, з об’єктивних причин не володіють достатньо 
широким словниковим запасом. Використання ними обмеженого набору роз-
мовно-побутової лексики не тільки в художніх, а й у публіцистичних текстах 
пов’язане не зі свідомим вибором, а з особливостями освітнього процесу та роз-
витку мовлення. Відповідно, навіть якщо редактор вкаже дитині на цей недолік, 
вона не зможе його виправити самотужки, а втручання дорослого в лексику 
зовсім юного автора неодмінно буде помітним у тексті. Окрім цього, проста 
лексика характеризує передусім тексти молодших школярів, тому редакторові 
варто втручатися в лексичну систему тексту лише тоді, коли в ньому наявні 
очевидні лексичні помилки. 

Тексти учнів старшої школи за рівнем використання різних пластів лекси-
ки та художніх засобів ще більше наближаються до текстів дорослих. Авто-
ри-діти вже мають уявлення про різні стилі української мови й намагаються 
дотримуватись вимог художнього та публіцистичного стилів. Але вони дово-
лі часто помиляються у виборі лексичних та стилістичних засобів. За різними 
даними лексичні помилки становлять від 42 до 63 % від загальної кількості 
помилок у старшокласників [1, 111]. Загалом, опрацювання стилістики тек-
стів авторів-дітей старшого шкільного віку має більш звичний для традицій-
ної редакторської роботи характер, тому в багатьох випадках редактор може 
обмежитися вказівками на недотримання стилістичних та жанрових вимог і 
допомогою з добором відповідної лексики. 

Лексика текстів старшокласників достатньо багата і з точки зору стилісти-
ки, і з точки зору емоційності, хоча вони подекуди тяжіють до використання 
лексики розмовного стилю та частих звертань до читача.

Однією з найбільш характерних особливостей текстів авторів-дітей стар-
шого шкільного віку є надмірна емоційність, яка виражається за допомогою 
окличних та питальних інтонацій. Специфічним різновидом експресії в тек-
стах старшокласників вважаємо прояви підліткового максималізму, що вира-
жаються в постійному використанні слів з категоричним значенням.

Редактор має ретельно й обережно опрацьовувати емоційний складник 
підліткових текстів. Надмірне використання знаків оклику знижує художню 
та інформативну цінність тексту, тому автору-дитині потрібно пояснити, що 
передати власні емоції можна не лише за допомогою окличної інтонації, а 
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й завдяки вживанню емоційно забарвленої лексики, а також зазначити, що 
перенасичений окликами текст сприймається читачем як несерйозний, надто 
дитячий. Утім, редактор не повинен боятися вияву підліткових емоцій, навіть 
у текстах публіцистичного стилю, і йому не варто намагатися наблизити їх до 
більш сухого й об’єктивного дорослого викладу. 

Автори-діти цього віку широко й влучно вживають у писемному мовленні 
метафори, метонімії, синекдохи і гіперболи; частіше, ніж учні середньої школи, 
вдаються до іронії, що подекуди переходить у сарказм. Натомість, як і молодші 
автори-діти, вони нерідко вдаються до надлишкового нагромадження запитань 
в усьому тексті або в окремому абзаці, що істотно шкодить сприйняттю.

Як бачимо, старшокласники показують більшу вправність при викорис-
танні різноманітних тропів та художніх прийомів, краще знають українську 
мову та теорію літератури, що дозволяє редакторові лише вказувати на по-
милки у вживанні тропів та художніх прийомів, а не пояснювати правила їх-
нього вживання. Найбільш поширеною вадою, пов’язаною з образністю тек-
стів старших школярів, є недоречне вживання ними тропів у публіцистичних 
текстах та, навпаки, брак художніх прийомів у текстах художніх.

Під час роботи над стилем дитячих текстів, редакторові не варто вимагати 
від дітей абсолютного дотримання загальноприйнятих стилістичних вимог. 
Конструктивні особливості стилю мають відбивати мислення автора, проте 
під час роботи з дітьми необхідно стежити, щоб вони були підпорядковані 
очікуваному способу мислення читача. 

Висновки. Тексти учнів молодших класів характеризує обмежений словнико-
вий запас, використання малої кількості художніх засобів, наявність словотвір-
них помилок і тавтології. В учнів середньої школи відзначаємо більшу кількість 
тропів і наявність лексичних помилок. Старшокласники виявляють вправність 
у вживанні різноманітних тропів, проте вдаються до помилкового використан-
ня розмовного стилю та надмірної емоційності викладу. Під час опрацювання 
стилістичного складника текстів авторів-дітей редактор має обмежитися ви-
правленням грубих стилістичних помилок, особливо в текстах дітей молодшого 
та середнього шкільного віку, оскільки надмірне втручання дорослих у вибір 
дітьми лексичних засобів та художніх прийомів порушує цілісність та унікаль-
ність дитячих текстів. Редактор має надати автору-дитині рекомендації, як саме 
підвищити образність тексту та врахувати стилістичні вимоги. 
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ЕПІТЕТНІ СТРУКТУРИ І ЛОГІЧНІ ОЗНАЧЕННЯ
 В ЗАГОЛОВКАХ ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ

 ТВОРІВ ОСТАПА ВИШНІ 1919–1925 РР.

Текстовий заголовок – відчутна складова об’єкта і предмета різнома-
нітних сучасних досліджень. До вивчення специфіки заголовку вдаються 
представники багатьох наукових спеціальностей. На межі ХХ–ХХІ століть 
посилюється увага до заголовка художньо-публіцистичних творів в аспекті 
вивчення журналістики як сфери реалізації соціальних комунікацій. Так, А. 
Пазнікова розглядає заголовки творів малої прози А. Аверченка як результат 
синтезу жанрових структур оповідання, фейлетону і портрету [8]. Соціаль-
но-історичні особливості заголовків аналізуються в роботах О. Мелещенко, 
Е. Сибиренко-Ставрояні [6; 10]. Семантико-смислові риси і функціонально-
структурні типи заголовка в дискурсі мас-медіа зацікавили Л. Павлюк [7]. 
Взаємозв’язки між заголовком і змістовною структурою тексту досліджує М. 
Доценко [5]. Заголовок визначається Л. Артемовою як маркер експресивності 
газетного матеріалу [1].

Однак роботи, у яких детально вивчаються архітектонічні, структурні, се-
мантичні особливості заголовків художньо-публіцистичних творів окремих 
авторів, з’являються не часто. Особливості заголовку у структурі різножан-
рових публіцистичних творів О. Гончара скрупульозно розглядає В. Галич [3; 
4]. Головні властивості, функції і типи заголовків у структурі та змісті багато-
жанрової публіцистики М. Данька аналізує В. Садівничий [9]. 

Безпосереднє ж вивчення специфіки взаємодії епітетних структур і ло-
гічних означень у заголовках художньо-публіцистичних творів залишається 
поза увагою сучасних дослідників. Стильові властивості порубіжних між 
публіцистикою і белетристикою текстів багато в чому можуть визначатися 
характером співвідношення логічних означень («epiteton necessarium» – не-
обхідних для буквального уточнення ознаки) і епітетних структур («epiteton 
ornans» – умовно-образних якісних позначень). Таке співвідношення також 
дозволяє формувати сталі й аргументовані уявлення про тексти певного жан-
ру чи конкретного автора. Основна природа загальної взаємозалежності ло-
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гічних означень і епітетних структур визначається заголовком, у якому дета-
лізується комунікативна роль складових елементів.

Особлива емфатична і експресивна функції епітетних структур і логіч-
них означень у заголовках художньо-публіцистичних творів Остапа Вишні 
1919–1925 рр. доводиться фактом їх широкого використання. Підкреслення 
тієї чи іншої суттєвої ознаки вже в заголовку твору дозволяло автору одразу 
визначати проблемно-тематичний кут зору на події та їхню інтерпретацію, а 
у підсумку — формулювати ідейний (подекуди політичний чи ідеологічний) 
висновок. 

Детально вдалося розглянути 193 художньо-публіцистичних твори Остапа 
Вишні [2]. Загальна кількість художньо-публіцистичних творів Остапа Вишні 
1919–1925 рр., які позначені присутністю епітетних структур або ж логічних 
означень у заголовку (до яких іноді включаються підзаголовки-коментарі), 
сягає 100 одиниць (52 %). А це більше половини від того, що аналізується. 
У 65 заголовках (34 %) містяться епітетні структури. Логічні означення в за-
головковому комплексі зустрічаються 35 разів (18 %). Ці показники посвід-
чують важливість для художньо-публіцистичного мислення Остапа Вишні 
номінативного позначення ознаки того чи того явища.

Окремі заголовки художньо-публіцистичних творів Остапа Вишні 1919–
1925 рр. суміщають епітетні структури і логічні означення. Заголовок одного 
з дебютних фейлетонів Остапа Вишні («Демократичні реформи Денікіна», 
опублікований 2 листопада 1919 р. за підписом Павла Грунського) містить 
ускладнену структуру, у якій поняття (реформи) обрамлюється двома озна-
ченнями. Одне з них (демократичні) є частиною епітетної структури, інше 
(Денікіна) – логічного означення. Та навіть логічне означення наповнюється 
історичними, персоніфікованими і соціальними алюзіями, які посилюють ху-
дожньо-белетристичне узагальнення матеріалу. Заголовок вибудовано таким 
чином, що реципієнт не може одразу й однозначно встановити відношення 
автора до фактологічного матеріалу, авторську оцінку історичних реалій. 
Дещо прояснює ситуацію підзаголовок, у якому вказується на жанрові озна-
ки твору і який наповнюється іронічним пафосом: «(Фейлетон. Матеріалом 
для конституції бути не може)» [2, 44]. Жанрове позначення у підзаголовку 
покликане встановити відповідний кут сприйняття матеріалу для підготов-
леного читача. Подальше пояснення стає імпульсом для активації своєрідної 
комунікативної гри між автором і реципієнтом. 

Сутність цієї гри полягає в тому, що автор продукує фактично два варіан-
ти тексту фейлетону: один – втілений у знаково-зовнішній формі, другий – 
у підтексті і внутрішній формі. Щоб розібратися у змісті такої ускладненої 
структури, реципієнту доводиться вступати в уявний діалог з автором і весь 
час бути насторожі, не піддаватися спокусі спрощеного і буквального тлума-
чення тексту. Авторська оповідь про процедуру поділу землі між селянами 
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перебуває на межі між буквально-фактологічним значенням окремих фраз і 
умовно-емоційним їх тлумаченням загалом: 

«Ділять...
Одному двадцять п’ять, другому п’ятдесят, а іншому й до ста буває.
Буває іноді, що шомпол ламається, тоді беруть новий...» [2, 44]. І лише 

фінальна фраза цієї епізодичної оповіді цілком прояснює ситуацію: стає зро-
зумілим, що бажаючі отримати земельний наділ натомість дістають покаран-
ня шомполами. Гра слів сприяє підтримці комунікативної гри між автором і 
реципієнтом. 

Остаточний висновок і завершальна фраза фейлетону створюють відкри-
тий фінал: «Ні, таки що не кажіть, а видно людей з державним досвідом...» [2, 
45]. Виникають передумови для продовження уявного діалогу між автором і 
реципієнтом, розпочатого заголовком твору. Закінчення тексту фейлетону не 
означає припинення спілкування. До прийомів алюзивного насичення тексту, 
балансування на межі між буквальним і умовним значенням слова (між ло-
гічним означенням і епітетною структурою), відкритого фіналу Остап Вишня 
успішно і ефективно звертався і в багатьох інших творах.

Поєднання в заголовку художньо-публіцистичних творів Остапа Вишні 
1919–1925 рр. (наприклад: «Дуже важливі справи і як їх вирішити. Сільське 
господарство») безпосередньо віддзеркалюють природу художньо-публіцис-
тичних текстів – сполучуваність образу і факту. Логічне означення наближує 
фактологічний ґрунт до реципієнта, пояснює життєву основу проблемно-те-
матичної організації твору. Епітетна структура дозволяє продукувати числен-
ні асоціації, розбурхує уяву читача, демонструє оригінальність авторського 
підходу до відомого чи знайомого матеріалу.

Остап Вишня, полюбляючи експериментувати, змінював функціональне 
призначення чи то епітетної структури, чи то логічного означення. У заго-
ловках декількох творів епітетна структура «чистісінька правда» покликана 
відігравати роль логічного означення, тобто переконувати реципієнта в до-
стовірності інформації. Проте, контекст заголовків – «Як гусениця у дядька 
Кіндрата штани з’їла (Чистісінька правда); «Як одне теля одного дядька било 
(Чистісінька правда)» – і фольклорна основа епітетної структури налашто-
вують на образне оздоблення фактажу. Автор пропонував своєрідну комуні-
кативну гру читачеві, у якій можна було долучатися до інтелектуальної ори-
гінальності, плекання тонкого почуття гумору, неоднозначного сприйняття 
матеріалу.

Загалом Остап Вишня в заголовках художньо-публіцистичних творів 
1919–1925 рр. збалансовано поєднував два головних способи анонсування 
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матеріалу: 1) використання простих (іноді схематизованих), емблемних ло-
гічних означень з метою наближення тексту твору до рівня малоосвіченого 
реципієнта; і 2) звернення до епітетних структур для актуалізації та узагаль-
нення змісту твору, для активації асоціативного потенціалу тексту.
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ЩОДО ВЖИВАННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ 
У ФАХОВИХ ТЕКСТАХ

Забезпечити лаконічність, застандартизованість, логічність, ясність, точ-
ність, несуперечність та однозначну зрозумілість фахових текстів (офіційно-
ділових, наукових, науково-популярних, довідкових, виробничо-технічних 
тощо) можна лише суворо дотримуючись норм української фахової мови. З 
огляду на це, велику увагу останніми роками приділяють чіткому визначенню 
правил і зокрема питанню вживання тих чи тих мовних засобів.

Мета доповіді – ґрунтуючись на нормативних документах (НД) та пра-
цях провідних мовознавців, розглянути можливість і доцільність уживання 
дієприслівників у фахових текстах та визначити правила їхнього уживання.

1. Місце дієприслівників у фахових текстах
З одного боку, згідно з чинними «Правилами підготовки актів Кабінету 

Міністрів України» [5, п. 2] лаконічності НД досягають зокрема «шляхом … 
оптимальної заміни складних речень простими, а також уникання дієприк-
метникових і дієприслівникових зворотів в значній кількості». Аналогічні ре-
комендації містять НД деяких Міністерств.

З другого боку, провідні українські мовознавці рекомендують широко 
вживати дієприслівники у фахових текстах. Так, Юрій Шевельов пише: «на-
впаки, діловій, публіцистичній, науковій мові дієприслівники притаманні в 
чималій кількості. Зокрема з успіхом заступає дієприслівник у багатьох ви-
падках ще тяжчі на сприймання прийменникові конструкції з віддієслівними 
іменниками» [7, 329].

Українська мова, будучи біднішою на дієприкметникові форми проти ін-
ших слов’янських мов (зокрема російської й польської), має далеко більше 
від неї дієприслівників [1, 149], тому доцільно широко вживати їх замість 
невластивих українській мові активних дієприкметників на чий та на ший. 
На думку Бориса Антоненко-Давидовича, «широке вживання дієприслівни-
ків надає українській мові легкості вимовляння й мелодійності. Отож нема 
потреби цуратися цього давнього способу висловлювання заради запозиче-
них канцелярських штампів на зразок при виконанні, по одержанні тощо, які 
зводять нанівець природну красу нашої мови» [1, 150].

2. Граматичні та лексичні особливості дієприслівників
Дієприслівник – це незмінне, похідне від дієслівних часових форм грама-

тичне утворення, якому притаманні ознаки дієслова і прислівника. Узагаль-
неним лексичним значенням дієприслівника є другорядний процес, що ви-
ступає як ознака основного процесу, яка розкриває часові, умовні, причинові, 



21

наслідкові, допустові обставини його протікання.
Дієприслівник є результатом морфологічного переходу дієслова у при-

слівник, за якого дієслово втрачає своє закінчення, а його заміняють спеці-
альні словотворчі суфікси –учи (–ючи), –ачи (–ячи) або –ши. Оскільки саме 
закінчення дієслова є носієм основних морфологічних власне-дієслівних зна-
чень часу й способу, а також невласне-дієслівних значень особи, числа, роду, 
то дієприслівник утрачає й усі зазначені категорії [2, 319, 323].

Єдиною з власне-дієслівних категорій, яку успадковує дієприслівник, є 
категорія виду твірних дієслів, бо її виражають не закінчення, а дієслівні пре-
фікси та суфікси. Залежно від виду твірного дієслова розрізняють дієприслів-
ники недоконаного і доконаного виду [2, 319-322]. 

Успадковуючи граматичні значення виду, дієприслівники недоконаного та 
доконаного виду, утворені від видової пари, протиставлені один одному так 
само, як твірні дієслова, наприклад: будуючи/будувавши//побудувавши; ви-
ступаючи/виступавши//виступивши; малюючи/малювавши//намалювавши, 
пишучи/писавши//написавши; розв’язуючи/розв’язувавши//розв’язавши; чи-
таючи/читавши//прочитавши тощо, де одна скісна розділяє варіантні форми 
одного виду, а подвійна скісна – дієприслівник недоконаного виду від доко-
наного.

Отже, від дієслів доконаного виду можна утворити лише дієприслівники 
із суфіксом –ши, тоді як від дієслів недоконаного виду як із суфіксами –учи 
(–ючи), –ачи (–ячи), так і з суфіксом –ши. Як зазначає Іван Огієнко [4, 212], це 
є характерною особливістю української мови, що відрізняє її від сусідніх лі-
тературних російської та польської мов, які мають лише одну форму дієприс-
лівників недоконаного виду.

За наявності двох форм виникає природне питання: яка між ними значен-
нєва та вжиткова відмінність? Цього питання торкалися Олена Курило [3, 39-
41], Іван Огієнко [4, 212-214], Юрій Шевельов [7, 329-330], Віталій Русанів-
ський [6, 420-422], проте однозначних і чітких правил досі не вироблено, хоча 
думки зазначених авторів можна звести до двох основних випадків, коли слід 
уживати саме форму на –ши.

Випадок 1 пов’язаний із залишками часової минулості у недоконаних 
дієприслівників на -ши. Бо «давніше дієприслівник мав свою своєрідну сис-
тему часів. Як рештка цієї старої системи існують тепер два типи недоко-
наних дієприслівників» на –чи та на –ши [7, 329-330]. Отже, одночасність з 
основним процесом можна подавати дієприслівниками недоконаного виду 
як на –чи, так і на –ши. 

Багато авторів можливо під впливом сусідніх мов дають перевагу кон-
струкціям з дієприслівниками недоконаного виду на чи. Проте, на думку Оле-
ни Курило, «російським та польським дієприслівникам у формі теперішності 
(тобто на а (я) та ąc – М. Г.) відповідають українські дієприслівники у формі 
минулості (тобто на –ши – М. Г.)», тоді, коли «дієслово-присудок є у формі 
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минулого часу: це буває в тих окремих, не загальних твердженнях, де часо-
вий стосунок обох чинностей, дієприслівникової та дієслівної, виражений у 
минулому» [3, 40].

Близьку позицію має Юрій Шевельов, який вважає, що «накреслюється тен-
денція вживати форм на –ши в реченнях минулого часу, а форми на –чи в інших 
часах, хоч є, звичайно, багато відхилень від цього, бо система не усталена» [7, 
330].

Віталій Русанівський, порівнюючи два речення «Ми вже ноги підтоптали, 
ходивши до свата» і «Ми вже ноги підтоптали, ходячи до свата», зазначає 
таке: «щоправда у першому реченні дієприслівник передає дію, яка викону-
валася тільки до моменту мовлення, тоді як дієприслівник другого речення 
вказує на те, що означувана ним дія, актуальна і в момент мовлення» [6, 422].

Випадок 2 стосується загальних тверджень, приказок, прислів’їв тощо, 
у яких «обидві чинності, дієприслівникова та присудкова, відбуваються од-
ночасно, але не мають вираженого часового значіння». У таких реченнях 
«дієприслівник часто буває у формі минулости», тоді як «у польській та ро-
сійській мові дієприслівник стоїть тут у формі теперішности» [3, 39-40]. Ана-
логічну думку висловлює Іван Огієнко [4, 212-213]: «Якщо чинність дієприс-
лівника (в підряднім реченні) й присудкова головного речення відбуваються 
одночасно й не мають занадто ясно висловленого часового значення, а до того 
дієприслівник визначає дію не закінчену, але повторну, тоді дієприслівник 
частіш має форму часу минулого, а не теперішнього, наприклад у М. Вовчка: 
Живши (а не: живучи) в світі, лиха не втечеш» [4, 212].

Хоча в сучасній українській літературній мові форми на –чи «майже зо-
всім витіснили» форми недоконаного виду на –ши [6, 422], у цих двох ви-
падках згідно з традиціями української мови краще вживати недоконаного 
дієприслівника на –ши , ніж на –чи. Іван Огієнко [4, 212-214] закликав пле-
кати та частіше вживати ці форми недоконаного виду на ши, які він уважав 
особливістю української «мови, що вирізнює її серед мов слов’янства».

Висновки
1. У фахових текстах можливо і доцільно широко вживати дієприслівни-

ки, бо це дає змогу уникати невластивих українській мові конструкцій з ак-
тивними дієприкметниками на чий і ший та прийменникових конструкцій з 
віддієслівними іменниками на ння, ття і цим надає текстам ясності, легкості 
вимовляння й мелодійності.

2. Характерною особливістю української мови, що відрізняє її від сусідніх 
літературних російської й польської мов, є наявність двох форм дієприслівни-
ків недоконаного виду на -чи та на -ши.

3. Українська мова дає перевагу дієприслівникам недоконаного виду на 
ши у двох випадках:

– в окремих, не загальних твердженнях, де обидва процеси – і осно-
вний, і другорядний – відбувались тільки до моменту мовлення;
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– у загальних твердженнях, де обидва процеси – і основний, і другоряд-
ний – відбуваються одночасно, але не мають вираженого часового значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Антоненко-Дави
дович Б. Як ми говоримо/ Борис Антоненко-Давидович. — К. : Вид. дім «КМ 

Academia», 1994. — 254 с.
2. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : академ. граматика укр. 

мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська ; за ред. Івана Вихованця. — К. : Унів. 
вид-во «Пульсари», 2004. — 400 с.

3. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / Олена Курило. — 
3-те видання. — К. : Книгоспілка, 2004. — 262 с.

4. Огієнко І. Українська літературна мова. Т. 1 : Граматичні основи літератур-
ної мови / Іларіон (проф. д-р Іван Огієнко). — Saskatoon Canada : The Gospel Press, 
1951. — 347 c.

5. Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України // Затв. Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870 (зі змінами згідно з Поста-
новою КМУ від 18.11.2009 № 1212) — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/870-2005-%D0%BF

6. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. акад. УРСР І. 
Білодіда. — К. : Наук. думка, 1969. — 584 с.

7. Шевельов (Шерех) Ю. Нарис сучасної української літературної мови / Ю. Ше-
рех. — Мюнхен, 1951. — 404 с. — Режим доступу: http://u8239182.letitbit.net/downloa
d/23925.2ab8ce091990e894b0b33d5a9a38/426753.djvu.html

Оксана Голік,
 канд. наук із соц. комунік.,

Київський національний торговельно-економічний університет

НЕОЛОГІЗМИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Реклама як соціальна комунікація розвивається потужними та дуже ди-
намічними темпами. Форми, методи, підходи, засоби, які використовують-
ся для рекламування товарів, удосконалюються, змінюються, відмирають та 
з’являються. Інколи це відбувається настільки стрімко, що не вистачає часу 
для осягнення реальності, узагальнення фактів тощо. Безумовно, зміни та но-
вовведення знаходять своє відображення у мові, наприклад, формуючи нові 
слова – неологізми. 

Адже, як свідчить відомий український мовознавець Ющук І. П. причини 
появи неологізмів у мові різні:

1) потреба дати назви новим предметам і явищам (дисплей, принтер, кло-
нування, ваучер);
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2) потреба замінити назву зрозумілішою, прозорішою; такою, що більш 
відповідає внутрішнім законам мови, її словотвірним особливостям (руко-
борство замість армреслінг, примірник замість екземпляр, летовище замість 
аеродром);

3) бажання знайти свіжі образні назви, властиве мові письменників (смі-
хобризний, злотоцінно, бистроплин, вітровіння, трояндно, блискотінь, за-
шовковитися) [1, 227].

Одним із таких місць, де часто з’являються нові предмети та явища, є 
мережа Інтернет. Реклама також є одним із активних учасників цієї мережі та 
активно продукує нові предмети, поняття, явища, що потребують відповід-
ного називання. Зазвичай ці назви приходять з англійської мови і вживаються 
з такою ж транслітерацією:

• банер – графічне зображення рекламного характеру, аналогічне реклам-
ному модулю в пресі;

• байрікі – повноцінна інтернет-сторінка, але невеликого розміру;
• RTB-платформа (з англ. Real Time Bidding) – платформа, що дозволяє 

влаштовувати аукціон рекламних оголошень в реальному часі; 
• гіперпосилання – це активний (виділеним кольором) текст, зображення 

чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) ви-
кликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки; за іншим 
визначенням гіперпосилання – це адреса мережевого інформаційного ресурсу 
у форматі URL (англ. Universal Resource Locator), який тематично, логічно або 
будь-яким іншим способом пов’язаний з документом, у якому це посилання 
визначене;

• WOW-call – можливість дзвінка з банера на мобільний телефон; 
• клік – кількість фактичних переходів на сайт (навіть виникнув термін 

клікабельність – ефективність);
• контекстна реклама – реклама, що розміщується у відповідних тематиці 

запиту результатах пошуку пошукової системи або на веб-сторінках, що сто-
суються тематики рекламного оголошення; 

• пошукова оптимізація (search engine optimization, seo) – комплекс заходів 
для підняття позицій сайтів у результаті видачі пошукових систем по певних 
запитах користувачів;

• SMM – це особисте спілкування з потенційними клієнтами і можливість 
негайно отримати зворотній зв’язок у вигляді думок і коментарів від най-
більш активних користувачів Інтернету, що дає можливість боротися з не-
гативними відгуками;

• оптимізація для соціальних медіа (SMO) – те ж саме, що і пошукова 
оптимізація (SEO), але призначена не для пошукових машин, а для соціаль-
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них мереж та блогів, щоб залучити трафік на сайт або сформувати спільноту 
за інтересами всередині соціального ресурсу; 

• геоконтекстна реклама – реклама в мобільних телефонах з урахуванням 
місця розташування користувача, реклама на веб-картах (наприклад, Google 
Maps, Яндекс.Карти, Карти@Mail.ru); відноситься до розряду LBA (location-
based advertising) і до Інтернет-реклами;

• вірусна реклама – вид рекламних матеріалів із таким змістом, що здатен 
привернути увагу за рахунок яскравої, творчої, незвичайної ідеї чи завдяки 
використанню довірчого послання, розповсюджувачем яких є сама цільова ау-
диторія; 

• flash-додатки – мультимедійна платформа для створення веб-додатку чи 
мультимедійних презентацій, що широко використовується для створення ре-
кламних банерів, анімації, ігр, а також відтворення на веб-сторінках відео- та 
аудіо записів;

• спам – масова розсилка рекламних оголошень по електронній пошті без 
згоди одержувачів;

• вспливаючі (pop-up) вікна;
• дорвей-сайт або веб-сторінка з безглуздим (але «релевантним») вмістом, 

яка перенаправляє відвідувачів на інший сайт.
Перелічені неологізми є загальномовними, виконують номінативну функ-

цію, називаючи нові поняття, явища, предмети, та набувають поширення се-
ред більшості носіїв мови. 

Оскільки неологізми є категорією історичною, їхня належність до па-
сивної лексики не вічна. Вони сприймаються як нові слова доти, поки на-
зивані ними поняття не стануть загальновживаними [2, 66]. Таким чином, у 
перелічених неологізмів є високі шанси перейти до активної лексики, адже 
динаміка розвитку реклами в мережі Інтернет свідчить про її масштабність, 
всепроникність та охоплення все більшої та більшої аудиторії. На жаль, біль-
шість неологізмів, що позначають ці поняття, є кальками з англійської мови 
або складними словами, де одна з частин – іноземне слово. Така ситуація 
в мовному середовищі України має тенденцію до продовження, адже, по-
перше, майже усі нововведеня у рекламній галузі та зв’язках з громадськістю 
приходять із заходу, по-друге, реципієнтам набагато легше використовувати 
слова та вирази з англійської мови на позначення нових понять та явищ, аніж 
шукати відповідники. 
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HATE SPEECH AS A CONCEPT IN DISCOURSE STUDIES

«Hate speech» is a term which came into the field of discourse studies from 
politics. For this reason the scholarly value of this concept remains arguable. 
Moreover using the term «hate speech» as the research category is never innocent. 
It results from world views and is connected with crucial methodological choices 
of individual explorers.

In the paper these choices will be shown as having a source in «three knowledge-
constitutive interests, each rooted in human existence and expressed in a particular 
type of scientific or scholarly inquiry» (J. Habermas).

Than the space of the researches on hate speech will be divided on three domains:
1. domain of the researches formed with technical interest «in the prediction 

and control of the natural environment»;
2. domain of the researches formed with practical interest «in securing and 

expanding possibilities of mutual and self-understanding in the conduct of life»;
3. domain of the researches formed with emancipatory interest «in overcoming 

dogmatism, compulsion, and domination» (Bohman, Rehg, Habermas, Stanford 
Encyclopedia of Philosophy).
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ТЕМАТИЧНО-ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ 
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ З ПРОБЛЕМ 

НАРКОМАНІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ДРУКОВАНИХ МЕДІА

Сучасні українські засоби масової комунікації всіляко протидіють зрос-
танню в останні роки в Україні наркотизації: інформують суспільство про 
загострення наркотичної ситуації, формуючи в суспільстві негативне став-
лення до проблеми наркоманії, суспільну думку про наркоділків, наркоманів, 
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обговорюють моделі боротьби з незаконним обігом наркотиків, аналізують 
питання допомоги хворим та їхнім сім’ям, пропагують суспільно схвальні 
моделі поведінки, пропонуючи аргументи для відмови від вживання та роз-
повсюдження наркотичних речовин. Засоби масової комунікації створюють 
соціальний контекст поведінки людей. Сьогодні, в умовах розмитості соці-
альних орієнтирів, важливо вже й те, що ЗМІ привертають увагу суспільства 
до проблеми наркотиків та вказують на її соціальну значущість. 

Нами були проаналізовані матеріали друкованих ЗМК, а саме щоденних 
газет «Голос України», «Урядовий кур’єр», «День», «Україна молода» та що-
тижневиків «Дзеркало тижня», «Український тиждень» на тему наркоманії за 
період з 2005–2013 рр.

В опублікованих матеріалах із проблем наркоманії можна виділити такі 
тематичні групи (наводяться від найбільшої кількісної групи до найменшої): 
перша група – це повідомлення про злочини, здійснені у стані наркотичного 
сп’яніння, передозування, та про злочини, що пов’язані з незаконним обігом 
наркотиків.

Друга група – матеріали з антинаркотичної політики та практики: про офі-
ційні рішення різних адміністративних структур, організацій та про практич-
ну роботу органів охорони здоров’я, освіти, деяких громадських організацій. 
Висвітлення новин, пов’язаних з появою нових законодавчих актів, що спря-
мовані на боротьбу з наркоманією та наркобізнесом. Отже, ЗМК виконують 
роль посередника, інформуючи суспільство про заходи, ініційовані держав-
ними органами, та про значущі суспільні ініціативи.

Третя група матеріалів – роздуми про різні аспекти наркоманії як соціально-
го явища та звернення до представників молодого покоління. У таких публіка-
ціях часто використовують думки фахівців (вчителів, лікарів, вчених), а також 
дані статистичних та соціологічних досліджень. Статті та огляди з подібними 
матеріалами часто можна прочитати в газетах «День», «Україна молода».

Журналісти намагаються передати читачам занепокоєність долею моло-
дого покоління, сподіваючись, що свідомий громадянин не може залишатися 
осторонь від вирішення проблеми наркоманії, яка руйнує генофонд нації, за-
грожує безпеці та здоров’ю в країні.

Досить численна група – рекламні матеріали про різні види наркологічної до-
помоги. У цих матеріалах зазвичай детально не описуються реальні умови до-
помоги, відсутні дані про ефективність запропонованих послуг, майже завжди 
читача переконують в оптимістичному прогнозі лікування наркоманії запропоно-
ваним методом.

П’ята група матеріалів – це апеляція до влади з вимогою приділити соці-
ально гострій проблемі більше уваги. В цих матеріалах аналізуються пробле-
ми фінансування, недоліки у підготовці кадрів, а також робота та взаємодія 
між собою різних структур. Такі публікації особливо характерні для видань 
«Український тиждень», «Дзеркало тижня», «Україна молода».
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Насамкінець, шоста група матеріалів – це антинаркотична пропаганда (як 
пряма у вигляді лозунгів «Знайте: наркотики – неминуча смерть!», «Не дай 
нажитися на твоєму житті!», «Обери здорове життя» і т. д., так і прихована, 
що проходить наскрізною ідеєю журналістських матеріалів). На жаль, варто 
зазначити, що в сучасній періодичній суспільно-політичній пресі методична 
цілеспрямована антинаркотична пропаганда та санітарно-просвітницькі ма-
теріали практично відсутні.

Часто автори публікацій з проблем наркоманії намагаються викликати 
співчуття до персонажів, про яких пишуть. Останнім часом у пресі таких 
публікацій значно побільшало у порівнянні з минулими роками, наприклад, 
цикл матеріалів «Врятовані» у газеті «День», якими журналісти намагаються 
суттєво вплинути на емоційність читачів.

Необхідно зазначити, що за останні п’ять років простежуються певні змі-
ни в діяльності друкованих ЗМІ при висвітленні теми наркоманії. Перш за 
все, це стосується кількісного аспекту в представленні теми. Якщо раніше в 
ЗМІ висвітлювались різні аспекти проблеми наркоманії, то в останні роки пе-
реважно короткі повідомлення про боротьбу правоохоронних органів з нарко-
бізнесом та розповсюджувачами наркотиків.

Один із дослідників особливостей висвітлення проблеми наркоманії в 
Санкт-Петербурзі П. Мейлахс, аналізуючи зменшення кількості матеріалів з 
проблем наркоманії, стверджує, що «інтерес до проблеми наркоманії як за-
галом у світі, такі в Росії зокрема, починаючи з 2001 року невпинно зменшу-
ється». [1, 56]. Але на наш погляд, зменшення кількості матеріалів із даної 
проблеми не можна вважати однозначно зменшенням суспільного та журна-
лістського інтересу до даної проблеми.

По-перше, циклічність – явище закономірне в журналістиці. Якщо спо-
чатку у 90-х роках минулого століття матеріали мали сенсаційний, «гарячий» 
характер, суспільство потребувало інформаційних текстів, що розповідали б 
про історію наркоманії загалом та про її конкретні прояви у певних регіонах 
зокрема, то з часом ефект новизни, однієї з найважливіших складових жур-
налістських новин, був втрачений. Сьогодні ж публікації в друкованих медіа 
мають зазвичай інформаційний характер: повідомлення про наради, круглі 
столи, рішення, операції із затримання наркоторговців

Останнім часом на сторінках друкованих ЗМК почастішали серйозні ана-
літичні інтерв’ю з фахівцями, в яких, окрім традиційної характеристики си-
туації та причин розповсюдження наркоманії, звучить питання-роздум: «Що 
треба робити?», до того ж як на світовому та державному рівні, так і на місце-
вому: як підвищити ефективність роботи конкретного реабілітаційного цен-
тру, відділень служби УБНОНу в конкретному регіоні, як досягти порядку та 
безпеки у під’їздах власних будинків. 

Варто зазначити, що з 2005–2006 років в українських мас-медіа намітила-
ся тенденція боротьби не стільки з наркоманією, скільки за здоровий спосіб 
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життя. Але, на жаль, більшість видань антинаркотичні публікації друкують 
лише через особисту небайдужість журналіста, редактора та загальноредак-
ційної позиції стосовно проблеми наркоманії.

А якщо порівняти позицію ЗМІ з позицією фахівців, які працюють у різ-
них організаціях, що протидіють поширенню наркоманії, то можна відзна-
чити, що їх об’єднує фрагментарність підходу, страх перед подальшим роз-
витком подій та певний «параліч» власних дій. Але звичайно ж як ЗМІ, так і 
фахівці з протидії наркоманії не можуть залишатися сторонніми спостеріга-
чами і зобов’язані втручатися у хід справи. Звичайно ж, ситуація змінилася 
з появою спеціальної структури – УБНОНу, і особливий тематичний пласт 
в українських друкованих засобах масової комунікації – це співпраця преси 
саме з цим об’єктом антинаркотичної боротьби. 

Характеризуючи форми представлення антинаркотичних публікацій, по-
чинаючи з 2005 року, варто зазначити такі:

- рубрики типу «Наркопожежа» («Газета по-українськи»), «До нас при-
йшла біда – наркоманія» («День») та подібні, в яких факти та пояснення до-
помагають суспільству розібратися в матеріалах розслідування;

- адресно спрямовані матеріали тематичних шпальт «Повернися з дороги 
смерті!», поради батькам;

- «Абетка смерті» з описом страшних наслідків вживання наркотиків;
- листи та інтерв’ю з колишніми наркоманами, розміщення адрес спеціа-

лізованих клінік;
- порушується питання про фізичне та моральне здоров’я молоді, соціаль-

ну стабільність найближчим часом;
- дискусії про доцільність легалізації «легких» наркотиків;
- дискусії про недосконалість законодавчої бази, тут переважно обговорю-

ється питання про невідповідність провини та тяжкості покарання;
- відслідковування міжнародних шляхів потрапляння наркотиків на тери-

торію України;
- публікації про запобігання збуту наркотиків;
- публікації про те, що пропаганда здорового способу життя повинна стати 

державною справою і потребує залучення для цього необхідного фінансування;
- журналістські матеріали про дитячу та підліткову наркоманію.
Окремо варто відзначити публікацію на сторінках преси матеріалів, в яких 

розповідається про зцілення від наркоманії відомих кумирів молоді – «зірок» 
естради та спорту, наприклад інтерв’ю з фронтменом групи «Брати Гадюкі-
ни» Сергієм Кузьминським у щотижневику «Український тиждень», у якому 
герой відверто розповідає жахи про власну наркотичну залежність і позбав-
лення від цієї недуги за кордоном. З одного боку, у читача, особливо молодого, 
складається враження, що вживання наркотиків та успішність можуть існува-
ти паралельно. З іншого, такі матеріали є своєрідним прикладом для тих, хто 
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хворіє на наркоманію, до того ж серед молоді існує міф про невиліковність 
цієї хвороби, а отже, приклади людей, що змогли подолати цю недугу, є вкрай 
важливими.

У контексті даної роботи ми звернули увагу на ті жанрові форми, 
які найчастіше використовуються при висвітленні тематики наркоманії. 
Однією з особливостей висвітлення теми наркоманії є перевага журна-
лістських текстів інформаційної жанрової групи – 50 % відібраних ма-
теріалів, 35 % – матеріали аналітичної жанрової групи, 15 % – матеріали 
художньо-публіцистичної групи жанрів. 

Неоднорідність вибірки зумовлена специфікою матеріалів, що висвітлю-
ють проблему наркоманії. Перевага інформаційних жанрів зумовлена звітни-
ми матеріалами про діяльність різних гілок влади, спрямованих на бороть-
бу з наркоманією та незаконним обігом наркотиків. Також ЗМІ інформують 
суспільство про ініціативи громадських рухів і організацій, що спрямовані 
на боротьбу з наркоманією. Так, в «Газеті по-українськи», яка найчастіше по-
рушує питання наркоманії, серед проаналізованих нами друкованих видань, 
інформаційні замітки з теми складають 63 % від загальної кількості антинар-
котичних текстів за 2007–2013 рр.

Досить незначна кількість матеріалів художньо-публіцистичної жанрової 
групи зумовлена особливістю соціально гострої тематики, в якій реалізувати 
різновиди жанрів нарису чи фейлетону – досить складно. Зазвичай автори ви-
користовують есе, а серед авторів не тільки журналісти, але й відомі люди – 
письменники, громадські діячі.

Характерним для матеріалів із наркотематики є звіт, який інформує про 
антинаркотичний захід. Більшість заходів боротьби з наркоманією ґрунту-
ються на обміні інформацією (різні конференції, засідання, семінари, кру-
глі столи тощо). Результатом таких заходів є різні плани, заяви, рішення їх-
ніх учасників. Інформація про такі події публікується найчастіше як звіт, у 
тому числі звіти підрозділів системи Міністерства охорони здоров’я, МВС, 
УБНОН. Зазвичай, журналісти, що висвітлюють тему наркоманії, публікують 
аналітичні звіти. Цей жанр найчастіше використовують журналісти «Урядо-
вого кур’єру» та «Голосу України».

Також під час висвітлення проблеми наркоманії у всіх аналізованих друко-
ваних медіа часто використовується інтерв’ю.

Ще один інформаційний жанр – репортаж, що дозволяє розкрити емо-
ційність та динаміку подій. При цьому часто автори застосовують прийом 
висвітлення подій у теперішньому часі, що посилює ефект присутності та 
співучасті. 

Загалом, якщо говорити про роль інформаційних жанрів в антинаркотич-
ній тематиці, то вони покликані відображати реальні факти незалежно від ча-
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сового фактору. Варто зазначити, що в інформаційних жанрах можлива певна 
оцінка події, що висвітлюється. Оцінність для інформаційних жанрів несут-
тєва ознака, проте в аналітичних жанрах оцінка є одним із головних критері-
їв. Як пише А. А. Тертичний, аналітичним жанрам притаманно «з’ясування 
причин, передумов розвитку та динаміки подій, мотивів, інтересів, намірів, 
дій різних соціальних структур; з’ясування сучасних протиріч у тенденціях 
розвитку, правильність, обґрунтованість різних точок зору, ідей» [2, 27]. Ці 
ознаки характерні для всіх жанрів аналітичної журналістики, проте нас ці-
кавлять лише ті, що найчастіше використовуються при створенні матеріалів 
наркотематики, а саме – стаття, коментарій, бесіда. Саме в цих жанрах впли-
вовою буде чітка громадянська позиція журналіста.

Окрім того, в статтях антинаркотичної тематики порушуються ті питан-
ня та завдання, які виникають під час висвітлення певного аспекту проблеми 
наркоманії, що в ідеалі повинно слугувати передумовою для певних дій від-
повідних соціальних інститутів після публікації матеріалу. Журналістам треба 
частіше під час висвітлення проблеми наркоманії використовувати цей жанр. 

В українських періодичних виданнях журналісти найчастіше використо-
вують кілька видів статей: загальнодослідницьку, практично-аналітичну та 
полемічну статті.

Журналісти часто використовують коментар як під час події, що пов’язана 
з проблемою наркоманії (наприклад, під час підготовки та обговорення за-
конопроектів із профілактики наркоманії, боротьби з наркобізнесом, реабілі-
тації наркозалежних та т. п.), так і після, коли потрібно дати оцінку подіям, 
що відбулися. В українських медіа коментар публікують як частину певного 
матеріалу, сюжету, так і як самостійний матеріал. Широку дискусію з комен-
тарями викликала в ЗМІ замісна метадонова терапія.

Документально-художні жанри в українських мас-медіа представлені до-
сить слабо, серед яких чільне місце посідає портретний нарис. У суспільно-
політичних виданнях, зазвичай, герой нарису це колишній наркозалежний, 
рідше – наркоторговець (наприклад, «Хризантема смерті» про циганку, що 
продавала наркотики, в газеті «Україна молода»). На нашу думку, потрібно 
активізувати портретні нариси про співробітників УБНОНу, що піднімали б 
імідж борця з наркоманією. Звичайно, в цьому питанні активну роль повинна 
відігравати прес-служба УБНОНу.

Новою тенденцією стало зображення в нарисах здорової молоді, що за-
хоплюється не наркотиками та алкоголем, а спортом, музикою, навчанням, 
роботою. Такі матеріали можна побачити майже в усіх аналізованих видан-
нях, проте на сьогодні їхня кількість все ж таки недостатня.

Таким чином, із різновидів жанрових форм, що представлені в сучасному 
інформаційному просторі, кількісна перевага на сьогодні за інформаційними 
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жанрами (заміткою, звітом та інтерв’ю), що найбільш пристосовані до висвіт-
лення проблеми наркоманії у країні.

На сьогодні автори рідко надають відтінок романтики та загадковості 
вживанню наркотиків, проте роздуми про легалізацію наркотиків за немов-
бито успішним досвідом деяких країн або нібито лікування наркозалежних 
за допомогою замісної терапії – все це є навіть на сторінках українських сер-
йозних видань, що часто дезінформує непідготовленого читача, насамперед 
недостовірною інформацією, яка сприймається як правдива, адже фахівці по-
вністю спростовують думки щодо успішності названих заходів. Можливо, це 
можна пояснити недостатніми, поверховими знаннями авторів публікацій в 
галузі антинаркотичної боротьби. Це свідчить про необхідність спеціальної 
фахової підготовки журналістів, що висвітлюють проблему наркоманії.
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CAN SATIRE STOP POPULISM?
RESULTS OF A MEDIA EFFECT STUDY ON THE IMPACT OF HUMOR 

ON RIGHT-WING BELIEFS

In modern democratic societies, political success depends on the ability to con-
vince increasingly critical citizens of political ideas. Thus, politicians not only need 
to convey messages, but they must also reach out to voters on an emotional level 
(Brader/Corrigan, 2006; Ridout/Searles, 2011). This is an occasion for populists all 
over Europe to take advantage of the emotional dispositions of many voters who 
like simple messages and non-complex problem solving. Right-wing populism is 
characterized by the arousing of feelings of threat, by highlighting national identi-
fication, by the promise to protect the “man in the street” through strong leadership, 
and by the suggestion of simple solutions which may include an inadequate com-
bination of different topics. The transition to right-wing extremism is smooth, for 
which additional characteristics are Social Darwinism, the approval of an authori-
tarian dictatorship and the downplay of National Socialism. What is the adequate 
answer to right-wing communications? If politicians want to argue against right-
wing populism (Lubbers et al., 2002; Rydgren, 2005) with its harsh mudslinging 
campaign posters full of nationalist and xenophobic content, direct attacks seem 
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to be an adequate communicative response. However, there is evidence that nega-
tive campaigning even against right-wing politics discourages people from politi-
cal participation and damages the communicator’s credibility (Dermody/Scullion, 
2000; Holbert et al., 2011; Kahn/Kenney, 1999; Stevens et al., 2008; Stewart, 
2012). Hence, an alternative approach needs to be tested by employing satirical 
and polemic forms of humor in TV formats which are more readily accepted by 
the audience (Baumgartner, 2007, 2008; Gruner, 1965, 1966; Powell, 1977, 1978; 
Vraga et al., 2012; Young, 2004, 2006, 2008). 

Although research on political satire is well grounded, little is known about 
how humor influences the perception of right-wing mudslinging campaigns. It re-
mains unclear if humor helps to make the criticism of right-wing populism com-
prehensible or if it even induces sympathy for right-wing politicians subjected to 
ridicule. It is also unknown which types of humor foster the inoculation against 
prejudices and support democratic attitudes. The media effects study presented in 
this paper deals with the appearance of an extremist right-wing politician in a TV 
satire of Austria and its impact on the audiences’ acceptance of right-wing slogans 
and public characters.

Research questions. How strong is the people’s critical stance on right-wing 
populist rhetoric? Are people able to resist the persuasive force of right-wing mud-
slinging campaigns regarding prejudices, aggressive nationalism, and far right-
wing beliefs? How does humor influence the audience’s perception of right-wing 
populism? Which type of satirical humor is conducive towards democracy-promot-
ing goals? Is non-political humor more effective regarding the inoculation against 
right-wing messages? To what extent does the individual’s humor disposition func-
tion as a mediating factor?

Theoretical framework. The theoretical-methodological frame is provided by 
concepts of receptive participation (Brock/Green, 2005) combined with persua-
sive resistance and discounting (Knowles/Linn, 2004, Nabi et al. 2007; Polk et al. 
2009). In order to analyze the individual humor dispositions, we used the general 
Humor-Disposition test (Grimm, 2011).

Methodology. The study followed a pre-post experimental design (4 rand-
omized groups; N=160 students and non-students; predictor variables: humor plus 
extremist right-wing campaign posters; outcome variables: xenophobic prejudices 
and political opinions). We compared one version of the satire where the TV host 
simply dealt blows at the politician with the original version where they were en-
gaged in an equal verbal battle. After viewing the satire, the subjects evaluated na-
tionalist and xenophobic posters. A third group was confronted with non-political 
humor and the posters. A control group only evaluated the posters. All subjects 
were tested for prejudices and political opinions before and after the reception.

Results. Right-wing populism challenges political communication in many 
European countries. Among Austrian voters we found mostly reactions of resistance 
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and reactance against aggressive right-wing slogans, but the influence of satire was 
ambivalent. On the one hand, humor helped to inoculate people against right-wing 
slogans, on the other hand, sympathy for right-wing politicians increased. Whilst 
aggressive humor (Juvenilian) was ineffective for inoculation and for damaging 
the image of right-wing politicians, the moderate variant with Horation humor 
could increase both. The paper aims to contribute towards a better understanding 
on political humor in the context of these challenges and especially focuses on 
understanding the role of different types of humor and the influence of humor 
dispositions of the public. This is crucial for the theoretical modeling of political 
communication as well as for stabilizing of democratic attitudes on a practical level.

REFERENCES
1. Baumgartner, J. C. (2007). Humor on the next frontier: Youth, online political humor, 

and the JibJab effect. Social Science Computer Review, 25, 319-338.
2. Baumgartner, J. C., & Morris, J. S. (2008). Laughing matters: Humor and American 

politics in the media age. New York, NY: Routledge.
3. Brader, T., & Corrigan, B. (2006). How the emotional tenor of ad campaigns affects 

political participation. Presented at the annual meeting of the American Political Science 
Association, Philadelphia.

4. Brock, T. C., & Green, M. (Ed.). (2005). Persuasion. Psychological insights and 
perspectives. 2nd edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

5. Dermody, J., & Scullion, R. (2000). Perceptions of negative political advertising: 
meaningful or menacing? An empirical study of the 1997 British General Election Campaign. 
International Journal of Advertising, 19(2), 201-223.

6. Grimm, J. (2010). The Humor-Disposition Test (HUD). University of Vienna: 
Working Papers of the Forum of Methods.

7. Gruner, C. R. (1965). An experimental study of satire as persuasion. Speech 
Monographs, 32, 149-153.

8. Gruner, C. R. (1966). A further experimental study of satire as persuasion. Speech 
Monographs, 33, 184-185.

9. Holbert, R.L., Hmieloswki, J., Jain, P., Lather, J., & Morey, A. (2011). Adding 
Nuance to the Study of Political Humor Effects: Experimental Research on Juvenalian 
Satire Versus Horatian Satire. American Behavioral Scientist, 55(3), 187-211. doi: 
10.1177/0002764210392156

10. Kahn, K.F., & Kenney. P.J. (1999): Do negative campaigns mobilize or suppress 
turnout? Clarifying the relationship between negativity and participation. The American 
Political Science Review, 93(4), 877-889. Retrieved from http://www.jstor.org/
stable/30218905.

11. Knowles, E.S., & Linn, J.A. (Ed.). (2004). Resistance and persuasion. New York, 
London: Psychology Press, Taylor & Francis Group.

12. Lau, R.R., Sigelman L., & Brown, I. (2007). The effects of negative political 
campaigns: a meta-analytic reassessment. The Journal of Politics, 69(4), 1176-1209. 
Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4622622.



35

13. Lubbers, M., Gijsberts M., & Scheepers, P. (2002). Extreme right-wing voting in 
Western Europe. European Journal of Political Research, 41, 345-378.

14. Nabi, R. L., Moyer-Guse, E., & Byrne, S. (2007). All joking aside: A serious 
investigation into the persuasive effect of funny social issue messages. Communication 
Monographs, 74, 29-54. doi: 10.1080/03637750701196896.

15. Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and 
peripheral routes of attitude change. New York, NY: Springer-Verlag.

16. Polk, J., Young, D.G., & Holbert, R.L. (2009): Humor complexity and political 
influence: An elaboration likelihood approach to the effects of humor type in The 
Daily Show with Jon Stewart. Atlantic Journal of Communication, 17, 202-219. doi: 
10.1080/15456870903210055.

17. Powell, L. (1977). Satire and speech trait evaluations. Western Journal of Speech 
Communication, 41, 117-125.

18. Powell, L. (1978). Voter needs and evaluations of satire. Journalism Quarterly, 78, 311-
318.

19. Ridout, T. N., & Searles, K. (2011). It’s my campaign I’ll cry if I want to: how and 
when campaigns use emotional appeals. Political Psychology, 32(3), 439-459. doi: 10.1111/
j.1467-9221.2010.00819.

20. Rydgren, J. (2005). Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the 
emergence of a new party family. European Journal of Political Research, 44, 413-437.

21. Stevens, D., Sullivan, J., Allen, B., & Alger, D. (2008). What’s good for the goose is 
bad for the gander: negative political advertising, partisanship and turnout. The Journal of 
Politics, 70(2), 527-541. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/30218905.

22. Stewart, P. (2012). Laughter on the 2008 campaign trail: how presidential candidates 
used humor during primary debates. Humor, 25(3), 233-262. doi 10.1515/humor-2012-0013.

23. Vraga, E.K, Edgerly, S., Bode, L., Carr, D. J., Bard, M., Johnson, C.N., Kim, Y.M., & 
Shah, D.V. (2012). The Correspondent, the Comic, and the Combatant : The Consequences 
of Host Style in Political Talk Shows. Journalism & Mass Communication Quarterly, 89(1), 
5-22. doi: 10.1177/1077699011428575.

24. Young, D. G. (2004). Late-night comedy in election 2000: Its influence on candidate 
trait ratings and the moderating effects of political knowledge. Journal of Broadcasting and 
Electronic Media, 48, 1-22.

25. Young, D. G. (2006). Late-night comedy and the salience of the candidates’ 
caricatured traits in the 2000 election. Mass Communication and Society, 9, 339-366.

26. Young, D. G. (2008). The privileged role of the late-night joke: Exploring humor’s 
role in disrupting argument scrutiny. Media Psychology, 11, 119-142.



36

Анна Гучко, 
студ. Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
КОНТЕНТУ ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ У СОЦІАЛЬНИХ 

ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖАХ

Актуальність теми зумовлена всезростаючою роллю соціальних Інтер-
нет-мереж у комунікаційних процесах суспільства. Інтернет надає для різ-
номанітних соціальних інститутів (наприклад, вищих навчальних закладів) 
широкі можливості налагоджувати інтерактивний зв’язок із суспільством, 
забезпечувати потребу в інформаційних послугах і залучати все більшу кіль-
кість людей, мультимедійно презентуючи свою діяльність. Сучасна модель 
комунікації із широким залученням різноманітних засобів мережі Інтернет 
(зокрема, віртуальних спільнот у соціальних Інтернет-мережах) надає змо-
гу соціальним інститутам вдало формувати імідж відкритого та готового до 
діалогу із суспільством інституту. «Можливості для колективної творчості та 
інформаційного наповнення, спілкування та зав’язування комунікації найпо-
вніше відображають та реалізовують спільноти» [2, 120]. 

Для того чи іншого вищого навчального закладу питання формування влас-
ного іміджу є важливим. Адже імідж є нематеріальним активом, який забез-
печує сталий розвиток на довготривалий період. Завдяки віртуальним спіль-
нотам, створеним у соціальних Інтернет-мережах, можна залучити цільову 
аудиторію, тобто молодь, яка нині бере активну участь в онлайн-комунікації. 
До речі, згідно з даними регулярного дослідження ринку телекомунікаційних 
послуг «GFK Ukraine» більше 11 мільйонів українців користуються соціаль-
ними мережами. Розподіл користувачів соціальних мереж за віком, згідно да-
них «Gemius Ukraine», є таким: люди віком 14–24 рр. складають 30,6 % і 40,1 
% користувачів Facebook і Vkontakte відповідно. І контент у досягненні такого 
завдання (формуванні «потрібного» іміджу) відіграє важливу роль. 

Багатство мови віртуальних спільнот, використання неологізмів, розумне 
використання слів іншомовного походження, цікавий та актуальний контент, 
задоволення інформаційних потреб разом можуть сприяти підвищенню ефек-
тивності функціонування таких Інтернет-спільнот. 

Як зазначає дослідниця Фісенко Т. В., «для задоволення інформаційних 
потреб використовуватимуться переважно тематичні соціальні мережі – ще 
й тому, що завдяки їхній інтерактивності користувач, крім отримання готової 
інформації, зможе порадитися, а також висловити свою думку» [3, 193]. 

Популярність та висока відвідуваність Інтернет-спільноти (що можна до-
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слідити завдяки сервісам аналітики) значно сприятиме формуванню іміджу 
сучасного та відкритого суспільству вищого навчального закладу. 

Мета дослідження полягає у виявленні мовностилістичних особливостей 
контенту віртуальних спільнот у соціальних Інтернет-мережах та з’ясуванні 
їх ролі в управлінні іміджем (на прикладі віртуальних спільнот українських 
вищих навчальних закладів). 

Джерелами дослідження слугують існуючі спільноти вищих навчальних 
закладів України у соціальних мережах Facebook і Vkontakte. 

Комунікативні процеси в Інтернет-середовищі накладають свій відби-
ток на характер спілкування користувачів, на особливості мови мережевих 
спільнот. На думку Городенко Л. М., спільноти у межах СІЖ (соціальних 
Інтернет-мережах) можна класифікувати як «сайти, призначені для обміну 
інформацією і для дискусій» [1, 283]. Тож мова таких спільнот, звичайно, під-
дається впливу сучасності: багатіє неологізмами, молодіжними жаргонізмами 
та словами іншомовного походження. Як автори публікацій, так і учасники 
спільнот вживають різну лексику для висловлення своїх думок. Але також 
необхідно зазначити, що частими є і випадки виявлення антикультурного 
напрямку розвитку мережевої комунікації. Однією із причин цього явища є 
часткова анонімність користувачів віртуальних Інтернет-спільнот. 

Часто у полях для коментарів під публікаціями (так званими постами) зу-
стрічаються випадки вживання ненормативної лексики. Сам факт існування 
такого явища в Інтернет-спільноті певного вищого навчального закладу може 
негативно позначитися на формуванні його іміджу. Факторами ризику є та-
кож і публікації, в яких користувач фіксує випадки недотримання усталених 
мовних норм писемної літературної мови. Звичайно, такі випадки не можуть 
не бути виправленими з боку модераторів віртуальних спільнот. Вчасне реа-
гування, виявлення фактів недотримання мовних норм може виправити при-
кру помилку та запобігти формуванню негативної думки учасників віртуаль-
ної спільноти. 

Аналізу підлягає контент офіційних віртуальних спільнот у соціальних Ін-
тернет-мережах таких вищих навчальних закладів України: Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка (крім загальноуніверситетської 
спільноти, також проаналізовано спільноту Інституту журналістики), Націо-
нальний університет «Києво-Могилянська академія», Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут», Київський націо-
нальний університет ім. Вадима Гетьмана, Національний університет «Львів-
ська політехніка». Ці ВНЗ були обрані для аналізу, тому що саме вони займають 
верхні позиції у рейтингу вищих навчальних закладів «Компас-2013». 

У разі існування кількох спільнот одного ВНЗ обирається для аналізу та 
спільнота, у якої зафіксована найбільша кількість учасників. У разі відсут-
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ності актуального контенту (як у Facebook-спільноті Національного універ-
ситету «Львівська політехніка») спільнота не аналізується. 

Авторами публікацій (так званих постів) вживаються неологізми: фотошоп-
ні, блог, реаліті-шоу. Така лексика допомагає створювати образ сучасної освіт-
ньої установи, що не нехтує тенденціями. 

Спостерігається активне вживання молодіжних жаргонізмів: репост, па-
блік, адмін, приват, няшна, стрім, гоу, ітс офішіал. Таку лексику вживають 
не лише автори публікацій, а й (і більшою мірою) учасники спільноти. Так, 
створюється невимушена атмосфера комунікації між усіма користувачами 
віртуальної спільноти. 

Особливу увагу привертають слова іншомовного походження і висло-
ви з ними. Наприклад: «Backstage викладацьких буднів», «Lady Instagram», 
agenda, тренд. Серед прихильників тенденції пуризму є думка про необхід-
ність оберігання мови від впливу іншомовних запозичень. Та припускаємо, 
що з огляду на характер соціальних комунікацій помірне вживання іншомов-
них слів є допустимим. Крім того, це може посприяти кращому налагоджен-
ню діалогу, атмосфери відкритості та розуміння між соціальним інститутом 
(зокрема, вищим навчальним закладом) та представниками суспільства, які 
зацікавлені у користуванні його послугами. 

За результатами аналізу виявилося, що трапляються, на жаль, і публікації 
з помилками. Наприклад, помилково вжито вислів «всім успішно здати залі-
ки!» замість «всім успішно скласти заліки!», «запрошуємо всіх бажаючих» за-
мість «запрошуємо всіх охочих», «сосіди» замість «сусіди», «де знаходиться 
інженерний рай тепер знають студенти СФМ» (пропущено кому після «рай»), 
«зверніться будь ласка до бухгалтерії» («будь ласка» повинно виділятися кома-
ми), «здача іспитів» замість «складання іспитів», «золоту медаль у школі він 
отримав заслужено» замість «… отримав за заслуги», «під завершення 2013 
року» замість «наприкінці 2013 року». Звичайно, такі помилки повинні відсте-
жуватися модераторами спільнот та виправлятися. Адже низький рівень куль-
тури мови сприйматиметься учасниками спільнот (серед яких є й абітурієнти) 
негативно, завдаючи шкоди процесу формування іміджу університету. 

Цікавим є таке спостереження: рівень мовної культури є вищим у 
Facebook-спільнотах у порівнянні зі спільнотами у мережі Vkontakte. Публі-
кацій з помилками у Facebook-спільнотах виявлено не було. 

Отже, в інформаційну епоху та за часів подальшого проникнення інфор-
маційних технологій у життя суспільства різні соціальні інститути повинні 
намагатися якнайкраще висвітлювати свою діяльність і використовувати но-
вітні засоби комунікації для зв’язку зі своїм споживачем. Віртуальні спільно-
ти у соціальних Інтернет-мережах дають змогу забезпечувати інформаційні 
потреби користувачів, впливати на формування позитивного іміджу соціаль-
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ного інституту, а саме вищого навчального закладу, налагоджувати інтерак-
тивний зв’язок із користувачами та сприяти покращенню діалогу з представ-
никами суспільства. Високий рівень мовної культури відіграє неабияку роль 
у процесі формування образу авторитетного навчального закладу України. 
Публікації з помилками в офіційних Інтернет-спільнотах освітніх установ є 
неприпустимими. Такі випадки повинні бути усунені модераторами чи адмі-
ністраторами спільнот. 

Багатство мови у різних віртуальних спільнотах навчального закладу – 
вживання неологізмів, слів іншомовного походження, помірне вживання мо-
лодіжних жаргонізмів тощо – сприяє формуванню іміджу сучасного й готово-
го до діалогу соціального інституту. 

У системі соціальних комунікацій важливим є удосконалення і модерні-
зація відносин у суспільстві. Соціальні інститути, до яких належать і вищі 
навчальні заклади, завдяки використанню засобів мережевої комунікації 
та дотриманню високого рівня мовної культури підвищують свої шанси на 
успішну діяльність. 
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ІТАЛІЗМИ У ТВОРАХ М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Італійська культура та мова відіграли значну роль у творчості М. Коцю-
бинського, який приїздив до Італії декілька разів і перебував там досить довго. 

Італійські сюжети присутні у трьох новелах: 1) Сон (1911); 2) Хвала Жит-
тю і 3) На Острові (1912). У доповіді розглянемо італійські лексеми (культу-
реми) у зазначених творах письменника в загальному контексті українсько-
італійських мовно-культурних взаємин початку XX ст. 



40

Наталія Драган-Іванець,
асп. Львівського національного університету 

імені Івана Франка

ПАРАЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ КРЕОЛІЗОВАНОГО 
ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТУ

У сучасній комунікації зростає значення візуальної інформації у зв’язку 
з появою мультимедійних засобів масової інформації. Без сумніву, дослі-
дження текстів ЗМІ повноцінне тільки за умови комплексного досліджен-
ня особливостей вербальних та паравербальних текстових елементів, які 
утворюють «єдине візуальне, структурне, змістове та функціональне ціле і 
здійснюють вплив на адресата» [2, 73]. Однак, дослідники особливу увагу 
звертають на графічну семантику писемного тексту, тому зараз активно роз-
робляється проблема інструментарію невербальних засобів. Це й створило 
підґрунтя для виникнення нової характеристики тексту з позиції наявності 
в ньому несловесних елементів креолізованості. Мережевий гіпертекст най-
доцільніше розглядати як текст креолізований, тобто «текст, фактура якого 
складається з двох негомогенних частин: вербальної й невербальної (яка на-
лежить до інших знакових систем)» [6, 180]. Для загальної характеристики 
усіх паралінгвістичних текстів дослідниця А. А. Бернацька пропонує вико-
ристовувати термін «полікодовий текст», а дослідник Д. П. Чигаєв «семіо-
тично збагачений текст», однак дослідники цього феномену (Е. Е. Анісімова, 
Н. С. Валгіна, А. А. Бернацька, М. Б. Ворошилова та ін.) нині активно ви-
користовують введений в науку Ю. А. Сорокіним і Е. Ф. Тарасовим термін 
креолізований текст [10].

Мета статті – дослідити паралінгвістичні засоби креолізованого тексту та 
проаналізувати інфографіку та інерактивну візуалізацію даних на прикладі 
Інтернет-видання http://texty.org.ua.

Як зазначають дослідники, «текст, який існує у віртуальному Інтернет- 
просторі не може обмежуватися тільки традиційними невербальними елемен-
тами (світлинами, малюнками, таблицями, схемами, шрифтами, кольорами), 
тому змушений виробляти власні, специфічні засоби й максимально повно 
використовувати їх образотворчі властивості» [3, 74]. «Якщо у традиційній 
інтерпретації креолізованих текстів невербальний компонент розуміється як 
винятково графічний, то з появою текстів особливого типу виникає потреба 
розширити межі змісту поняття «невербальний компонент тексту» у зв’язку 
з залученням не тільки графічних, а й аудіальних і динамічних компонентів 
(мультиплікаційних, музичних, мовних фрагментів) віртуального тексту» [3, 
74].

На думку дослідниці Е. Е. Анісімової, існує два основних види співвід-
ношень між вербальними та візуальними (іконічними) елементами: автосе-
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мантичні (відносна незалежність вербальних та невербальних елементів одне 
від одного) та синсемантичні (залежність вербального компонента від невер-
бального) [2, 74–78]. Дослідниця також розрізняє: тексти з повною креоліза-
цією, де зображення є обов’язковим елементом тексту, без якого текст втрачає 
власну текстуальність, тексти з частковою креолізацією – візуальна частина 
тексту є відносно самостійною від вербальної, тексти з нульовою креолізаці-
єю – зображення відсутнє [1, 15].

Багато матеріалів в Інтернет-виданні http://texty.org.ua. супроводжуються 
інфографікою або ж інтерактивною візуалізацією даних. Як зазначає один із 
авторів «Текстів» Анатолій Бондаренко, журналістика даних відрізняється від 
звичайної лише отриманням та обробкою даних за допомогою мов програму-
вання та застосуванням «візуального мислення», яке допомагає охопити та 
зрозуміти більшу кількість даних [5]. Як зазначає в електронному конспекті 
лекцій А. Бондаренко: «Візуалізація даних – інструмент для інтерактивного 
навчання і дослідження даних, під час якого людина активно дізнається від-
повіді на запитання, відкриває щось нового» [5]. Як зазначено у Вікіпедії: 
«Інформаційна графіка – це графічне візуальне подання інформації, даних 
або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної 
інформації. Інфографіка покращує сприйняття інформації, підвищує можли-
вості людини бачити моделі й тенденції» [8].

Приміром, добірка матеріалів на актуальну для сьогодення України тему 
Євроінтеграції має навіть спільну назву, яка передбачає використання невер-
бальних засобів: «Угода про асоціацію. Україна та ЄС: шлюбний контракт у 
картинках» [11]. Низка матеріалів побудована за зразком інфографіки: «Екс-
порт в ЄС після Угоди про асоціацію: послуги», «Експорт в ЄС після Угоди 
про асоціацію: товари сільського господарства», «Угода про асоціацію з ЄС: 
соціальна політика й освіта», «Як Угода про асоціацію з ЄС зменшить коруп-
цію», «На чому роблять бізнес в Україні і ЄС», «Наука, космос і технології. 
Українським науковцям Асоціація дозволяла б нормально працювати вдома» 
[11]. До речі, інфографіка «Текстів» на тему ЄС подається і в Інтернет-виданні 
«Українська правда»: «Це перша спроба розповісти про складний і об’ємний 
документ простими словами у форматі інфографіки. Угода про асоціацію – 
наймасштабніший міжнародний документ, який будь-коли укладала Україна. 
Робота над ним тривала 5 років, а переклад тексту українською з’явився лише 
2 місяці тому. Кількість людей, котрі прочитали весь 900-сторінковий доку-
мент, можна перерахувати на пальцях» [7].

Інтерактивні візуалізації на цьому сайті – зразок взаємозв’язку мережево-
го креолізованого Інтернет-тексту з читачами. За допомогою інтерактивних 
візуалізацій ми можемо отримати інформацію, яка цікавить саме нас. При-
міром, матеріал «Школи великих міст» [11] дає нам можливість порівняти 
та проаналізувати рівень підготовки учнів у дев’яти великих містах України 
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згідно з результатами ЗНО. У відповідній графі потрібно тільки обрати пред-
мет і місто, які нас цікавлять, та завдяки можливостям інтерактивної візуалі-
зації отримати результат.

Ще одна масштабна робота в цьому напрямку – рейтинг українських ви-
шів на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) абі-
турієнтів. У матеріалі «Рейтинг університетів України» [11] за допомогою 
інтерактивної таблиці батьки і абітурієнти можуть обрати виш, порівняти 
«ЗНО-рейтинг», кількість поданих на одне місце заяв. Інтерактивна візуалі-
зація «Chooz vooz» [11] пропонує розмаїття державних та приватних ВНЗ, 
різні форми навчання та можливість навчатися на воєнній кафедрі. Приміром, 
спеціальність «Журналістика» можна вивчати у 38 вишах України. Найдо-
рожче навчання – у КНУ ім. Т. Шевченка (факультет: Інститут журналістики) 
– 25000 грн за рік, найдешевше – Національний авіаційний університет (м. 
Київ) (факультет: Інститут міжнародних відносин) – 14800 грн за рік. Цікаво, 
що до КНУ ім. Т. Шевченка подано 390 заяв, а до Національного авіаційного 
університету – 393. Цінова політика у нашій країні вельми відчутна. Однак за 
кількістю заяв у рейтингу лідирує ЛНУ ім. І. Франка – 515 заяв. Отже, абіту-
рієнтам з такими інтерактивними візуалізаціями зовсім не важко вибрати той 
чи той виш, залежно від рейтингу ЗНО та можливостей батьків.

У журналістському дослідженні «Рейтинг депутатів-прогульників» [11], 
курсуючи такими собі кольоровими мильними бульбашками, маємо змо-
гу ознайомитися з переможцями цього рейтингу (часовий період даних: з 
25.05.2011 по 25.05.2012). Отож призові місця посіли: Г. Р. Арутюнов (БЮТ – 
100 % прогулів), О. О. Лєщенський (ПР – 100 % прогулів), Р. Л. Ахметов (ПР 
– 100 % прогулів). Ця інтерактивна візуалізація допоможе віднайти прізвище 
будь-якого депутата та визначити його відсотковий рівень невідвідуваності 
засідань Верховної Ради.

Паралінгвістичні засоби оформлення електронного тексту (креолізовано-
го тексту) мають таку класифікацію: 1) іконічні (графічні): світлини, малюн-
ки, формули, таблиці, символи; 2) аудіальні (звукові): музичні, мовні фраг-
менти; 3) мультимедійні (інтеграція графіка, звуку, динаміки) [4, 165]. Усі ці 
три види паралінгвістичних засобів присутні в оформленні сайту «Tексти». 
Використання інфографіки варто віднести до іконічних паравербальних засо-
бів, а інтерактивну візуалізацію даних – до мультимедійних.

Висновки. У сучасну гіперінформаційну епоху для споживача першочер-
говою є структуралізація та систематизація вербальної інформації. Візуаль-
на інформація сприймається швидше й краще за вербальну, а паравербальна 
складова креолізованого тексту має більше можливостей привернути увагу 
адресата та стимулювати його пізнавальну діяльність.
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СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ 
ТУРИСТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Очевидним є те, що туристична журналістика дуже відрізняється від по-
літичної, інформаційної та інших видів журналістики. Оскільки сучасні засо-
би масової комунікації спрямовані насамперед на інформаційне забезпечення 
глобального суспільства, туристична журналістика вносить до них свою част-
ку відповідно до суспільного запиту. Водночас інформація, яку вона тран-
слює, є надзвичайно специфічною. Ця специфіка стосується, проте, не лише 
змісту, а й каналів, якими взаємодіє з потенційними учасниками. Специфіка 
комунікаційних каналів туристичної журналістики є одним із провідних чин-
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ників у системі туристичної комунікації, тому ця проблема є актуальною і її 
слід уважно дослідити.

Для з’ясування феномену туризму, специфіки туристичних медіа можна 
звернутися до праць таких вітчизняних та зарубіжних вчених–журналісти-
кознавців: В. Владимирова, Т. Вулфа, А. Животка, В. Здоровеги, В. Касатки-
на, І. Михайлина, В. Пилипенка, Г. Пруцкова, Д. Рендола. Необхідність туриз-
му в контексті глобалізації висвітлює М. В. Трохименко. 

Метою роботи є дослiдження туристичної комунікації, визначення осно-
вних характеристик комунікаційних каналів туристичної журналістики.

Комунікація – це інформаційний процес у суспільстві, який здійснюється 
на всіх його рівнях – згори донизу та між рівнями – і передбачає здійснення 
інформаційного обігу з метою нівелювання постійно виникаючої інформа-
ційної асиметрії. Як зазначив Г. Почепцов, «комунікація – це завжди міжрів-
нева передача інформації» [3, 32].

У цьому сенсі туристична комунікація – це транслювання в суспільстві 
інформації про форми, методи, засоби та способи відпочинку й туристичної 
діяльності у відповідь на суспільний запит. Туристична комунікація висвіт-
лює привабливі моменти туризму, відповідаючи метафорі «спокуси медіазна-
ками», як досить точно описав її дію Б. Потятинник. 

Поняття каналів комунікації виникло ще в журналістиці 60-х рр. ХХ ст. в 
Радянському Союзі. Так, у працях багатьох дослідників, які ще користували-
ся застарілим трактуванням засобів масової комунікації як «засобів масової 
інформації та пропаганди», аналізуються канали комунікації. 

Комунікаційні канали – це ті, якими здійснюється комунікація в сучасно-
му суспільстві: від влади до громадян, від громадян до влади й горизонтально 
– між громадянами [2, 20].

Новини й факти, оформлені в тексти, транслюються через інформаційні 
канали, традиційно названі засобами масової комунікації, кожен із яких має 
свою специфіку. Це преса, радіо, телебачення та Інтернет.

Специфіка туристичної преси полягає в тому, що її матеріали розраховані 
на прочитання й читацьку рецепцію. Про популярність преси свідчить той 
факт, що вона не зникла поряд із розбудованою й популяризованою Інтернет-
мережею, як передбачали деякі футурологи.

Специфіка туристичних рекламно-інформаційних видань полягає в тому, 
що вони пропонують скористатися новими товарами/якостями/послугами, 
які супроводжуються привабливою пропозицією. На нашу думку, є сенс ви-
окремити рекламну комунікацію, оскільки процес рекламування має свою 
яскраво виражену специфіку. Акцент рекламної комунікації робиться на то-
варі чи послузі, попит на які потрібно викликати в аудиторії, яка розглядаєть-
ся як потенційні покупці/споживачі. В цьому разі товар чи послуга стають 
об’єктом інформаційної асиметрії й відправною точкою комунікації. M. Вей-
сберг [1] висував алгоритм поведінки споживача/покупця, реклама в якому 
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виконує роль каталізатора: «Усвідомлення потреби → пошук інформації → 
оцінка варіантів → прийняття рішення про покупку → оцінка покупки» [1].

Специфіка радіо полягає в тому, що його матеріали розраховані цілком 
на слухове сприйняття, що сприяє специфічній адаптації тексту. Матеріали 
туристичної журналістики на радіо репрезентуються дуже рідко. Г. Почепцов 
назвав радіо «гарячим» засобом масової комунікації, оскільки воно повністю 
«охоплює» один із органів чуттів, а саме – слух [3, 36].

Специфіка телебачення полягає в тому, що воно як мультимедійний засіб 
комунікації впливає відразу на кілька органів чуттів, передаючи інформацію 
за допомогою звуку й рухомого зображення. Туристичні сюжети, демонстро-
вані по телебаченню, надзвичайно привабливі, хоча й розраховані на серед-
ній – масовий – рівень сприйняття. Дослідники зазначають, що «життєподіб-
ність» телебачення є найбільш привабливим аспектом для глядачів. З іншого 
боку, матеріали туристичної журналістики приємно урізноманітнюють зміст 
телебачення, зацікавлюючи глядачів демонстраціями подорожей.

Специфіка Інтернету полягає в тому, що він містить різні матеріали: дру-
ковані статті (як газета), аудіофайли (як радіо) та аудіовідеоматеріали (як теле-
бачення), тому в ньому акумулюються найбільш різноманітні типи контенту 
як за інформацією, так і за способом її подачі. Туристична журналістика в Ін-
тернет-просторі – це складне й багатогранне поле для аналізу, яке чекає своїх 
дослідників.

Можемо зробити висновки, що туристична комунікація – це транслюван-
ня в суспільстві інформації про форми, методи, засоби та способи відпочинку 
й туристичної діяльності в відповідь на суспільний запит. А комунікаційні 
канали, через які ця інформація транслюється, традиційно названі засобами 
масової комунікації, мають свою специфіку.
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імені Василя Каразіна, 
Заслужений працівник освіти України

НАРЕШТІ МАЄМО ПОВНОГО «КОБЗАРЯ»

До 200-річного Шевченкового ювілею вийшов друком унікальний «Коб-
зар». Цьому передували п’ять видань уже відомого загалові «Забороненого 
Кобзаря». Тривала праця з розпорошеними по діяспорних часописах публі-
каціями, архівними матеріялами й копітка текстологічна аналіза допомогли 
згуртувати нарешті ввесь поетичний спадок світоча української слова. 

Читачі, сподіваюсь, насолодяться Божим словом із найповнішої на сьогод-
ні збірки без будь-яких цензурних вилучин. 

Цей «Кобзар» базовано на виданні, що побачило світ на початку далеких 
20-х років минулого сторіччя в Німеччині завдяки зусиллям знаного мовоз-
навця проф. Василя Симовича. Оскільки відтоді минуло понад 90 років, я, 
маючи новітні матеріяли, значно доповнив і висвітлив досі не знані варіян-
ти поетового спадку, які теж мають неабияку мистецьку цінність. Ретельної 
праці потребували як пунктуація, що иноді докорінно змінювала зміст, так і 
безліч правописних прогріхів, якими, на жаль, рясніли всі попередні, навіть 
академічні, видання.

Усі поезії розміщено в чіткій хронологічній послідовності, окрім росій-
ськомовних творів, та обставин їхнього створення, що завершують збірку. 
Рамці загальносередньошкільної програми, на жаль, звужують наші знання 
щодо маловідомих, але від того не менш цікавих загалові подробиць життя і 
творчої робітні митця. Але фотокопії ориґінальних документів поетової доби, 
вибране з його листовання, світлини, малярський доробок і життєпис та влас-
на передмова до другого видання «Кобзаря» відкриють читачеві незнаного 
досі Шевченка. Модерного поета, який зламав тогочасні стереотипи віршу-
вання й витворив свій неповторний стиль, піднісши українське слово на сві-
товий рівень. Поряд із авторовими примітками твори супроводжено поясни-
нами й інформацією, яка зазвичай була об’єктом найбільш ідеологізованим, 
оскільки політично заанґажовані укладачі саме там намагались «правильно» 
витлумачити читачеві той чи той факт, подію, рядок поетового слова.

Окрім вишуканої та чудової оформи і якісної поліграфії, віддаймо належ-
не маляреві О. Панченкові й харківському ВД «Школа», безперечною родзин-
кою саме цього «Кобзаря» є те, що упорядник, шануючи пам’ять розстріля-
них мовознавців, увесь текст уперше привів у відповідність до норм і правил 
зрепресованого й досі Харківського правопису. 
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Прочитайте знову Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?.. 

Тетяна Іванець, 
к. філол. наук 

доц. Запорізького національного університету

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛІВ

Масова поява та діяльність сучасних мас-медіа сприяли вивільненню жі-
ночого дискурсу з наукового, публіцистичного й інших, оформленню його в 
самостійний «жіночий», що обумовлено цілим комплексом соціальних, по-
літичних, культурних передумов і стає однією з головних стратегій преси для 
жінок.

Протягом усього часу існування видань для жінок тематика, яка висвітлю-
валась на їхніх сторінках, відповідала потребам жіночої аудиторії. Сьогодні 
в Україні існують елітарні видання, преса для широкого жіночого загалу, які 
виконують більше розважальну функцію, ніж інформаційну. Тому актуаль-
ність дослідження полягає у комплексному об’єктивному вивченні жанро-
во-стильових особливостей глянцевих жіночих журналів, на прикладі видань 
«Наталі» і «Единственная».

Метою дослідження є аналіз жанрово-стильової специфіки жіночого глянцю. 
Теоретичною основою дослідження є наукові розвідки учених-журна-

лістикознавців, присвячені вивченню жіночої преси, процесам її розвитку, 
трансформації та сучасному функціонуванню: І. Дяченко [1], А. Жукової [2], 
Н. Клименко [3], Н. Олійник [4], О. Поди [5], О. Сушкової [6], Р. Ямпольської 
[7] тощо.

Преса для жінок є невід’ємною складовою засобів масової інформації. 
Жіночі видання покликані не тільки інформувати, повідомляючи новини, 
але й формувати громадську думку стосовно позиції жінок в сучасному сус-
пільстві, певні ідеї та погляди [4]. На сьогоднішній день обсяг жіночої преси 
достатньо великий («Натали», «Жінка», «Joy», «MINI», «Diva», «Единствен-
ная», «Добрые советы», «Лиза», «Cosmopolitan», «Marie Claire», «Harper’s 
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Bazaar», «Elle», «L’Officiel» тощо). Видання для жінок не можна звинуватити 
в обмеженій кількості, однак серед цієї різноманітності важко визначити ці-
льову аудиторію того чи іншого жіночого журналу або газети, яка класифіка-
ція сучасної жіночої преси, жанрово-стильове наповнення тощо. О. Сушкова 
зазначає, що автори таких глянцевих журналів орієнтуються на висвітлення 
питань, що стосуються моди, дизайну житла, культури тіла, а також товарів 
та послуг. У них не знайдеш важливої складової журналістики – інформації. 
Вони «байдужі» до політики, не концентрують уваги на актуальних соціаль-
них проблемах [6, 65].

Сучасні дослідники зазначають про жанрову бідність видань для жінок. 
Так, Н. Клименко пише: «На сучасному етапі серед жанрів, що репрезенту-
ють різноманітні жіночі образи, закріпилися репортаж, інтерв’ю, бесіда. Вони 
дають змогу найбільш точно передавати інформаційно-розважальний і вихов-
ний характер глянцевого видання й формувати образ самих ЗМІ – «співроз-
мовника», який в доброзичливій формі передає певну інформацію» [3, 172].

Для того, щоб дослідити жанрово-стильові особливості, які подаються у 
жіночій періодиці, ми обрали видання «Наталі» та «Единственная» за 2013-
2014 рр. 

Місячники «Наталі» та «Единственная», як видання елітарні, гуманітар-
но-пізнавального спрямування, розраховані на інтелектуальну жінку. Мають 
високу якість поліграфії, велику кількість ілюстративного матеріалу, реклами 
тощо. На обкладинках журналів подаються анонси стосовно того, що буде в 
номері, які теми висвітлюються, яка тема номера є провідною і з ким у по-
точному номері можна прочитати інтерв’ю. 

Аналізовані «глянці» продовжують добрі традиції, відгукуються на непро-
сті проблеми сьогодення. У кожному номері – поради психологів, інтерв’ю 
з зірками, новинки моди та косметології. До уваги читачів рецепти найріз-
номанітніших страв, поради художників-модельєрів, рекомендації лікарів, 
юристів. «Наталі» та «Единственная» – журнали, які знають, що хвилює їх 
читачок, адже автори матеріалів – жінки. Головне завдання видань – завжди 
бути цікавим своїм читачам. Тому в журналах весь час з’являються цікаві 
рубрики, проводяться конкурси та вікторини. Крім цього в кожному номері є 
міні-анкета, заповнивши яку, кожен читач має можливість самостійно впли-
вати на наповнення журналу.

Говорячи про журнали «Наталі» та «Единственная», варто зазначити, що 
головними проблемами автори видання вбачають родинні проблеми, теми 
здоров’я та соціального спрямування, юридичної захищеності, добробуту ро-
дини. Також у журналах є рубрики, які присвячені кулінарії та повсякденним 
рутинним справам, цікаві новини, мода.

У «Наталі» усі розділи є постійними: «Стиль жизни», «Отношения», «До-
машняя библиотека», «Культура», «Мода», «Красота и здоровье», «Дом», 
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«Другая страна», «Всегда в «Натали»» (рубрика «Звездный час» з’являється 
періодично). Назва кожного розділу відповідає темам, які у ньому висвітлю-
ються. Журнал насичений великою кількістю візуальних засобів. На кожній 
сторінці до кожного матеріалу можна зустріти фотографії, колажі, картинки, 
таблиці та діаграми, які полегшують сприйняття кожної публікації, роблячи її 
більш наочною та яскравою.

«Единственная» є виданням, універсальним за характером інформації: 
вона охоплює різні напрями життя сучасної жінки: моду (рубрика «Мода» з 
підрубриками «Студия стиля», «Модные тенденции»), зовнішню красу одягу, 
інтер’єру, побуту (рубрика «Красота», «1000 вещей, которые должна знать 
каждая женщина», «Книга кулинара», «Идеи для декора», «Порядок в доме»), 
стосунки з дітьми, чоловіками, сексуальне життя («Психоличность», «Прак-
тикум для мамы», «Интим»), кар’єру («Тема номера»), навантаження й зміст 
відпочинку, бажання подорожувати («Музика», «Книги», «Экскурсия») тощо.

Продовжуючи розмову про своєрідність подання матеріалу в жіночому 
«глянці», зауважимо, що стилістика й інтонація жіночої глянцевої преси по-
значається також на жанровій політиці. Задушевні тони в спілкуванні із чи-
тачками (постійна рубрика «Слово редактора» головних редакторок журналів 
– Жанни Лаврової та Олени Скачко), емоційна стилістика, властива жіночому 
характеру, при поважному ставленні до різноманітних потреб жінок приво-
дять до кращого вибору таких жанрів, які дають змогу реалізувати найпри-
мхливіші вимоги жінок. Жіноча преса не відмовляється від великої різнома-
нітності жанрів друкованих ЗМІ, але все-таки ближчими від них для неї є 
діалог, бесіда, інтерв’ю, жанр рекомендацій, порад, запитання-відповіді. По-
пулярним є актуальний репортаж, часто проблемний (у журналі «Единствен-
ная» є навіть окрема рубрика «Репортаж», яка містить цікаві репортажі як 
про відомих зірок, так і звичайних людей). Улюбленими є епістолярні жанри, 
листування із читачами. Досить поширеною стає також інформаційна суміш. 

У матеріалах «Обольщение: теория и практика», «Теплый прием», 
«Открытое серце», «Кто в доме хозяин?» видання «Наталі» Жанна Лаврова в 
легкому індивідуальному стилі розповідає про власні та інші життєві історії 
та дає поради жінкам, як завоювати чоловіка, як уникнути сімейних конфлік-
тів, що потрібно жінці для щасливого життя, як приємно провести час.

У «глянцях» «Наталі» та «Единственная» дуже широко представле-
ний жанр запитання-відповіді. Такі рубрики як «Консультация» («Наталі»), 
«Спроси – тебе помогут» («Единственная») друкують запитання читачок і 
відповіді кваліфікованих спеціалістів: дієтологів, лікарів, косметологів, пси-
хологів та інших фахівців. Можна стверджувати, що на сторінках журналів 
домінує жанр рекомендацій (порад), у яких жінки-дружини, жінки-матері, мо-
лоді дівчата майже у кожній рубриці отримують інформацію щодо правиль-
ного догляду за дитиною, її виховання; поради й рекомендації, як позбутися 
зайвих кілограмів і комплексів, як гарно та недорого відпочити, оздоровити 
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дітей, вийти з психологічної та фінансової кризи, зберегти шлюб, зміцнити 
сім’ю і пережити депресію після розлучення або втрати роботи.

Також одним із поширених жанрів аналізованих видань є лист (рубрика 
«Обратная связь» журнал «Единственная» із підрубриками «Любимое пись-
мо», «Наша дискуссия»).

Дослідивши жанрово-тематичні особливості жіночих журналів «Наталі» 
та «Единственная», можемо констатувати, що їх тематика обумовлена со-
ціальною роллю жінки, чітко виділені рубрики подають основні теми: діти, 
мода, кулінарія, здоровий спосіб життя, стосунки з партнером. У нарисах, 
есеях, інтерв’ю, репортажах, бесідах, редакційних статтях, життєвих історі-
ях, серед яких героїнями є переважно жінка. Лише перелік рубрик засвідчує 
прагнення колективів редакцій всебічно репрезентувати всі сторони життя 
сучасної жінки. Жанрово-стильове різноманіття тексту, через велику кіль-
кість рекламних статей і нотаток, невелике за обсягом.

У проаналізованих глянцевих виданнях є своя характерна стилістика, не 
тільки словесна, а й структурна, така, що стосується також і оформлення. У 
числі перших ці видання відмовилися від твердого, чіткого розміщення ма-
теріалів за змістом від більш складних, серйозних до менш глибоких і менш 
важливих, а також почали використовувати широку ілюстративність тексто-
вого матеріалу.
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ЖАНРОВА ЕВОЛЮЦІЯ 
ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ПРОГРАМ 

ЗАПОРІЗЬКИХ ТЕЛЕКОМПАНІЙ

Духовне виховання українців нині стало загальнодержавною проблемою, 
справою всього українського народу. У вирішенні цього завдання важлива 
роль належить телебаченню, що випливає з його функцій: інформаційно-
пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, комунікативно-естетичної, соціаль-
но-організаторської та ін. Усвідомлення українським суспільством потреби 
у створенні чітко продуманої, послідовної державної стратегічної програми 
підтримки телеканалів, які сприяють утвердженню духовно-національних 
ідеалів, є запорукою успішної реалізації специфічних можливостей телеба-
чення, яке має бути засобом не лише інформування, розважання, а й мораль-
ного, національно-патріотичного, релігійного виховання – найважливіших 
складових процесу формування духовності суспільства. 

Проблемність і специфічність сучасного стану Запорізького регіону обу-
мовлюють актуальність дослідження впливу програм регіональних теле-
компаній на формування духовної свідомості запоріжців; підвищення ролі 
регіонального телебачення у формуванні національної свідомості аудиторії; 
необхідності вивчення процесів відродження історичної пам’яті, національ-
ної культури, традицій, релігії, моралі засобами регіонального телебачення.

Сьогодні у телепросторі більшості регіонів України представлено чимало 
духовно глибоких і цікавих програм. Наприклад, на високі морально-етичні, 
національні та духовні пріоритети орієнтовані програми Черкаської ОДТРК 
«Рось»: «Храм душі», «Відкритий урок», «Шляхами духовності». Передачі 
Хмельницької ОДТРК «Поділля-Центр» – «З Подільського кореня», «Крини-
ця», «Музика рідного краю», «Жива вода», «Голос вічної любові», «Дзвони 
православ’я» – за мету мають зміцнення духовних складників, формування 
національного світогляду аудиторії, підвищення культурного, наукового та 
художнього розвитку. Залучають до вищих ідеалів духовної культури і пере-
дачі ОДТРК «Львів»: «Портрет», «Львів мистецький», «Золота провінція», 
«Подаруй надію», «Недільна проповідь». У програмах ОДТРК «Лтава» – 
«Вектори духовності», «З одвічністю на ти», «Струни душ людських» – саме 
роздуми про вічне, духовне, сутнісне превалюють над іншими темами. 

Мета дослідження – виявити динаміку жанрового розвитку програм духо-
вно-просвітницького спрямування запорізьких телеканалів ЗОДТРК «Запо-
ріжжя» і ТРК «Алекс». 
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Тематичний план з виробництва та трансляції телепрограм Запорізької 
ОДТРК на 2013 р. включав 57 циклових телевізійних програм на держзамов-
лення, з яких 27 інформаційно-аналітичних, 16 науково-просвітницьких, 9 
культурно-мистецьких, 1 музична, 4 дитячі [4]. Основна частина цих програм 
безпосередньо присвячена морально-етичній та національно-патріотичній 
тематиці. З осені 2012 р. та на 2013 р. запроваджено щоквартальні соціальні 
проекти «З надією та сподіванням», присвячені питанням всиновлення малю-
ків, соціального захисту дітей-сиріт та інвалідів. Щовесни проводиться теле-
марафон «Любов милосердствує», що спрямований на збір коштів для хворих 
дітей і готується спільно із Запорізькою єпархією УПЦ. Восени відбуваєть-
ся телемарафон «Під покровом Богородиці», присвячений збору коштів для 
відбудови духовного історичного центру Запоріжжя – Покровського собору. 
Напередодні Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні Запорізька ОДТРК 
вже традиційно організовувала та транслювала телемарафон «Пам’ять», що 
присвячений збору коштів для ветеранів Великої Вітчизняної війни. 

Традиційними стали репортажі-трансляції Всеукраїнських змагань 
«Лава на лаву», що організовують Запорізька ОДТРК та Запорізька федерація 
«Спас». Змагання проводяться тричі на рік: різдвяні свята, Трійцю та Покро-
ву. Трансляції тривають упродовж трьох годин. Також традиційними стали 
трансляції з Покровського ярмарку на Запоріжжі, який проводиться з нагоди 
дня міста.

До публіцистичних належать духовно-просвітницькі програми жур-
налістки О. Шевчук «Мистецтво жити» та «Стежини долі». В залежності від 
кількості запрошених до студії гостей, програма може набувати ознак бесіди, 
дискусії або ток-шоу. В основі переважної більшості випусків телепередачі 
«Стежини долі» лежить жанр інтерв’ю з видатними запоріжцями – худож-
никами (В. Булат), молодими представниками українських традиційних мис-
тецтв (коваль О. Ракшевський, «спасівець» П. Карякін), музикантами, гумо-
ристами (Т. Білка, А. Новиченко) та цілими музичними колективами (гурт 
«Табір уходить у небо»). Спілкуючись із цими високодуховними людьми, ве-
дуча О. Шевчук робить додатковий наголос на благородності професії героя 
програми, на окремих деталях їхньої біографії чи родоводу. 

Окрім власне інтерв’ю, важливою складовою випусків програми «Стежи-
ни долі» є «публіцистичні заспіви» та «публіцистичні відступи» (З. Дмитров-
ський). Подаючи на початку програми з В. Булатом короткий сюжет про від-
будову Свято-Покровського собору, а в середині програми відступ із кадрами 
розпису художником Покровського собору, авторові вдається сформулювати 
основну думку програми (мистецький шлях художника – це його довга й тер-
ниста дорога до храму й до самого себе) та змусити глядача замислитися, 
куди він прямує, який його власний шлях. 
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Програми ТРК «Алекс», першого недержавного запорізького телеканалу, 
орієнтують глядача на сучасні, молодіжні духовні цінності: як досягти успі-
ху в певній справі, вижити в сучасному житті, йти в ногу з новинками моди 
та автопромисловості тощо («Караван», «Fashion Club», «Будьте здорові!» та 
інші). Виховання в дусі традиційної духовності – патріотичне та релігійне – 
здійснюється в межах небагатьох програм – «Варто пам’ятати», «Любимый 
город», «Патріот Запоріжжя», «Під покровом Богородиці». 

Девізом програми «Варто пам’ятати» є вислів «Справжня еліта та справ-
жнє життя нашого краю», адже історію суспільства створюють окремі осо-
бистості, пам’ять про них – необхідна умова національного самоусвідомлен-
ня та патріотизму, ознака соціального здоров’я та культурний якір, що не дає 
нам загубитися у безмежному світі [3]. Яскраві сторінки історії Запорізького 
краю, розповіді про його видатних представників-будівничих втілені в публі-
цистичних жанрах портрету, нарису або замальовки.

Протягом кількох років у ефір телеканалу виходила інформаційно-публі-
цистична програма «Патріот Запоріжжя», присвячена доброчинним акціям 
однойменного благодійного фонду, заснованого в 2005 р. Зміст програми 
складають позитивні новини та події, а її слоган – «З любов’ю до рідно-
го міста». Структура кожної програми будується з кількох інформаційних 
сюжетів про різноманітні соціальні, культурно-освітні акції, котрі реально 
покращують життя рідного міста – благоустрій дворів, дозвілля городян, 
досягнення в трудовій, спортивній, культурній діяльності жителів Запоріж-
жя, медичному обслуговуванні малозабезпечених або тих, хто потрапили в 
складну життєву ситуацію, про запоріжців, котрі отримали допомогу фонду 
«Патріот Запоріжжя».

Програма «Під покровом Богородиці» сьогодні є позитивним прикладом 
саме духовно-просвітницього телепроекту та християнської телепрограми на 
запорізькому телебаченні. Автори програми – журналістка Ніна Чорна (вона 
ж є ведучою програми) та священик Олександр Овчаренко. Розпочинається 
програма із заставки – зображення Кафедрального Свято-Андріївського со-
бору, яке супроводжується духовним піснеспівом і словами диктора «Свята 
Церква – це Тіло Христове. Програма «Під покровом Богородиці» розповість, 
чим живе та дихає Запорізька єпархія» [3]. 

Спочатку автори проекту відмовилися від студії і зробили передачу в жан-
рі публіцистичного нарису або репортажу-роздуму про нагальні духовні про-
блеми, поняття, таїнства та обряди: мистецтво з духовної точки зору (Вип. 
3. – 8.05.2011), вшанування мощей святих (Вип. 4. – 22.05.2011), День захисту 
дітей і літній Зліт учнів недільних шкіл (Вип. 5. – 4.06.2011), історія і сутність 
свята Трійці (Вип. 6. – 19.06.2011), Пересопницьке Євангеліє як пам’ятка на-
ціональної культури (Вип. 12. – 11.09.2011), історія і сучасність монастиря 
Глинська пустинь (Вип. 14. – 9.10.2011), молитва як розкриття вищої сфери 
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людини (Вип. 16-17. – 6, 20.11.2011). Нарис дозволив розширити тематику 
програми і позиціонувати її як духовно-просвітницьку чи культурно-історич-
ну, коли інформаційним приводом є не обов’язково проблема, а просто цікава 
тема: від церковних канонів до народних традицій.

Сьогодні програма продовжує висвітлювати проблеми взаємовідносин 
Церкви і секуляризованого світу, здійснювати пошук точок дотику між духо-
вним та світським життям. У 2012 р. телепередача «Під покровом Богороди-
ці» змінила формат і почала виходити у жанрі інтерв’ю. У програмі вперше 
з’явилися інтерв’ю не лише з духовенством, а і з психологами, педагогами, 
а сьогодні це переважно розмови з представниками єпархіальних відділів – 
місіонерського, молодіжного, методичного, по взаємодії з правоохоронними 
органами, з храмобудівництва тощо. При цьому також відбувається обгово-
рення проблем виховання, відносин батьків і дітей, сирітства, наркоманії, же-
брацтва, материнства, милосердя, природи людського гріха, витоків творчос-
ті й натхнення, любові та відповідальності за ближнього. 

Отже, духовно-просвітницькі програми ЗОДТРК «Запоріжжя» та ТРК 
«Алекс» демонструють рух від інформаційних жанрів (репортаж, інтерв’ю) 
до аналітичних (бесіда, ток-шоу, дискусія), художньо-публіцистичних (пор-
третний, історичний нарис, замальовка) та змішаних (телемарафон). 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Дмитровський З. Телевізійна журналістика : навч. посіб. / З.Д. Дмитровський. — 

3-є вид., доповн. – Львів : ПАІС, 2009.  — 224 с.
2. Телевизионная журналистика. — 4-е издание / под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. 

Цвика, А.Я. Юровского [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://evartist.narod.
ru/text6/23.htm.

3. ТРК Алекс ТВ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://alextv.zp.ua/
4. ЗОДТРК [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:/ zodtrk.zp.ua/

Максим Карась,
к. філол. наук, доц.

Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
МОДЕЛІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗМІ

Ситуація білінгвізму в Україні тривалий час перебуває під пильною ува-
гою мовознавців, громадських і політичних діячів. Надзвичайно важливу 
роль засобів масової інформації у процесі врівноваження мовної ситуації, 
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підтримки мов, посилення їхньої комунікативної позиції всебічно дослідила 
Н. П. Шумарова, стратегії повернення української мови на міжнаціональний 
рівень окреслили у своїх працях О. Д. Пономарів, В. В. Лизанчук [2], А. Г. По-
грібний. У цій статті розглядаються питання редакційної політики видавців 
щодо мови виходу періодики і шляхи державного регулювання мовної сфери.

Як свідчить зарубіжний досвід, комерційний сегмент мас-медіа досить 
швидко реагує на зміни мовної ситуації у суспільстві без огляду на юри-
дичний статус мов – державна, регіональна, місцева тощо. Для прикладу, в 
американському штаті Флорида кількість радіостанцій, що ведуть мовлення 
іспанською, приблизно рівна з англомовними. Схожа ситуація у Франції з ве-
ликою кількістю арабських ефірних мас-медіа. При цьому ніхто не ставить 
під сумнів статус державних мов у цих країнах Заходу, немає закликів до від-
родження мовного балансу попередніх десятиліть.

З другого боку, надмірне втручання держави в комунікативну галузь час-
то призводила до протилежного ефекту. У Донецьку українськомовна газета 
«Донеччина» останніми роками виходила не періодично, мізерним накладом, 
тоді як 1990 року, за колоніального московського режиму, виходила тиражем 
106 тисяч примірників. Єдина українськомовна газета Криму «Кримська 
світлиця» також стала жертвою надмірного адміністрування: вихід видан-
ня фінансували окремим рядком державного бюджету України (!). Газета 
виходила «для галочки» чиновників, а не для читача. Щойно з політичних 
мотивів припиняється фінансування, видання зникає. І навпаки, українсько-
мовна газета «Запорізька правда», у, як прийнято вважати, російськомовному 
південно-східному регіоні, не один рік мала найбільший тираж у краї і нині 
залишається досить впливовою газетою. Її видавці доводять, що якісний жур-
налістський продукт за умов білінгвізму має перспективи, причому мовний 
чинник не є визначальним.

Якісні зміни у редакційній мовній політиці розгляньмо на прикладі періо-
дики міста Вінниці. Тут нараховується десяток друкованих видань, і населення 
360 тисяч чоловік історично є полікультурним і багатонаціональним. До Дру-
гої світової війни українці не становили абсолютної більшості (46 %), решту 
населення складали значні громади євреїв, поляків, росіян. Сьогодні найвпли-
вовішим виданням є газета «33 канал», що за тиражем входить до п’ятірки на-
ймасовіших українськомовних приватних тижневиків держави (109 тисяч при-
мірників). Незначна частина накладу може дублюватися російською мовою. У 
другій за масовістю газеті «RIA» редактори протягом тривалого періоду екс-
периментували з мовою виходу, тексти подавалися на одній шпальті як укра-
їнською, так і російською, що, на думку вчених, насправді ускладнює сприй-
няття інформації. Зрештою видавці визначилися з українськомовною моделлю 
видання. На масову російськомовну аудиторію міста орієнтується нещодавно 
заснований тижневик «Реал», який здобув популярність завдяки грамотному 
позиціонуванню видавців і ретельно спланованому контенту.
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Утвердженню і розвитку української мови у засобах масової інформації 
можуть заважати надмірні адміністративні важелі, а не нашумілі законодав-
чі ініціативи депутатів Верховної Ради Колесніченка – Ківалова (останні на-
справді виявилися політичним тролінгом, елементом емоційного нагнітання 
у суспільстві). Розуміння керівними елітами законів соціолінгвістики, орієн-
тація на економічні важелі, служіння інтересам громадськості [1, 130] сприя-
тиме гармонізації мовної ситуації в українському суспільстві.
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СЕМІОТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПУБЛІЦИСТИКИ 
ЧАСОПИСУ «СУЧАСНІСТЬ» 
(на прикладі публікацій 1962 р.)

Публіцистичний дискурс української діаспори після 1945 р. постійно ви-
сував на авансцену особистості, наділені певною місією. Яскравим зразком 
справді високої громадянської позиції на початку 60-х рр. в еміграції був ча-
сопис «Сучасність» та його редактори: Іван Кошелівець (1961–1966 і 1976–
1977), В. Бургард (1967–1970), Б. Кравців (1970–1975), М. Скорупська (1978), 
Юрій Шевельов (1978–1981). Аналітична праця журналістів, їх аргументовані 
погляди на актуальні проблеми суспільного життя збуджували суспільну сві-
домість, впливали на формування громадської думки.

«Сучасність»  – місячник літератури, мистецтва, суспільного життя, ви-
ходив спершу від 1961 р. упродовж трьох десятиліть у Німеччині (Мюнхен), 
а потім у США, а від січня 1992 р. «Сучасність» випускають у Києві. Але в 
2004 р. видання місячника було припинено. Влітку 2008 року його відновили, 
головним редактором став В. Мороз, а у 2009 р. часопис після довгої перер-
ви відродився втретє. Головним редактором став поет Тарас Федюк, виходив 
журнал у київському видавництві «Джерела М» (головні редактори – брати 
Капранови). Цього разу видавати журнал узялося новостворене київське ви-
давництво «Спадщина-інтеграл». 

У другій половині ХХ ст. часопис постав на базі двотижневика «Сучасна 
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Україна» і місячника «Українська літературна газета», які видавало Українсь-
ке товариство закордонних студій. Видавництво було пов’язане із Закордон-
ним представництвом УГВР, але «Сучасність» мала непартійний характер, і 
в ній брали участь діячі культури, науки, громадського й політичного життя 
незалежно від політичних і світоглядних переконань.

«Сучасність» багато уваги присвячувала питанням руху опору в Україні і 
друкувала твори його діячів (І. Дзюби, І. Калинця, Л. Лук’яненка, М. Моро-
за, Є. Сверстюка, І. Світличного, В. Симоненка, Г. Снєгірьова, М. Холодного, 
В. Стуса, В. Чорновола) та інші самвидавні матеріали; інформувала про куль-
турні, національні, соціальні, політичні, економічні, демографічні процеси 
в Україні, у СРСР і в комуністичному блоці, інформувала про духовні течії 
Заходу. Аналіз подій у СРСР і УРСР на сторінках «Сучасності», зокрема кри-
тика політики національної дискримінації й русифікації неросійськомовних 
республік, накликала на неї часті напади на сторінках радянської преси.

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що зв’язки медій, зо-
крема публіцистики, та національної ідентичності як фундаментальної ка-
тегорії української інтелектуальної історії, політики й культури, що виявля-
ються в різних соціально-комунікаційних парадигмах, створюють спільний 
інформаційно-комунікаційний простір, включаючи й еміграційний, що є чин-
ником культивування національної тожсамості. До того ж, як підкреслює Т. 
Дзюба, «у публіцистичній сфері апробовувалися проекти майбутньої націо-
нальної організації... За допомогою публіцистичних засобів витворювалася 
колективна національна пам’ять» [3, 296]. Отже, мета нашого дослідження: 
проаналізувати соціально-комунікаційні парадигми публіцистичного контен-
ту журналу «Сучасність» (1962 р.), застосовуючи семіотичні підходи: пошук 
кодів та ідеологічного ядра.

Тож, розкриття самого процесу «означування» сегментів «матриці наці-
ональної ідеї» варто здійснювати через пошук коду комунікації (соціально 
значущих кодів, які забезпечують процес комунікації), що передбачається 
текстуальним аналізом як різновидом семіотичної метолодогії, запропонова-
ним Р. Бартом у творі «S/Z» та «Текстуальному аналізі “Вальдемара” Е. По». 
Основним інструментом такого аналізу є код. «Ми називаємо кодами про-
сто асоціативні поля, понадтекстуальну організацію системи значень, що 
навʼязують уявлення про певну ідею структури; код, як ми його розуміємо, 
належить переважно до сфери культури: коди є певним типом вже баченого, 
вже прочитаного, вже зробленого; код ‒ конкретна форма цього “вже”, яке 
конституює будь-яке письмо» [2, 517]. За узагальненням Л. Масімової, код – 
це комплекс очікування читача, нав’язаний йому попереднім досвідом. У про-
цесі читання під впливом коду виникає певна версія подальшого розгортання 
тексту (можливий світ, асоціативні поля), яка підтверджується або спросто-
вується наступними кодами. Сам текст розуміється як плетиво кодів [6, 15].
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Під час розвʼязання такого питання, як компліментарність (комунікацій-
на ефективність) публіцистичного контенту певного періоду, особливо в діа-
хронії, варто користуватися й структурно-наративним аналізом (семіотичний 
метод), мета якого – пошук ідеологічного ядра, яке навʼязується тексту станом 
суспільства. Структура (основне знаряддя методу) розуміється як код тексту, 
який сам по собі має багате смислове навантаження. «Структура є не лише 
інструментом, який передає повідомлення, а й головним змістом цього пові-
домлення. Опис структур тексту виявляється одним із найвигідніших шляхів 
налагодження звʼязків між твором і його соціально-історичним контекстом» 
[4, 183]. Характерною властивістю цього аналізу є його коловий рух. «Отже, 
коловий характер нашого методу полягає в русі від зовнішнього соціального 
контексту до внутрішнього структурного контексту твору, який ми аналізує-
мо; у створенні опису обох контекстів (чи інших фактів, що відіграють роль в 
інтерпретації) через використання в кожному випадку однакових інструмен-
тів дефініції та в розкритті структурних відповідностей між контекстом твору, 
його соціально-історичним контекстами, які можуть потрапити в поле зору 
під час дослідження [4, 183]. 

Тож, як підтверджує Л. Масімова, таке дослідження встановлює відповід-
ності, а не причинові звʼязки, які існують між ідеологією та способом ви-
кладу матеріалу. «Методи семіотики дають змогу досліджувати комунікацію 
як процес. По-перше, семіотика здатна аналізувати як вербальні, так і невер-
бальні повідомлення. Вона забезпечує методологічний підхід до досліджень 
комунікативних явищ. Так, метод враховує рух смислової насиченості кодів, 
який призводить до того, що одна структура змінює іншу» [6, 16]. «Якщо 
ми хочемо дізнатися, що насправді відбувається в процесі комунікації, взя-
тому як певна цілісність, необхідно вдатися до аналізу фаз цього процессу» 
[1, 412].

Отже, соціально-політичний контекст навколо текстового наповнення 
часопису мав певні ідеологічні та політичні обґрунтування: перебіг тодіш-
ніх подій засвідчив неспроможність націоналістичних сил до обʼєднання, 
чому завадили як обʼєктивні обставини, так і амбіції лідерів у діаспорних 
політичних течіях «бандерівців», «мельніківців» та «двійкарів». Так, як за-
значає Г. Касьянов, у лютому 1954 р. було створено нові керівні органи ЗЧ 
ОУН, яку очолили Л. Ребет  та З. Матла, а в грудні 1956 р. «двійкарі» про-
вели конференцію, яка легітимізувала нову організацію – ОУН за кордо-
ном (ОУН (з)), яка разом із ЗП УГВР, декларуючи відданість принципам 
III Надзвичайного Збору ОУН (1943 р.), стабільно дотримувалася націонал-
демократичних принципів, протягом 18 років видавала часопис «Україн-
ський самостійник», заснувала видавництво «Пролог», що упродовж свого 
існування випустило понад 200 назв книжок, видавала аналізований журнал 
«Сучасність», який на той час був найцікавішим в інтелектуальному відно-
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шенні, суспільно-політичним, літературно-художнім і науково-популярним 
виданням української діаспори. 

Починаючи з 1960-х років, «двійкарі» виступали із беззастережною під-
тримкою інтелектуального нонконформізму в Радянській Україні, обʼєднуючи 
у своєму середовищі значну частину інтелектуальних діячів, викладачів та пу-
бліцистів, зосередившись на культурно-просвітницькій праці в країнах перебу-
вання української діаспори та трансформуючи свою ідеологію в ідеологію так 
званого ліберального націоналізму. Тож, врахування розгортання «ідеологіч-
ного словника» суспільно-політичного контексту дає можливість спостерігати 
рух смислової насиченості кодів публіцистичного контенту друкованого орга-
ну еміграційної політичної течії [5].

Із корпусу текстів аналізованого часопису окресленого періоду можна ви-
окремити розгалужене асоціативне поле на позначення поняття «інтеграція / 
тожсамість». Надзвичайно цікавими видається аналіз автором процесів ство-
рення та «розшифрування» символів, так би мовити, у динамічному стані, тоб-
то розгортання контекстуального наповнення формантів асоціативного поля 
коду «штамп», «незалежний публіцист» (до речі, промовисті імена та назви 
часописів виступають асоціонімами в контексті кодування епохи): «Отож 
коротка і добра наука: писати за штампами. Я пригадую собі ще “передіс-
торичні часи” українського націоналізму, коли його не зв’язувано з жодними 
“символами” ‒ живими або мертвими. В офіціозі ОУН, у журналі “Розбудова 
нації” постійно існував відділ п. н. “Єретичні думки”, який був, так би мови-
ти, “веселим кутиком” у цьому поважному органі. Можна розуміти, що брі-
танці захоплюються, наприклад, наданням титулу “сер” відомому Круґлову 
або подорожжю королеви до Африки. Але чому робити те саме в нас і крича-
ти «осанна» там, де це є очевидним безглуздям? І Круґлов, і інший “сер” Серов 
є вже сьогодні розшифровані Хрущовим як «сталіністи та вороги народу», 
але ніде не повідомлялося, що їм відобрано ордени так, як Віхтерманнові його 
грамоту» [7, 68].

І як висновок автор демонструє поліваріантність тлумачення конота-
тивних означень коду «незалежний публіцист» залежно віж «ідеологічного 
ядра»: «з цього бачимо, що окреслення “революційний” або “реакційний” є 
поняттями історичними, тобто їх зміст з часом зміняється, доказом чого є 
колишні “єретичні думки”, а сьогодні... штамп» [7, 68].

А от рубрика «Причинки до дискусії», зокрема стаття Марти Богачевської 
«Проблема двох батьківщин» підсумовує координати розуміння коду «інте-
грація/тожсамість» з огляду на історико-політичні умови: «Розумна і регу-
лярна праця для України дає нам можливість проявити себе і втекти від 
масового осіріння.» [7, 97]

Отже, компліментарність (комунікаційна ефективність) публіцистичного 
контенту «Сучасності» початку 60-х рр. можна простежити через аналіз кодів 
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та пошук ідеологічного ядра, що, до речі, відкриває можливості і для аналізу 
на сучасному етапі.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ Й АРХІТЕКТОНІКИ

 ФЕЙЛЕТОНУ
(на матеріалі збірки Остапа Вишні «Лицем до села»)

Фейлетон посідає особливе місце серед художньо-публіцистичних жанрів 
журналістики завдяки простоті форми і різноманітності змісту. Він відіграє 
першочергову роль у формуванні читацького середовища газети. Характер-
ними ознаками фейлетону є дотепність, легкість, гра слів, пародія, парадокс і 
гумористична гіпербола. 

Будь-який публіцистичний текст, зокрема фейлетон, важливо розглядати 
не лише з точки зору реалізації плану змісту, а й з точки зору організації пла-
ну вираження. Як зазначає А. Конторчук: «…глибина, активність сприйняття 
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газетного жанру значною мірою залежить від зовнішньої організації тексту» 
[2, 11]. Варто відзначити, що дослідження особливостей композиції й архі-
тектоніки важливе для розкриття ідейно-тематичної сутності твору, виявлен-
ня його жанрових ознак, досягнення виразності, оригінальності мовлення. 

Питання про взаємодію композиції та архітектоніки публіцистичного тво-
ру залишається актуальним, тому виникає необхідність простежити та про-
аналізувати сукупність композиційних та архітектонічних прийомів, що ви-
значають своєрідність фейлетону. Об’єктом дослідження стали фейлетони з 
творчої спадщини Остапа Вишні, зокрема ті, що увійшли до збірки «Лицем 
до села».

Композиція публіцистичного твору розглядається в декількох аспек-
тах: образно-змістовому (семантичному), що визначає характер та спря-
мованість тексту, та синтаксичному, що визначає стиль, систему зобра-
жальних елементів. 

Композиція більшості розглянутих фейлетонів передбачає наявність трьох 
складових частин: у першій частині вводиться тема, окреслюється конкрет-
на проблема, вирішення якої буде здійснюватися в творі. Друга частина при-
свячена роздумам фейлетоніста над запропонованою темою. Третя частина 
містить висновок, мораль. 

Здійснений аналіз композиційної будови фейлетонів Остапа Вишні дозволяє 
виділити найпоширеніші композиційні прийоми. Серед них варто відзначити:

- послідовний динамічний виклад, що забезпечується чергуванням діало-
гів, монологів, описів, авторських реплік, узагальнень і висновків (властивий 
більшості розглянутих фейлетонів);

- прийом обрамлення: коли певна картина або теза подається автором на 
початку твору і повторюється в кінці дослівно або в дещо зміненому вигля-
ді. У такий спосіб вибудовано фейлетони «Косовиця («Коли трава в’яне…», 
«Коли в’яне трава… Коли попеліє трава…») [1, 31] та «Леригія» («Нічого 
братця не зробиш: бог є…», «А ви кажете: Бога нема. Є бог») [1, 63];

- прийом рефрену, що полягає в періодичному повторенні певного висло-
ву, тези чи строфи (характерний для фейлетону «Слухай, обивателю!», в яко-
му заклик «Слухай, обивателю!» повторюється п’ять разів, становлячи таким 
чином композиційний каркас твору).

Композиційні особливості фейлетонів Остапа Вишні розглядаються у тіс-
ній взаємодії з архітектонічною організацією творів. Архітектоніка будь-якого 
публіцистичного твору передбачає взаємовідношення елементів у логічно-
змістовних зв`язках. Зокрема В. Шевченко стверджує: «Основні залежності 
архітектоніки виражені у чотирьох основних її характеристиках: досконалос-
ті змісту, досконалості форми, взаємозв`язку форми та змісту, естетичності 
форми» [3]. Основними складовими архітектоніки фейлетону є заголовок, 
перша фраза (або зачин), основна частина, остання фраза (або кінцівка). 
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Першоелементом архітектоніки публіцистичного твору є заголовок, що 
виражає основний задум автора та характеризується максимальною інформо-
ваністю, оригінальністю, публіцистичною гостротою та експресивністю. За 
змістовим наповненням у розглянутих фейлетонах Остапа Вишні переважа-
ють констатуючо-описові заголовки («Те, до чого і лицем, і мордякою повер-
таються», «Національно, просто а головне — приємно» та ін.), спонукально-
наказові («У колехтив!!!», «Слухай, обивателю!» тощо) та проблемні («А чим 
ми винуваті?», «Та доки ж?» та ін.).

З метою посилення емоційно-експресивної значимості заголовка фейле-
тоніст використовує цілу систему мовно-стилістичних прийомів. Зокрема по-
ширеним стилістичним прийомом є вживання просторіч, в яких присутні еле-
менти комічного, новизна, емоційна забарвленість («У колехтив!!!», «Тяжолі 
времена», «Нравствінна робота»). Своєрідним ключем до розуміння ідейно-
тематичного наповнення фейлетону є заголовки, що містять фразеологізми 
(«Коли в голові «лій»…»), а також трансформацію відомих прислів’їв та при-
казок («Рибак рибака не дуже бачить, навіть поблизу»). 

Таким чином, мета фейлетоніста полягає не тільки у приверненні уваги 
читача вже з самого початку, але й в емоційному зближенні з читачами, що 
досягається шляхом використання близької для них лексики.

Наступним елементом в архітектонічному ряді є перша фраза (зачин). 
Мета зачину у фейлетоні – привернути інтерес читача і задати тон всьому 
творові, тому у зачині найчастіше містяться ключові слова, які несуть головне 
тематичне та смислове навантаження. Перші абзаци у фейлетонах Остапа Ви-
шні мають різне функціональне призначення. По-перше, вони інформаційно 
розширюють заголовок, конкретизують ситуацію, що констатована у ньому. 
До прикладу, у фейлетоні «Вівчарство» зачин «ВІВЧАРСТВО – це значить 
виховувати вівці…» [1, 27] є своєрідним орієнтиром теми, заявленої у заголо-
вку. По-друге, зачин визначає характер та спрямованість фейлетону. «Гіпно-
баба»: «Гіпноз. Річ, як знаємо дуже таємнича, й дуже ще недосліджена…» 
[101]. По-третє, зачин формує мотив до ознайомлення з твором, зацікавлює та 
інтригує читача. Характерними в цьому аспекті є зачини «Отак: їдеш-їдеш і 
приїдеш…» («Те, до чого лицем слід повернутися») [1, 18], «І сталося в одно-
му дуже хорошому кооперативі, в одному дуже хорошому селі, в одному дуже 
хорошому районі, в одній дуже хорошій окрузі отут-таки в Українській Соці-
алістичній Радянській Республіці, — так сталося, кажу, тому дуже хорошому 
кооперативові не дуже хороше…» («Вискочили…») [1, 108].

Отже, зачин покликаний заволодіти інтересом читача, задати тон фейле-
тону, оскільки найважливіші в інформаційному плані аспекти окреслені вже 
на початку твору.

За заголовком і зачином розташовується основна частина твору, функціо-
нальним призначення якої є розкриття суті зображуваного явища чи події. У 
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розглянутих фейлетонах основна частина здебільшого подана у вигляді су-
цільного тексту без структурного поділу на розділи та підрозділи.

Заключною складовою архітектоніки фейлетону є остання фраза (кінців-
ка), що містить логічні висновки, підводить читача до певних висновків та 
узагальнень, які випливають зі сказаного. До прикладу, у фейлетоні «Коли в 
голові «лій»…», в якому піддано критиці примітивну механізацію сільсько-
го господарства, саме кінцівка підсумовує, узагальнює подані факти, дає їм 
оцінку, логічно закінчуючи розповідь: «Хороша штука «лій». Певна річ, коли 
він у голові. А як у іншому місці – ні чорта не варт… М’яко тільки сидіти 
та ширше штани ший…» [1, 44]. Отже, завданням кінцівки у розглянутих 
фейлетонах є підсумувати основні події, що викладені у тексті, коротко зре-
зюмувати їх, підвести читацьку аудиторію до логічних висновків та роздумів. 

Варто зазначити, що саме взаємозв’язок між усіма архітектонічними скла-
довими фейлетону забезпечує цілісність твору та є дієвим фактором поси-
лення емоційного впливу на читача. Зображально-виражальні засоби, розта-
шування основних архітектонічних елементів, застосування композиційних 
прийомів визначають функціональне призначення та характер фейлетону. 
Посилення дії тексту досягається вмілим поєднанням елементів композиції 
та архітектоніки.
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КОМУНІКАЦІЙНІ РЕСУРСИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ

В умовах зростання інтересу до української мови питання про її по-
ходження, генезис є наріжним каменем у встановленні самобутності і дав-
ності історії національної мови. На кожному історичному етапі походження 
східнослов’янських народів та їхніх мов тлумачилося по-різному залежно від 



64

наявного фактичного матеріалу, ідеологічних позицій дослідників. На думку 
українських мовознавців ХІХ – першої половини ХХ ст. П. Житецького, О. 
Потебні, І. Огієнка, українська мова за часів Київської Русі вже існувала. А. 
Кримський обґрунтував твердження, що українська мова ХІ ст. «стоїть по-
серед східного слов’янства цілком уже відокремлена» на результатах дослі-
дження величезного мовного багатства [4]. Теорію про завершення форму-
вання української мови на межі ХІ–ХІІ ст. розвивають вчені Ю. Шевелев, О. 
Горбач, Г. Півторак [3; 5; 7]. Грунтуючись на найновіших досягненнях істо-
ричних та філологічних наук, вони доводять безпідставність теорії про єдину 
давньоруську народність та єдину давньоруську мову, з якої, нібито, значно 
пізніше, в ХІV–ХV ст., розвинулися українська, білоруська та російська мови. 

Мета дослідження полягає в розкритті ресурсу термінології як чинника 
виділення функціональних стилів шляхом дослідження спеціальної лексики 
документно-комунікаційної сфери на лексичному, семантичному, словотвір-
ному рівнях на ранніх етапах формування літературної мови.

Розбудова теорії самостійного формування національної мови з ХІ–ХІІ ст. 
передбачає дослідження закономірностей та специфічних рис розвитку на-
ціональної наукової термінології як невід’ємної частини лексичного складу 
мови на всіх рівнях мовної структури (генетичному, лексико-семантичному, 
морфолого-синтаксичному). Вплив наукової термінології на формування на-
ціональної мови виявляється у збагаченні термінологічної лексики словами, 
пов’язаними з новими видами розумової і практичної діяльності, у взаємодії 
з лексичою системою живої, розмовної мови, у категоріальній диференціації 
лексем, в утворенні з окремих термінів перших системних утворень.

Прототермінологія документно-комунікаційної сфери була вагомим чин-
ником формування лексичного складу української мови, оскільки вона ор-
ганічно пов’язана з розвитком писемності, функціонально-стильовою дифе-
ренціацією текстів, проникненням слів живої української мови в твори різних 
жанрів. Розвиток документно-комунікаційної термінологічної лексики зумов-
лювався процесами розвитку загальнонародних розмовних мов, що форму-
валися внаслідок діалектних і територіальних взаємних впливів, специфікою 
розвитку писемно-літературних мов, які творилися в різних умовах і по-
різному були пов’язані з живою народною мовою, впливом генетично спорід-
нених і неспоріднених мов. У Київській Русі існували дві форми усної мови 
(усне народне діалектне мовлення та усно-літературні койне) і дві писемно-лі-
тературні мови (давньоруська і церковнослов’янська). За митрополита-пись-
менника Іларіона києворуська писемна мова витіснила церковнослов’янську 
майже з усіх сфер життя, крім церковної (богослужбових книг та церковних 
відправ), і стала державною мовою Київської Русі [1, 97]. 

У Києві в ХІ ст. чітко визначилися три головні центри Київської писем-
ної школи: Софіївський собор, Києво-Печерський та Видубицький монас-
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тир. У 30–50-х роках ХІ ст. Софіївський собор став головним осередком 
Київської писемної школи. Існували скрипторій для переписування книжок, 
перекладацька школа, бібіліотека або книгосховище. Книги, переписані в 
Софіївському скрипторії, призначалися здебільшого для новозбудованих 
християнських храмів по всій країні. Для численних парафіяльних церков 
тільки на один рік відправ згідно з Типіконом (Статутом) були необхідні 
8 богослужбових книг: Євангеліє, Апостол-апракос, Служебник, Требник, 
Псалтир, Тріодь пісна, Тріодь цвітна, Мінея загальна. Для соборних храмів 
число книг зростало до 26 [2, 89]. Назви богослужбових книг належать до 
найдавніших лексико-семантичних груп термінології документно-комуні-
каційної сфери. Мовні особливості богословських книг Руси-України ХІ–
ХІV ст., за І. Свенціцьким, свідчать про незначний вплив живої народної 
мови [6, 62]. Книжники переписували книги з болгарських оригіналів, пере-
кладали з грецьких книг видатні твори світової літератури, створювали ори-
гінальні твори. Давньокиївським пам’яткам світських жанрів значно більше 
властиві живомовні українські риси [6, 34]. 

У Давній Русі сформувалися розгалужені функціональні стилі світської 
писемності: юридично-діловий (збірник законів «Руська правда», збірник 
тлумачень законів «Пандекти Антіоха», грамоти); історично-науковий (літо-
пис «Повість минулих літ»); християнсько-повчальний («Збірники Святосла-
ва», «Повчання Володимира Маномаха», «Моління Данила Заточника»); ху-
дожній («Слово о полку Ігоревім»). До складу назв цих творів входили слова, 
що згодом почали використовувати як назви жанрів: слово, житія святих, по-
вість, проповідь, повчання, хроніка. Саме в писемних жанрах світських, ори-
гінальних творів, які створені києворуською писемною мовою, сповненою 
живомовним рисами, лежать витоки досить розвиненої термінології, необ-
хідної для ведення державних справ: юридичної, господарської, військової, а 
також терміносистеми документно-комунікаційної сфери, яка номінувала по-
няття, пов’язаних із документуванням різних напрямків суспільного життя. 

Найдавніші давньоруські документи, зміст яких дійшов до наших днів, – 
світського характеру. Так, спеціального терміна на позначення документа про 
заповідання майна не було, зважаючи на ранній етап номінації понять, тому 
автори використали описові конструкції. Із розвитком майново-правових сто-
сунків та їх документального засвідчення українська термінологія в ХІV–ХVІ 
ст. містила низку власномовних термінів-синонімів на позначення вказаного 
поняття: слово, писаниє, запїсанїє, записъ. Із початку ХV ст. спостерігаємо 
диференціацію термінів, що передають різні відтінки значень. Використан-
ня термінів писаниє, запїсанїє, записъ у значенні «заповіт» з ХV– початку 
ХVІ ст. свідчить про зміну ознаки мотивації називання поняття: перенесення 
смислового навантаження на спосіб документування – написання. 
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Особливості лексико-семантичних явищ у досліджуваній групі термінів 
засвідчують закономірності, які збереглися до наших днів: розгалужена се-
мантична структура більше властива національним власномовним термінам, 
ніж запозиченим. Тривале функціонування в загальнонародному мовленні, 
усному і писемному, стало підґрунтям розвитку причиново-наслідкових від-
ношень термінів. Іншомовні терміни, запозичені з класичних мов разом зі 
значенням через посередництво старочеської, старопольської мов, одразу по-
трапляли в писемну літературну мову і зберігали свою однозначність.

Історичні словники відтворюють використання в пам’ятках писемності 
терміни, що вже формували розгалужені лексико-тематичні групи (назв ви-
дів документів, способів та засобів документування, назв осіб). Це свідчить 
про їх наявність в народнорозмовному варіанті уже в більш ранні століття, 
а саме на час завершення формування української мови, коли вона в народ-
норозмовному варіанті вже набула в основному всіх притаманних їй мовних 
рис. Найбільш повно представлено назви видів документів різних жанрів 
і стилів: вєрны листъ, грамота, доконъчальная грамота, листъ глєитовныи. 
Текстові документи створювалися рукописним способом документування, 
що відобразилося у використанні різних орфографічних, словотвірно-мор-
фологічних варіантів дієслова писати. Один із процесів документування 
– юридичне засвідчення офіційного документа (аркушевого) – передбачав 
процедуру накладення печатки на згорнений документ, прикріплення шнура: 
завѣсити, завєсити, зависити (печать), запечатати (зачинити з накладенням 
печаті), привѣсити, привєсити привѣшати привєшати (прикріпити шнуром), 
завишєнъє (печатки), дати пєчати, завѣсити, завєсити, зависити (печать). Із 
засобів документування згадується лише той предмет, що має юридичний 
статус – печатка: пєчать, пєчат, пєчать завєсистая, вєликая печать, печать вє-
ликая, малая пєчать. Засвідчено використання назв осіб (писарів, хранителів 
печаті, керівників державних канцелярій, перекладачів) як українських (пи-
сарь, пїсарь, писаръ, писар, pisar, pissar, pysar, зємскыи пїсарь, писець), так 
і запозичених з грецької, церковнослов’янської, латинської, польської мов: 
канцлєръ, канцилєръ, канцлєр, канцлиръ, канцлѣрь, канцнѣрь каньцлѣрии, 
толъмачъ, граматикъ, граматикь, граматик, граматику, дїякь, дїяк, таха. 

Висновки. Функціонально-стильова диференціація текстів відбувалася 
паралельно з розбудовою спеціальної лексики документно-комунікаційної 
сфери. Розгалужені лексико-тематичні групи, лексико-семантичні, структур-
но-словотвірні особливості спеціальної лексики свідчать про формування 
перших термінологічних системних утворень, що можна розглядати як один 
із необхідних атрибутів національної мови. Термінологізація понять нових 
видів розумової і практичної діяльності у взаємодії з лексичою системою жи-
вої, розмовної мови ще в давньоруському варіанті відбувалася в руслі форму-
вання писемно-літературної національної мови.
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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ 
ПРО УКРАЇНУ У ПОЛЬСЬКИХ 

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ТИЖНЕВИКАХ

Для дослідження було обрано два популярних польських тижневика 
«Wprost» та «Polityka». Хронологічні рамки дослідження – 2011–2012 роки. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що проаналізувавши жанри і 
тематику публікацій у польських тижневиків, можна зрозуміти особливості 
написання матеріалів про Україну у закордонних ЗМІ. Останнім часом поль-
ська преса уважно стежить за подіями в Україні і значною мірою формує об-
раз нашої держави у Європі та світі. 

Мета. З’ясувати жанрово-тематичні особливості публікацій про Україну 
на сторінках тижневиків «Wprost» та «Polityka».

Аби досягти поставленої мети, треба розв’язати такі завдання: 
1. Визначити, які жанри та теми переважають у публікаціях про Україну 

в тижневиках
2. Охарактеризувати взаємозв’язок між тематичною і жанровою структу-

рою публікацій на тему України у тижневиках
Об’єкт дослідження. Польські громадсько-політичні тижневики «Wprost» 

та «Polityka».
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Предмет дослідження. Публікації про Україну на сторінках тижневиків, їх 
жанр і тематика.

Методи дослідження. Контент-аналіз – для визначення жанрів і основних 
тем, що висвітлюють видання; аналіз, синтез та узагальнення – для того, щоб 
проаналізувати інформацію і охарактеризувати взаємозв’язок між тематикою 
і жанром публікацій.

Теорію жанрів досліджували такі українські і закордонні вчені: З. Вай-
шенберг, Г. Вартанов, Ю. Гордєєв, Д. Гордон, М. Джонс, В. Здоровега, М. 
Ким, Л. Кройчик, Г. Мельник, Б. Місонжников, Д. Прилюк, М. Рой, О. Тер-
тичний, В. Шкляр, О. Юрков та інші.

Визначаємо жанри за традиційним у журналістикознавстві поділом на ін-
формаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні. Розподілимо публікації у 
ці три групи. У тижневику «Wprost» в 2011 році з’явилося 5 публікацій про 
Україну, у 2012 їх було вже 12. У тижневику «Polityka» в 2011 році було опу-
бліковано 14 статей про Україну, а у 2012 – 10. 

Тижневик «Wprost» має такі постійні рубрики: «Колонка головного редак-
тора», «Політика», «Суспільство», «Світ», «Спорт», «Бізнес», «Цивілізація», 
«Культура», «Фейлетони». Майже в кожному номері є тематичний додаток.

Публікації про Україну найчастіше з’являються у рубриках «Політика» та 
«Світ». У тижневику «Wprost» в 2011 році всі матеріали можна віднести до 
аналітичної групи жанрів. В основному це були статті політичної тематики. 
Найбільше польські ЗМІ цікавив судовий процес над екс-прем’єром Юлією 
Тимошенко. Тільки один матеріал був спортивної тематики. У № 36 журналу 
була опублікована стаття «Mount Everest «Górala» z Żywca» [1] про бій Віта-
лія Кличка проти Томаша Адамека. У 2012 році крім 12 статей був опубліко-
ваний додаток про Євро-2012. Серед публікацій на тему України – 9 статей, 
1 інтерв’ю та 2 авторські колонки. Інтерв’ю відносять як до інформаційних, 
так і до аналітичних жанрів, але в нашому випадку ми його віднесемо до 
аналітичних. 

У № 19 професор Адам Д. Ротфельд, колишній міністр закордонних 
справ, рід час інтерв’ю дає оцінку політичній ситуації в Україні [2]. Складні-
ше виокремити в окремий жанр авторську колонку. Колонка перебрала багато 
рис публіцистичних жанрів, тому ми вирішили віднести 2 колонки, що були 
пов’язані з темою України і з’явилися на сторінках тижневика, до художньо-
публіцистичної групи жанрів. Тільки один матеріал у 2012 році можна відне-
сти до суспільної тематики, всі інші статті про Україну були пов’язані з полі-
тичною темою. Навіть тема Євро-2012 висвітлювалася у контексті політичної 
ситуації в Україні.

Журнал «Polityka» присвятив темі Україні більше публікацій. Усі статті 
відносимо до аналітичної групи жанрів. Тематика публікацій про Україну у 
2011 році була досить різноманітною. Тут можна знайти історичну тематику 
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(стаття «Wisła po Wołyniu» про операцію Вісла і українсько-польські відноси-
ни у спеціальному випуску «Polityka Historia») [3], а також економічну (стат-
тя «Powrót Piechoty» з коментарем голови Польсько-Української господарчої 
палати Яцеком Пєхотою про польсько-українські економічні відносини) [4]. 
В 2012 році більшість публікацій являли собою аналітичні статті (аналітич-
на груп жанрів). Виняток – колонка журналістки Агнешки Вільчак про мов-
не питання в Україні [5] та маленька замітка про у Національний художній 
музей в Києві, де оселилася жива спляча красуня [6]. Переважала політична 
тематика.

Отже, можемо зробити висновок, що більшість публікацій у досліджу-
ваних тижневиках відносяться до аналітичної групи жанрів. Найчастіше 
трапляються статті політичної тематики. Саме аналітична група жанрів най-
краще може розкрити політичні теми. Показово, що у 2011-2012 роках в жур-
налах не з’явилося жодної повноцінної статті культурної тематики. Поляки 
особливо гостро реагують на ті події, які можуть змінити ставлення до країни 
на зовнішньополітичному рівні. Особливо їх цікавить думка ЄС про події в 
Україні. Публікації про Україну у тижневиках «Wprost» та «Polityka» творять 
міжнародний імідж нашої країни. Саме ЗМІ повинні сприяти утвердженню 
позитивних характеристик сусідніх народів. Таке завдання стоїть як перед 
польськими, так і перед українськими засобами масової інформації. 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» 
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 УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ВИДАНЬ

Розглядаються основні принципи видавничої практики товариства «Про-
світа» в царині випуску науково-популярних видань. Аналізуються організа-
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ційні та творчі принципи підготовки та випуску книжок для широкої чи-
тацької аудиторії.

Ключові слова: аудиторія, наука, популяризація, просвітництво. 
Рассматриваются основные принципы издательской практики Обще-

ства «Просвита» в области выпуска научно-популярных изданий. Анализи-
руются организационные и творческие принципы подготовки и выпуска книг 
для широкой читательской аудитории. 

Ключевые слова: аудитория, наука, популяризация, просвещение.
The basic principles of publishing practices of the Institution «Prosvita» 

in the field of production of scientific and popular publications. Analyzed the 
organizational and creative principles of preparation and production of books for 
a wider readership. 

Keywords: audience, science popularization, education.
Сучасний стан видавничої справи – як у практичній площині цього роз-

вою, так і в теоретичних аспектах – вимагає ретельного аналізу українського 
досвіду випуску книжкових видань, призначених для широких верств ауди-
торії. Звісно, що науково-популярний масив таких видань є особливо цікавим 
для аналізу, оскільки, за прекрасним зауваженням Н. В. Зелінської, яка, ви-
користовуючи влучний парадокс «поетика приголомшеного слова» і говоря-
чи про наукові тексти, однозначно наполягає на поєднанні інтерпретацій та 
контекстів, без яких неможлива будь-яка жива зацікавленість аудиторії тими 
темами і подіями, про які є тексти. 

У цьому сенсі видавнича діяльність львівського товариства «Просвіта» 
може видатись найбільш показовою. Адже ця громадсько-політична органі-
зація, яка народилася на противагу антиукраїнським течіям у культурному 
житті, поставила перед собою мету довести, що українці – народ з величезни-
ми культурними традиціями. В межах структури найбільш плідно працювала 
просвітницька секція, що розпочала видавати для народу популярні книжеч-
ки і готувати підручники для єдиної української гімназії. Показовим фактом 
розширення творчих потенцій «Просвіти» було те, що Товариство домовило-
ся про книгообмін з польськими та чеськими освітніми товариствами. 

Проблему видавничої практики Товариства «Просвіта» вивчали С. Звор-
ський, Н. Зелінська, І. Крупський, І. Михайлин, М. Нечиталюк, В. Пашук, 
Н. Сидоренко, Н. Черниш та інші науковці. У даній статті виокремимо про-
блему науково-популярних видань, що їх випускало Товариство «Просвіта» 
для найбільш широкого сегменту читацької аудиторії. А тому мета нашого 
невеличкого дослідження полягає у тому, щоби дослідити видавничу практи-
ку «Просвіти» з організації та розповсюдження науково-популярних видань в 
контексті згуртування україномовної читацької аудиторії.
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У Львові свою багатогранну діяльність товариство «Просвіта» фактично 
розпочало 8 грудня 1868 року скликанням перших загальних зборів Товари-
ства [1, 49]. І важко не погодитись з думкою сьогоднішніх дослідників, що 
найбільші досягнення у книжковій справі пов’язані з першою «Просвітою», 
утвореною у Львові, яка поширила свою діяльність не лише на теренах Схід-
ної Галичини, що перебувала до 1918 року під владою Австро-Угорщини, а 
згодом і до 1939 року – Польщі, а й далеко за її межами, ініціювала створення 
численної мережі своїх філій у країні.

Саме під егідою львівської «Просвіти» та її філій протягом 70 років поба-
чило світ понад 1000 видань, включно із часописами, дрібними книжечками, 
брошурами, листівками, нотними виданнями, мапами, 22 шкільними підруч-
никами українською мовою; наклад цих видань був 5 млн примірників [2, 3].

Згідно першого статуту, «Просвіта» була громадською науково-просвіт-
ницькою організацією [3, 4]. Окрім просвітництва засобами збирання та ви-
дання найбільш яскравих здобутків словесності і всього, що давало змогу 
вивчити надбання українського народу, Товариство видавало популярні пере-
кази з усіх галузей науки, ці перекази мали б відповідати запитам пересічного 
читача. Як зазначалося в одному з просвітянських документів, «головна мета 
товариства «Просвіта» міститься в його статуті і окреслена такими словами: 
«Просвіта» і піднесення культури українського народу у всіх його верствах і 
напрямках життя» (пункт 1) [4, 40 – 41]. Ці слова залишилися б тільки гарною 
фразою, якби не те, що їх серйозно сприймали представники ділянки суспіль-
ної праці з освіти дорослих. 

Анатоль Вахнянин, співорганізатор і перший голова Товариства «Просві-
та» писав: «освіта дорослих ставить за своє завдання виховувати розумних, 
відповідальних громадян. Такий громадянин має стати новою людиною, 
вповні готовою до сприйняття нових умов, вірною свойому післанництву 
людському і національному, що свідомо хоче взяти в свої руки ковання своєї 
долі, що потрапить погодити особистий інтерес з інтересом загальним, під-
порядковуючи перший під домагання другого, що розведе розумну бороть-
бу проти всякої анархії і розбіжности, що противиться всякому руйнівницг-
ву, вступаючи тільки під прапор творчости і будівництва. Уже з поставлення 
повищих засад бачимо, що освіта дорослих – це поважна ділянка суспільної 
праці, якій присвячує увагу не тільки кожний народ, але й кожна держава» 
(цитата за: [5, 171 – 1172]).

Приступивши до важкої справи, але вкрай потрібної («діла просвіти» на-
роду), перші збори відвідали «70 членів самого Львова», а вів їх професор 
А. Вахнянин [6, 1174]. Ще одним своїм основним завданням з перших днів 
заснування керівництво товариства вважало «популяризуваніє науки», котра 
«розходилася в тому, що знати нам треба що і як маєм популяризувати на дві 
галузі. До речи, котра має бути популяризована, лежить перед товариством 
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широке, прешероке поле, а добір її тем залежить майже цілком від обстановок 
часу й місцевости. Подаваннє духовних страв народові вимагає такої самої 
оглядности, яка заховується при подаванню тілесних страв недужому. Що ви-
держить душевна сила його, що перейме розум, за чим простягатиме охота 
руки свої, те й належить подавати йому» [7, 40]. 

Організатори товариства також наголошували: «Народ, за просвіту котро-
го ми беремо ся, не єсть проте неотесана колода, не єсть той мертвий камінь, 
у котрий треба б уперед вложити душу, а відтак налити її розумом, а має він 
«своє» моральне виховання, набуте своїм сужиттєм і щасливий єсть від нас 
вже через те, що не заслонюють перед ним пусті фрази /котрі нам самі на 
папері стеляться/, наш народ багато де чого має, чим може почванитися й 
перед просвіченим світом, а у деяких зглядах стоїть він дуже високо. Візьмім 
дещо простолюдного під розвагу. Спитаймо себе хоч за те, які є продукти 
темної тої маси, котра не так розумом, а більше інстинктом веде себе? Про-
дукти духовні темного народу не суть книжки, а суть за те: одважні, смілі 
діла, дотепні слова й одушевлен! речи. Уже через те саме, що він переважно 
за инстинктом йде, єсть він і спосібніший й завсігди готовий до діланя. Коли 
просвічені балакають, сварять ся й гайнують енергию на пустих словах, літа-
ють від книжки до книжки, роздроблюють духа, народ звершає за той час без 
голосу і шуму діла, котрі ми подивляємо, а котрі история записує» [8, 1180].

При створенні товариства «Просвіта» виникло й інше питання: що, як та 
для чого потрібно популяризувати. І на перших зборах на це питання орга-
нізатори знаходили пояснення:»...ту нормою винна служити воля самого ж 
народу. И так допитують школярі сільські найбільше за библейною исторією 
з образками. А що ж маємо похожего так на библейні речі? може й таке читав 
би народ радо? Єсть богато й другого такого ось як: життєписи святих або 
чуда пресвятої Богородиці. А як легко дається за такими речами показати на-
родові и его питома исторія» [9, 1183].

Розуміли організатори товариства, «що народ наш рад би дізнатися й за те, 
що в світі діється, як люде живуть, що він заглибився би у науки природні і у 
земельні». Власне тут уже вважалося, що корисною може бути книга «Дещо 
про світ божий», у якій популярно викладена історія та суть «про всякі по-
яви в природі», а прикладом букварів – «граматика Куліша», у яких крім на-
уки азбуці подавались як молитви, так і історичні оповідання та бувальщини, 
оскільки подібні «речі» найбільше заохочують до читання.

Саме тому – паралельно із виданням шкільних підручників – із самого 
початку свого існування «Просвіта» видавала й популярні книжки для наро-
ду, що приносило Виділові чималі клопоти, адже доволі складно було знайти 
фахівців-популяризаторів, які б володіли відповідним стилем викладу у по-
пуляризації різного роду подій та явищ. Відтак, першим за роботу, пов’язану 
з редагуванням науково-популярних видань, взявся О. Партицький, який на 
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той час вважався одним з найкращих популяризаторів. На цей період він був 
професором учительської семінарії. У квітні 1869 року він складає відозву 
до українських письменників, щоб ті писали популярні книги або статті для 
народу та надсилали їх до товариства «Просвіта». Сам він уклав першу кни-
жечку – «Читаночку для сільських людей», яку назвав «Зорею». Товариство 
видрукувало її накладом у 2000 примірників у кінці квітня 1869 року. Ціна 
на «Зорю» була такою, щоб «лиш видатки за наклад вернулися». Гроші на це 
видання дав купець М. Димет та учні-українці Тернопільської гімназії за за-
кликом професора О. Барвінського. 

«Зоря» – збірник різноманітних за змістом статей, оповідань, байок, на-
прикінці якого було вміщено розділ «всячина» та «лікарський порадник». Про 
те, що перша книжечка була вдала у всіх відношеннях, свідчить той факт, що 
весь наклад (2000 примірників) було розпродано «наче в одну мить». У листі 
від 6 липня 1869 р. заслужений просвітитель О. Барвінський писав своєму 
братові в місто Бережани: «Висилаю Тобі гроші за продаж «Зорі». Тут дуже 
за «Зорею» питають. Сільські вчителі і навіть селяни приходять до мене, а 
я змушений їх відправляти ні з чим, бо не маю жодного примірника. Таким 
чином скажи, що як можна о скоріше 70 примірників прислали» [10, 40].

Натхненні успіхом, просвітителі видають другу книжку С. Качали «Що 
нас губить, а що нам помочи може?». Написана вона у формі діалогів про 
згубний вплив пияцтва, необхідність організації громадських кас взаємодо-
помоги, комор тощо. У зв’язку з великим попитом, книжка С. Качали упро-
довж п’яти років перевидавалася тричі (загальний наклад сягнув 9 тисячі 
примірників) і розійшлася з тим самим успіхом [11, 20].

У наступних виданнях – «Катехизм для дітей» К. Селецького та «Народ-
ний календар» (за редакцією О. Партицького) – наклад збільшився до 3 тисяч, 
разом зі збільшенням обсягу видань.

На перших зборах товариства, судячи з матеріалів «Справозданя», уже 
було відомо про досвід закордонних колег у справі «боротьби з пороками на-
роду». Через це вважалось, що «народ не любить довгої моралізації, а по-
править своє життя скорше тоді, коли хто піднесе його пороки на сміх, або 
коли змалює йому хто живими красками всі ті шкоди, що йдуть у слід за його 
лихими привичками. Німці, наприклад, справляли пороки народу випуском 
сатиричного журналу. Щоб «не попасти у колюмни єго письма, страхають-
ся люди навіть своєї власної тіни, а через те навчається він (народ – О.М.) 
чесности, добродушности, тверезости, охайности і другого добра» [12, 49]. І 
тому, на думку керівництва товариства, потрібно видавати хоч одну сатирич-
но-гумористичну газету вже тепер, адже вона могла б виходити у світ та була 
б доконче потрібна.

Взагалі ж, за висновком керівництва товариства, народ уже тепер потрібно 
було готувати до зацікавлення книжками, щоб він міг зрозуміти значення ре-
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альних наук про ведення господарства, садівництва, бджільництва, про годів-
лю тварин, індустрію торгівлі та ін. Однак подавати подібну науку потрібно 
«не в формі теорій, а більше указувати на хосень той, що виходить із них».

Що ж до загальної освіти народу, то з роками М. Галущинський скаже, 
що, коли народ немає національної школи, коли його діти та молодь мусять 
навчатися у чужих школах, особливо коли народна школа «повна чужого духу 
і не має на увазі спеціальних потреб народу під оглядом національним і про-
фесійного виховання, так і мусить дуже болюча відбиватися на розвиткові 
народа» [13].

Та щоб досягти практичного зиску від своєї роботи та видань, організато-
ри товариства розуміли, що потрібно шукати способів форм подачі у пропо-
нованих матеріалах, зокрема лінгвістичних: мова таких видань повинна бути 
наближеною до народної, а самі «книжечки винні служити селянинові, лови-
ти його за очи, а не за кишені» [14, 154].

Протягом 1869–1878 років у Товаристві побачило світ 50 популярних 
книжок накладом 447760 примірників, 1879–1888 років – 64 назви накладом 
265255 примірників, 1889–1898 років – 110 назв накладом 679200 примірни-
ків, 1899–1908 – 84 назви накладом 933000 примірників, 1909–1918 років – 40 
назв накладом 616000 примірників. Серед 348 видань були: 88 оповідань, 32 
книжки історично-географічного змісту, 41 збірка різноманітного змісту, 36 
господарського змісту, 28 природничого й лікарського змісту, 22 правничо-
го змісту, 11 релігійно-морального змісту, 3 воєнного змісту, 41 календар, 20 
життєписів відомих діячів [15, 25].

Таким чином, Товариство «Просвіта» і справді відіграло значну роль се-
ред багатьох інших товариств української книжності. Саме воно стимулю-
вало своїми виданнями зростання громадської ініціативи, адже у його кни-
говидавничому репертуарі чітко простежувалася тенденція до поширення 
просвітницьких функцій та загальної демократизації, що виявилось у зрос-
танні виробництва дешевих популярних та навчальних видань, розрахова-
них на масового читача. Метою цих видань було відродження національної 
пам’яті українства та залучення його до класичної спадщини усього людства. 
І справді, за п’ятдесят років існування Товариство «Просвіта» видало попу-
лярних книг 305 назвами загальним накладом 2941115 примірників [16, 15].
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НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ

Подібно до того, як мова кожної людини має індивідуальні риси – з бага-
тою чи бідною лексикою, з уподобаними словами і зворотами, із простою чи 
складною будовою речення, так і мова цілого народу має свої виразні, лише 
їй притаманні властивості, що позначаються певними правилами сполучення 
звуків у слова й слів у речення. Правил і законів орфоепії не лише бажано, а й 
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необхідно дотримуватись, адже від цього залежить рівень нашого мовлення. 
На жаль, у засобах масової інформації поглиблюється проблема правильної 
вимови. 

Особливо актуальною ця проблема є у сфері телемовлення, адже телеба-
чення чи не найбільше впливає на формування суспільної думки, і, напри-
клад, декілька разів неправильно наголошене слово запам’ятається глядачам 
саме з таким наголосом. 

Метою даної роботи є дослідити рівень орфоепії телеведучих та журна-
лістів у новинних програмах на українському телебаченні, проаналізувати 
їхні помилки (та причини цих помилок) з метою подальшого запобігання 
проблемі.

Основними завданнями є:
– дослідити, у яких випадках ведучими та журналістами вимова порушу-

ється найчастіше;
– виокремити причини незнання журналістами норм української мови;
– дослідити ступінь відповідальності за помилки в ефірі;
– проаналізувати проблему через інтерв’ю з літературними редакторами 

телеканалів «Новий канал» та «СТБ» з метою глибшого розкриття явища та 
кращого розуміння тенденцій (до покращення чи погіршення рівня орфоепіч-
них знань кореспондентів та ведучих).

Новизна полягає у дослідженні вимови телеведучих та журналістів саме 
в новинних програмах через їхній моніторинг та на базі інтерв’ю з літератур-
ними редакторами.

Об’єктом дослідження є вимова телеведучих та журналістів. 
Предметом дослідження є конкретні орфоепічні помилки медійних «об-

лич» та «голосів» новинних програм.
Орфоепія – складова частина тих засобів, які створюють естетику мовлен-

ня. У якому б розумінні ми не розглядали поняття орфоепії, можемо заува-
жити, що вона є частиною культури мовлення та загальної культури людини. 
А тому порушення орфоепічної норми призводить до зниження культури і 
окремої людини, і цілого суспільства. У нашому випадку окремою людиною 
виступає людина публічна, помилки якої можуть призвести до мовної дегра-
дації аудиторії тої чи іншої програми. 

Як свідчить телевізійна практика, ведучі часто нехтують нормами укра-
їнської літературної мови в цілому та орфоепічними зокрема. На це є кілька 
причин. Світлана Єременко, зокрема, вважає, що сьогодні забагато вузів ви-
пускають журналістів: «Якщо за Союзу існувало лише чотири факультети у 
поважних університетах: Київському, Львівському, Московському та Ростові-
на-Дону, то тепер майже кожен університет, приватний, педагогічний, інсти-
тут соціальної освіти, тощо «клепають» медійників. Сьогодні в Україні 70 
факультетів та відділень випускають журналістів».[2] Звідси, нижча якість 
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підготовки кадрів. А ті, хто вже навчається, не мають змоги проходити прак-
тику на телебаченні, адже там ними ніхто не хоче займатися. «Але є ще один 
надзвичайно важливий аспект, про який не можна не говорити, – зазначає 
експерт із проблем ЗМІ та розвитку громадянського суспільства С. Єременко, 
– освічені, кваліфіковані, з почуттям гідності та досвідом журналісти ...ніко-
му не потрібні! Власникам медіа простіше найняти на роботу хлопчиків та 
дівчаток і платити їм копійки, ніж рахуватися з вимогами професіоналів». [2] 

Чимало порушень мовних норм у мовленні тележурналістів, на нашу дум-
ку, пояснюється тим, що ведучі у своїй більшості віддають перевагу росій-
ській мові поза ефіром. Спілкування російською поза ефіром (якщо, до того 
ж, людина погано володіє українською) є вагомою причиною мовленнєвих 
помилок. Крім того, існує думка, що журналістика – це легко. Мовляв, «сів 
і написав». Натомість ставлення до професії має бути серйозним, і людина, 
яка йде у журналісти, має відчувати відповідальність за кожне слово в ефі-
рі (бажано, щоб це слово було грамотним). Окрім цього, вагомою причиною 
того, що в ефір потрапляють неграмотні тексти, є і небажання журналістів 
останнім часом давати їх на перевірку літературним редакторам. Медійники 
пояснюють це як «брак часу», але, на нашу думку, причина у байдужості та 
безкарності за мовні помилки. 

Найчастішою орфоепічною помилкою у вимові приголосних, за нашим 
спостереженням, є тенденція до оглушення дзвінких звуків. Вимовні по-
милки телеведучих Віталій Маргалик класифікує так: «Я маю вам віддати 
при[с],» – Мирослав Кувалдін, ведучий програми «Міністерство прем’єр» 
(«М1»), «У номінації перемі[х]», – Дмитро Єфименко, ведучий програми 
«Inside» («ТЕТ»), «ро[с]кіш» (Тетяна Рамус «Nota bene», «ТЕТ»), «Михайло 
Попла[ф]ський...» (Гліб Гончар). [5] Якщо оглушення дзвінких приголосних 
як таких можна теоретично виправдати (хоча ця теза також є спірною), то за-
міна сонорного звука [в] на неприродний для української мови звук [ф], що 
призводить до втрати милозвучності, на нашу думку, спричинена виключно 
впливом російської мови.

Також у мовленні медійних облич можна часто почути російські «а» за-
мість «о» та м’яку вимову, де її не має бути («гаварили, щьо» замість «гово-
рили, що», «чії» замість «чиї», «побачімо» замість «побачимо» та ін.). Ця тен-
денція до вимови м’яких шиплячих є абсолютно неприйнятною, адже згідно 
з літературними нормами української орфоепії, шиплячі приголосні завжди 
вимовляються твердо, не враховуючи окремих позицій. 

З іншого боку, у мовленні окремих ведучих ми помітили зовсім протилеж-
ну тенденцію. Йдеться про «надуживання» твердих шиплячих, коли ведучі 
занадто намагаються дотримуватись вимовних норм («речи» замість «речі», 
«передачи» замість «передачі», «инший» замість «інший»). Цю тенденцію 
можна помітити зокрема на телеканалі «СТБ», де дотримуються норм пра-
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вопису 1928 року із тенденцією до «переборщення». «Авторський стиль 
граматики має право на існування в тому випадку, якщо той, хто його вико-
ристовує, досконало знає звичайну, загальновживану граматику», – вважає 
журналіст Максим Кравченко, який досліджував українську мову «Вікон». 
«На «СТБ» такого побачити не вдасться, тому після чергового неправильно-
го наголосу в елементарному слові або русизму всілякі «Пилипини», «еври» 
та інші мовні «перлини» виглядають, м’яко кажучи, дисонансом. Бороть-
ба з русизмами тут ведеться інакше: чого вартий такий «шедевр», як «на-
вмисний репортаж» (чому тоді не назвати статтю кримінального кодексу 
– «спеціальне вбивство»?). Робота тут іде широким фронтом: лінгвістичний 
креатив «Вікон» полягає не лише у щедрому (хоч і несвідомому) викорис-
танні русизмів і реабілітації по-своєму трактованого правопису 1928 року, 
а й у спотворенні сучасних слів (перше-ліпше згадалося – «пропоновання» 
замість «пропозицій»)» [3]. 

Утім, тут йдеться про політику каналу, а що вже говорити про елементарні 
знання правильної вимоги відповідно до норм класичної української мови. 
Про правопис, яким користуються в редакції «Вікон», розповів літературний 
редактор Віктор Кабак у інтерв’ю, яке ми подамо у статті. Там само буде опу-
бліковано інтерв’ю з літературним редактором «Нового каналу» Іриною Си-
ніною щодо найтиповіших орфоепічних помилок журналістів.

Тож, як бачимо, проблеми неправильної вимови у новинних телевізійних 
програмах, та й не лише новинних, є актуальними для українського телеба-
чення і потребують наукового та практичного вирішення. І проблема також 
у тому, що в нашій країні за грамотністю не стежать і карають журналістів 
та ведучих штрафами лише частково, а саме – за помилки в титрах. Тож це 
питання самоповаги і поваги до своїх глядачів. Слід дбайливо ставитися до 
власної мови, працювати над артикуляцією та засвоєнням орфоепічних норм.
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ВИСВІТЛЕННЯ МОВНОГО КОНФЛІКТУ НА СТОРІНКАХ 
«ГАЗЕТИ ПО-УКРАЇНСЬКИ»

В останнє десятиріччя помітною є участь преси в політичних процесах. 
Газети беруть участь у формуванні масової свідомості, впливають на по-
літичні рішення, особливо в конфліктах, які виникають під час виборчих 
перегонів. Газети все частіше стають інструментами політичного впливу в 
найболючішому суспільному конфлікті — мовному. За словами Д. Стуліка, 
прес-аташе Представництва ЄС в Україні, «проблеми українських медіа не 
існують самі по собі, а відображають частину загальних процесів, які від-
буваються в країні» [4].

Значний внесок у наукове осмислення мовного питання в Україні та ролі 
в ньому друкованих ЗМІ зробили Д. Дуцик, В. Іванов, В. Лизанчук, Л. Ма-
сенко, А. Москаленко, О. Пономарів, О. Порфімович, Г. Почепцов, В. Різун, 
Н. Сидоренко, О. Чекмишев, А. Чічановський, В. Шкляр, Н. Шумарова та ін. 

Вироблені на сьогоднішній день різними науками підходи до визначен-
ня поняття конфлікту дають нам розуміння поняття мовного конфлікту, його 
структури, мотивів, засобів, характеру та ін. 

Мовний конфлікт у суспільстві – це різновид соціальних взаємодій і кому-
нікації. Це результат особливого типу спілкування, особливий стан комуніка-
ції, результат мовної поведінки [7, 108].

У мовному конфлікті слід розрізняти причину й привід. Причиною мов-
них зіткнень є не так смислові бар’єри, як зіткнення ментальностей. Цим 
можна пояснити й те, чому люди так відстоюють власну мову при взаємодії 
близьких мов. Коли мови далекі, акцентується смислове узгодження. Коли 
мови близькі, людей дратують смислові відмінності, при тому, що своя мова 
видається не лише приємнішою, а й більш правильною.

Це означає, що мовний конфлікт не виникає сам по собі. Він невіддільний 
від суспільних відносин у цілому та відображає всі елементи суспільної вза-
ємодії. Ю. Лотман стверджує: «Ми занурені у мовний простір. Ми навіть у за-
садничих умовних абстракціях не можемо вихопитися з цього простору, який 
нас огортає, але частиною якого ми є та який, водночас, є частиною нас» [3, 176]. 
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Нові дослідження з мовноконфліктної проблематики включають теоре-
тичне обґрунтування поняття мовноконфліктна комунікація, що означає різ-
новид взаємодії між суб’єктами, опосередковані мовою [6, 17].

Мовний конфлікт в Україні має свою історію, причини, чинники.
Відома українська соціолінгвістка Л. Масенко вважає, що «конфліктність 

нинішніх мовних проблем України корениться в деформаціях її мовної ситу-
ації, успадкованих від колоніального минулого. Російській мові вдалося ви-
тіснити і замінити українську на значній території її поширення у головній 
функції, яку виконує мова, – функції засобу спілкування між людьми. Ситуа-
ція, за якої нерідна мова претендує на роль, адекватну ролі рідної, неприродна 
й руйнівна. У таких обставинах взаємини двох мов визначають не гармонійне 
співіснування і взаємодія, а конфлікт і боротьба, яка триватиме доти, доки на 
цій території не переможе одна з них» [5, 29].

Українські дослідники виокремлюють кілька етапів мовного протиборства.
Перший етап починається із середини XVII ст., з часу приєднання України 

до складу Росії.
Радянська доба є другим етапом мовної війни проти України. Спроба ви-

рішити мовне питання на свою користь була здійснена радянською владою у 
20-х роках під час так званої «коренізації» або «українізації».

У 30-х роках великого удару українській мові завдав новий «Україн-
ський правопис» та спільна постанова Раднаркому СРСР і ЦК КП(б)У «Про 
обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України».

Наступна хвиля загострення мовної війни в радянський час припадає на 
так звану «відлигу» 50–60-х років, коли в суспільстві вперше було зафіксова-
но вимогу щодо статусу української мови.

Наступний етап мовного конфлікту припадає на 70–80-ті роки, коли було 
запроваджено тотальне вивчення російської мови в школах.

Наростання політичної активності народу змусило владу 28 жовтня 1989 
року прийняти закон УРСР «Про мови в Українській РСР», за яким укра-
їнській мові забезпечувався статус державної з метою сприяння всебічному 
розвиткові духовних творчих сил українського народу, гарантування його су-
веренної національної майбутності» [2].

Мовне питання за роки незалежності не знайшло свого вирішення й далі 
перебуває в центрі політичних баталій.

Загострення мовного конфлікту у 2012 році сталося з прийняттям 3 липня 
2012 року Верховною Радою України проекту закону № 9073 «Про засади 
державної мовної політики» [1], авторами якого є народні депутати від Партії 
регіонів В. Колесніченко та С. Ківалов.

Більшість українських газет під час мовного конфлікту 2012 року виявили 
своє основне призначення – безперервне відображення усіх його сторін у всіх 
взаємозв’язках і суперечностях.
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Специфіка висвітлення мовного конфлікту українськими газетами зале-
жить від її типу власності – державної чи приватної. Активність газети як 
суб’єкта конфлікту може мати конструктивний характер і бути спрямованою 
на консолідацію суспільства або ж навпаки – деструктивний характер діяль-
ності [8, 23].

Контент-аналіз «Газети по-українськи» показує, що видання оперативно 
реагує на всі події в житті України. Газета висвітлювала мовне питання у 
2008, 2010 роках. Важливі питання життя України, зокрема й мовні пробле-
ми, висвітлюються в рубриках «Політика», «Коментарі», «Люди», «Історія 
України», «Мова». З огляду на мовний конфлікт 2012 року в газеті з’явилась 
рубрика «Боротьба за мову». 

Нами було вивчено контент 100 публікацій часопису «Газета по-
українськи» за 2008–2012 рр., із них 72 публікації за червень–жовтень 2012 
року, у яких висвітлювався мовний конфлікт. 

Для з’ясування особливостей поведінки газет в умовах політизації мов-
ного конфлікту матеріали проаналізовано за такими критеріями: 1) наявність 
оцінки конфлікту; 2) наявність альтернативних точок зору; 3) глибина аналізу 
конфлікту; 4) використання в матеріалах конкуруючих джерел інформації; 5) 
ступінь залучення аудиторії до конфлікту; 6) жанрові форми контенту.

Було виокремлено 4 основні способи відтворення картини мовного кон-
флікту і вираження авторами ставлення до нього.

1. Використання при описах мовного конфлікту таких засобів, які точно 
сформують серед читацької аудиторії певне ставлення до описаної ситуа-
ції, події, учасників конфлікту. 2. Використання прямих авторських оцінок 
мовного конфлікту і закону про мовну політику, які однозначно вказують 
читачам на єдине, на думку автора, ставлення до мовного конфлікту чи до-
кумента, який представлено в газеті. 3. Використання різних пояснювальних 
схем, які пропонують читачам певну логіку у розумінні конфлікту – причин, 
передумов, етапів, позиції сторін. 4. Демонстрація такої моделі поведінки в 
конфліктній ситуації, що описується, яка, на думку автора, є найрозумнішою, 
оптимальною.

З вивченого контенту ми побачили, що редакція «Газети по-українськи» 
висвітлювала епізодично питання мовного протистояння в суспільстві, осо-
бливо в період передвиборчих змагань, коли ця проблема загострювалось.

Контент-аналіз журналістських текстів «Газети по-українськи» показує, 
що редакція намагається знаходити ефективні форми інформування про мов-
ний конфлікт. Події навколо прийняття мовного закону влітку 2012 року ви-
світлювали провідні журналісти газети І. Луб’янов, М. Фролова, О. Моска-
люк, І. Рибакова, А. Марциновський, О. Гунько та ін.

Автори публікацій у пошуках форм актуального впливу на мислення чи-
тача використовують жанрові різновиди журналістських матеріалів зменше-
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ного обсягу, такі як: авторська колонка, бліц-коментар, репортаж про подію 
кількох авторів, інтерв’ю-монолог та ін. 

При висвітленні більшості соціальних проблем газета використовує 
інтерв’ю. Публікації про мовний конфлікт червня–серпня 2012 року не стали 
винятком. На думку головного редактора «Газети по-українськи» В. Рубана, 
інтерв’ю у концентрованому вигляді одночасно містить такі риторичні скла-
дові як подієвість, документальність й оперативність. 

Редакція газети, висвітлюючи події мовного конфлікту 2012 року, через 
інтерв’ю вміло поєднала універсальний спосіб одержання об’єктивної інфор-
мації і жанр, що характеризується діалогічною формою викладу матеріалу та 
особистісним розумінням суті конфлікту. 

Свою думку щодо прийняття мовного закону та розвитку подій напере-
додні парламентських виборів 2012 року на сторінках газети висловили: літе-
ратурознавець В. Неборак, письменники А. Дімаров та брати Капранови, го-
ловний редактор каналу ТВі В. Портніков, політики М. Томенко, Т. Чорновіл, 
Л. Лук’яненко, політологи Т. Березовець, С. Таран, Д. Видрін, публіцист М. 
Слабошпицький, історик Ю. Шаповал та ін.

Для висвітлення мовного конфлікту газета часто використовує жанр екс-
пертного інтерв’ю. Через таку форму подачі інформації газета озвучила ком-
петентні думки авторитетних українських фахівців, які можна вважати екс-
пертною оцінкою мовного закону, зокрема: В. Фесенка, керівника Центру 
політичного аналізу «Пента»; В. Кулика, директора Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. Кураса; В. Чумака, директора Інституту пу-
блічної політики; В. Карасьова, директора Інституту глобальних стратегій; 
Є. Головаху, заступника директора Інституту соціології; П. Гриценка, дирек-
тора Інституту української мови; А. Єрмолаєва, директора Інституту страте-
гічних досліджень; О. Пасхавера, керівника Центру економічного розвитку; 
В. Пащенка, директора Закарпатського інституту політичних досліджень; В. 
Рибаченка, віце-президента Асоціації політичних психологів України; М. Жу-
линського, директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 
академіка НАН України та ін. 

Аналізуючи публікації, що висвітлювали мовний конфлікт напередодні 
виборів 2012 року в «Газеті по-українськи», ми побачили відчуття міри, врів-
новаженість, відсутність газетної істерії, тобто емоційне тло толерантності, 
фрагменти діалогічності. 

Висновки 
Редакційна політика українських газет не існує сама по собі, вона відо-

бражає суспільні процеси і в мовному конфлікті ілюструє позиції його учас-
ників. Сучасні українські газети (переважно) є залежними, що впливає на 
їх об’єктивність та адекватність у висвітленні мовного конфлікту. Контент 
українських газет показує, що нав’язування другої державної мови не є жит-
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тєвою необхідністю українців, які розмовляють російською, адже вони мають 
усі умови для реалізації своїх читацьких потреб у російськомовному форматі 
преси. Провідним засобом висвітлення конфлікту на сторінках газет є текст. 

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, присвячених мов-
ному протиборству в Україні та друкованим ЗМІ, проблема діяльності україн-
ської преси в умовах мовного конфлікту залишається малодослідженою.
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КОНФЕСІЙНА ЛЕКСИКА В МОВІ 
ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА»

За час незалежності України опубліковано низку праць, присвячених різ-
ним аспектам функціонування української сакральної мови. Чи не найбіль-
шу увагу звернено на лексику християнських релігійних текстів, церковну 
термінологію, новітні процеси в цій лексиці тощо [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 
Українську церковно обрядову лексику визначено як сукупність мовних оди-
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ниць (слів і словосполучень), які, позначаючи реалії та поняття, пов’язані з 
виконанням церковно-обрядового акту, функціонують у ролі знакових засобів 
спілкування в обрядовій практиці (богослужіння) та в її описі (літургіка – наука 
про богослужіння) [8, 353]. У складі української церковно-обрядової лексики 
виокремлюють найменування частин храму та предметів церковного вжитку, 
назви церковних посад, назви богослужбових книг, назви церковних співів, на-
зви релігійних свят, постів, загальниць тощо, а також назви церковних бого-
служінь, обрядів, священнодій, їхніх різновидів та частин, які визначають як 
богослужбово-обрядову лексику [6, 7]. В українському мовознавстві загально-
визначеної, єдиної класифікації конфесійної лексики немає, а ті групи слів, що 
сформовані, є здебільшого відкритими. Окремі лексеми цих груп під впливом 
позамовних чинників в українській мові в різні періоди активізуються. 

Порушення релігійних тем, інформація про життя конфесій у мові за-
собів масової інформації зумовлюють широту вживання певних лексичних 
одиниць. О. А. Стишов у досліджуваний період виділяв кілька новітніх груп 
лексем релігійної тематики: одиниці на позначення невідомих раніше в Укра-
їні релігійних течій, рухів, сект тощо; номінації на означення провідників, 
послідовників і прибічників різних конфесій, течій тощо; слова, що переда-
ють різні назви конфесійних наук, вчень, реалій, понять тощо [11, 81–82]. 
Останнім часом широко використовують конфесійну лексику в мові електро-
нних видань. Серед інтернетівських матеріалів здебільшого виділяємо: назви 
служителів церковно-релігійного культу та осіб, пов’язаних з ними; назви 
церковно релігійних споруд та їх частин; назви богослужбових реалій; назви 
церковно-календарних подій; назви богослужбових обрядовій.

У пропонованій розвідці проаналізуємо найуживаніші одиниці конфесій-
ної лексики, які актуалізувалися в мові українського Інтернет-видання «Укра-
їнська правда» на початку ХХІ ст., окреслимо нові лексико-семантичні вияви 
конфесійної лексики в публіцистиці. 

У конфесійній лексиці типовими є слова для найменування Бога, явищ 
потойбічного світу і стосунків людини та Бога [12, 284]. В українській мові 
лексеми із семою «Бог» увійшли не тільки до спеціалізованих релігійних ви-
дань, але й до Інтернет-видань.

Номени на позначення конкретних релігійно-міфічних осіб та біблійних 
персонажів, що є загальними назвами (апостол, святитель, преподобний, ан-
гел, пророк, святі), характерні для текстів спеціальної історичної тематики, 
коли є потреба розтлумачити легенду, міфологічний сюжет тощо. Цих назв у 
журналістиці не уникають в описах сучасних суспільно-політичних подій із 
саркастичною настановою. 

Серед назв загальних релігійно-культурних понять переважають іменни-
ки (релігія, божественність, духовність, віра, потойбіччя, забобони та ін.), які 
зазвичай надають публіцистичним текстам піднесеного і стверджувального 



85

характеру, що здебільшого властиве не газетним текстам, а спеціальним ви-
ступам проповідників. 

 Спостерігаємо тенденцію до частішого вживання в мові Інтернет-видань 
прикметників (біблійний, релігійний, християнський, гріховний та ін.), які 
властиві публікаціям переважно повчального змісту, пропаганді ідей, мораль-
них принципів і релігійних канонів. Такі тексти мають подекуди абстрактно-
філософський характер, що є новим у сучасній журналістиці, яка прагне до 
інформаційної насиченості, сенсацій та реальних фактів. 

На противагу назвам нових релігійних течій, рухів, шкіл, культів, угрупу-
вань (харизматизм, дзен-буддизм та ін.), що широко функціонували в україн-
ській мові кінця минулого століття [11, 81], на початку ХХІ ст. активізувалися 
лексеми, що називають церкви, форми сучасних релігій та їхніх структурних 
підрозділів. Це – загальні назви християнство, православ’я, протестантизм, 
секта, конфесія, автокефалія, парафія, єпархія, патріархія, католицизм, ка-
нонічні та неканонічні церкви, окатоличення й ін., власні назви Українська 
православна церква Київського патріархату, Українська православна церква 
Московського патріархату, Московський патріархат, Ієгові, Українська Греко-
Католицька церква, Українська Римо-Католицька церква та ін. 

Істотно розширилося вживання лексем – назв служителів церковно релі-
гійного культу та осіб, пов’язаних з ними, порівняно з попередніми роками 
(патріарх, священик, священнослужитель, єпископ, предстоятель, диякон, 
піп, митрополит, проповідник, чернець) [4, 21] за рахунок назв проповід-
ників, послідовників, прибічників, представників віруючих різних конфесій 
(християнин, мирянин, прихожанин, сповідник, вірянин).

Найбільшу групу становлять назви церковно-календарних подій та свят. 
Під дією позамовних чинників, зокрема поверненням українців до традицій 
святкування та дотримання церковних канонів, ця група в мові Інтернет-пу-
бліцистики на початку нинішнього століття представлена широко. 

Конфесійна лексика з’явилася в заголовкових комплексах Інтернет-публі-
кацій. Заголовки з релігійними словами різних тематичних груп мають пере-
важно інформаційне спрямування, особливо цей процес активізується з пев-
ними подіями в церквах: візити та заяви патріархів, вибори Папи і т. д. 

Часто назви різних релігій, течій, конфесій та ін. подають абревіатурами, 
що подекуди ускладнює сприйняття інформації, особливо для необізнаного в 
релігійній тематиці читача. 

Отже, під дією позамовних чинників на початку ХХІ ст. в мові україн-
ського Інтернет-видання «Українська правда» активізувалося вживання кон-
фесійної лексики. Ці мовні одиниці представлені як в матеріалах релігійної 
тематики, так і в публікаціях суспільно-політичного життя. Найчастіше в 
матеріалах сайту використовують назви богослужбових обрядів, загальноре-
лігійні найменування, назви на позначення конкретних релігійно міфічних 
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осіб та біблійних персонажів, а також назви церков, сучасних релігій та їхніх 
структурних підрозділів. 

Конфесійна лексика переважно виконує інформаційну функцію, надає жур-
налістським матеріалам «книжності», зокрема урочистості та піднесеності.

Спостерігаємо тенденцію до вживання конфесійної лексики в переносно-
му значенні, а також у заголовках як засіб привернення уваги споживачів ін-
формації. 

Подекуди конфесійні лексеми слугують засобами створення іронії, сар-
казму особливо щодо діяльності політичних діячів.

Простежуємо тенденцію до політизації релігійної тематики, особливо в 
період виборчих процесів.
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СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ 
У НОВИНАХ ІНТЕРНЕТ-РАДІОСТАНЦІЙ

Новинні програми та випуски у режимі онлайн є основним інформацій-
ним продуктом Інтернет-радіостанцій. Ці передачі мають чи не найбільший 
попит серед споживачів, оскільки новини про найсвіжіші події в Україні та 
поза її межами призначені для широкого загалу слухачів незалежно від їхньо-
го віку, статі, віросповідання, освітнього рівня тощо. 

Новітні медіа, зокрема, Інтернет-радіостанції покликані забезпечити по-
інформованість слухача, надати йому оперативну інформацію про події сус-
пільного життя. З огляду на це, новинні програми та випуски мають відпо-
відати стандартам інформаційного мовлення, основна сутність яких полягає 
у тім, щоб зробити процес сприйняття, розуміння та відтворення почутого 
якомога легшим, комфортнішим.

Зважаючи на функціональні характеристики радіо як складника системи 
мас-медіа, а також зумовлені ними психологічні установки слухацької аудито-
рії, постає питання правильної побудови тексту новини. Йдеться, передовсім, 
про необхідність дотримання вимог, які висуваються перед журналістами під 
час підготовки повідомлення. Особливу увагу при цьому потрібно приділяти 
синтаксичним конструкціям, адже вони і становлять основу новинного тексту. 

Об’єктом дослідження є інформаційні випуски 1-го каналу Національної 
радіокомпанії України, які звучали впродовж лютого 2014 р. (ранкові та ден-
ні новини – будні 10.00–10.10, 11.00–11.10. 13.00–13.10, 15.00–15.10). Усього 
прослухано 80 інформаційних випусків.

Радіомовлення як один із видів засобів масової комунікації має свої функ-
ціональні переваги, які дозволяють йому за певних обставин бути більш 
ефективним джерелом інформації порівняно з іншими мас-медіа. Найпершим 
і найголовнішим виражальним засобом на радіо є усна мова, слово. Але перш 
ніж виголосити новину в прямому ефірі, її, звісно ж, потрібно підготувати 
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у писемному вигляді. Більшість журналістів вважають, що скласти новину 
для прочитання по радіо доволі просто. Ведучі, як і належить, користують-
ся новинами, що надходять із вітчизняних і світових інформаційних агенцій. 
При цьому, повною мірою нехтують тим, що тексти повідомлень необхідно в 
обов’язковому порядку адаптувати до особливостей радіо, адже сприйняття 
на слух вимагає закріплення найважливішого матеріалу. 

Український журналістикознавець В. Миронченко помітив, що не існує 
єдиного методу викладу новин для передачі по радіо. Проте, за його словами, 
більшість повідомлень, якщо прислухатись, усе ж пишуться за одним і тим 
самим принципом, який полягає в максимальному наслідуванні структури 
усної розповіді новин [2, 169]. Але чи керуються ведучі 1-го каналу Націо-
нального радіо цими канонами у повсякденній практиці?

Досліджуваний новинний контент дозволив виявити наступне. 
По-перше, у текстах повідомлень часто використовуються складні синтак-

сичні конструкції, приміром, складнопідрядні речення з кількома підрядними, 
складнопідрядні речення, ускладнені дієприкметниковими та дієприслівнико-
вими зворотами, складносурядні речення, розлогі вставні конструкції та інше. 
Складний синтаксис є важким як для прочитання в ефірі ведучим, так і для 
сприйняття споживачем інформації. На думку авторки, висока частотність ви-
користання складних синтаксичних конструкцій спричинена слабкою підготов-
кою текстів новин з боку творчих працівників. Власне, йдеться про необхідність 
повної переробки та редагування новини задля того, щоб вона набула справж-
нього радійного вигляду. Розглянемо це на конкретних прикладах. Нижче пода-
но таблицю, в якій з лівої сторони подається новина у тому вигляді, в якому вона 
прозвучала в ефірі, з правої сторони вміщений відредагований варіант.

Російська Федерація не зацікавлена у збільшен-
ні обсягів видобутку сланцевого газу Україною 
з економічних причин. Про це заявив виконувач 
обов’язків міністра екології і природних ресур-
сів Олег Проскуряков. Водночас він повідо-
мив, що співпраця між Україною та компанією 
«Shell», які займаються реалізацією проектів 
щодо видобутку сланцевого газу на території 
України, розвивається успішно. Також нещодав-
но компанія «Shell» представила свій план со-
ціального забезпечення працівників та розвитку 
регіону, де відбуватиметься видобуток газу, – 
наголосив Олег Проскуряков. (04.02.2014 р., 
11.00–11.10, вед. А. Білилівська).

Росія з економічних причин не за-
цікавлена збільшувати видобуток 
сланцевого газу Україною.  Про 
це заявив виконувач обов’язків 
міністра екології і природних ре-
сурсів Олег Проскуряков
Водночас, за його словами, співп-
раця України та компанії «Shell» 
з реалізації проектів видобутку 
сланцю є успішною. Нещодавно 
«Shell» розробила план соціаль-
ного забезпечення працівників і 
розвитку регіону, в якому видо-
буватимуть газ.
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(продовження таблиці)

Унаслідок ретельного редагування інформаційні повідомлення стають 
значно меншими за обсягом, що у випусках новин на радіо є принципово важ-
ливим. Окрім того, відредаговані новини відрізняються простотою, чіткістю 
і лаконічністю, і це, безперечно, ті складники, завдяки яким сприймання та 
запам’ятовування інформації слухачем стає значно ефективнішим. 

По-друге, досліджуваний контент інформаційних випусків 1-го каналу На-
ціонального радіо, дозволив помітити і чимало стилістичних неоковирностей, 
які також утруднюють сприймання повідомлюваного. Приміром, звернімо 
увагу на фразу: «Отже, у правопорушників є 15 днів для того, щоб довести 
свою прихильність в досягненні компромісу і відмовитися від ескалації на-
сильства. (03.02.2014 р. 06.00–06.10, вед. О. Гончаренко). Неприпустимо, щоб 
в одному реченні було стільки віддієслівних іменників у поєднанні з іменника-
ми – адже «прихильність у досягненні компромісу» легко замінюється на «до-
тримуватися компромісу»; «відмовитися від ескалації насильства» на «припи-
нити насильство». Інші приклади – «причина – розбіжність позицій фракцій 
УДАР і Батьківщина щодо пропозицій до основного закону» (10.02.2014 р., 
13.00–13.10, вед. Д. Васильчук), «європейські чиновники стурбовані політич-

Цього тижня опозиція у Верховній Раді ви-
магатиме скасування прийнятого «Закону про 
амністію» авторства депутата Юрія Мірошни-
ченка та прийняття замість нього такого, що 
передбачає безумовне звільнення арештованих 
демонстрантів.

Про це заявив під час виступу на Майдані 
у Києві лідер УДАРу  Віталій Кличко. Нагадаю, 
що за прийнятим законом амністія протесту-
вальникам можлива лише після того, як ними 
буде звільнено усі адміністративні будівлі. Влада 
виконала свою частину домовленостей з опози-
цією щодо амністування затриманих активістів 
Євромайдану. Про це заявив представник Пар-
тії регіонів Віталій Журавський.

Закон про амністію набрав чинності. Отже,  у 
правопорушників є 15 днів для того, щоб довес-
ти свою прихильність в досягненні компромісу 
і відмовитися від ескалації  насильства. «Вони 
мають звільнити захоплені будівлі облдержад-
міністрацій і органів місцевого самоврядуван-
ня», – нагадав цей політик. (03.02.2014 р., 06.00–
06.10, вед. О. Гончаренко). 

Парламентська опозиція цього 
тижня вимагатиме скасувати «За-
кон про амністію» депутата Юрія 
Мірошниченка. Вона має намір 
ухвалити інший закон  – про без-
умовне звільнення арештованих 
Про це заявив на Майдані у Києві 
лідер УДАРу Віталій Кличко. Нага-
даю, за ухваленим законом амністія 
можлива лише у разі звільнення де-
монстрантами усіх адмінбудівель.

Влада виконала свої домовле-
ності з опозицією стосовно амніс-
тування активістів. Про це сказав 
представник Партії регіонів Віталій 
Журавський.  Щоб дотриматися 
компромісу, за його словами, за-
тримані мають 15 днів. 
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ним протистоянням у нашій державі і хочуть порушити питання деескалації 
конфлікту» (10.02.2014 р.,10.00–10.10, вед. О. Чернова). Відредагувавши фра-
зи, отримуємо наступне: «фракції УДАР і Батьківщина не мають спільного 
бачення конституційних пропозицій», «європейські чиновники стурбовані си-
туацією в Україні і намагаються допомогти розв’язати конфлікт». 

Висновки. Питання вживання складних синтаксичних конструкцій у 
текстах інформаційних повідомлень на радіо є журналістикознавчою, мов-
но-стилістичною проблемою, яку потрібно розв’язувати із застосуванням 
комплексного підходу. Адже велика частотність використання конструкцій, 
їхнє перманентне переважання у текстах новин значною мірою збіднюють 
як сутнісно-структурний, так і емоційний компоненти випуску. Складний 
синтаксис робить новину важкою й нецікавою для сприйняття, посилює її 
монотонність, нівелює інтонаційні барви, внаслідок чого інформаційне мов-
лення набуває ознак офіційно-ділового стилю, що є неприпустимим з точки 
зору дотримання стандартів подачі новин. Адже синтаксична будова тексту є 
тим чинником, який здатний посилити ефективність у процесах сприймання, 
розуміння та відтворення інформації слухачами. Тим паче, що йдеться про ак-
туальні відомості політичних, соціально-економічних, міжнародних та інших 
подій. Відтак, новини на радіо мусять не відвертати, а привертати до себе 
якомога більшу аудиторію слухачів. 
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ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ ЗАГОЛОВКІВ 
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ В ІНТЕРНЕТІ

Економне, точне вираження думки – найважливіша вимога до журналіст-
ського тексту. Особливо важлива яскравість і точність для заголовка, адже 
ця складова тексту – перше, з чим зустрічається реципієнт, на що звертає 
увагу, сприймаючи інформацію. Випереджаючи текст, заголовок несе певну 
інформацію про зміст публіцистичного твору, і у той же час має емоційне за-
барвлення, що збуджує читацький інтерес, залучає увагу. 

У цій статті ми спробували дослідити синтаксичні особливості заголо-
вків журналістських розслідувань у мережі Інтернет. Зробити це вирішено 
на матеріалі сайтів Центру журналістських розслідувань investigator.org.ua 
та Незалежного бюро журналістських розслідувань rassledovanie.org.ua, що є 
одними з найбільш відвідуваних сайтів даного спрямування. 

Проблеми функціонування категорії заголовку активно розглядаються у 
науковій літературі. Ми спираємося переважно на праці, присвячені теорії та 
практиці журналістської творчості (В. Й. Здоровега, Г. В. Лазутіна), особли-
востям функціонування журналістики як соціального інституту, теорії журна-
лістики (І. Л. Михайлин, А. З. Москаленко), специфіці газетної (В. Ф. Іванов) 
та телевізійної (А. А. Князев) журналістики, особливостям журналістського 
розслідування як жанру (О. О. Тертичний, А. Б. Костянтинов). 

Мета дослідження – на прикладі сайтів Центру журналістських розслі-
дувань investigator.org.ua та Незалежного бюро журналістських розслідувань 
rassledovanie.org.ua виявити особливості функціонування та синтаксичного 
оформлення заголовків текстів журналістських розслідувань в Інтернеті.

У знаменитому словнику В. І. Даля [3] про заголовок сказано, що це «ви-
хідний лист, перший листок книги або твору, де означена його назва». Заго-
ловок позначає також назву розділу, глави книги, а в ділових паперах позна-
чення на початку листа відомства, місця, звідки і куди папір іде. Це широке 
значення заголовку. 

Існує декілька варіантів класифікації заголовків. Одразу слід зазначити, що у 
науковій літературі зустрічаємо праці, які виділяють різновиди заголовків в га-
зеті, щодо телебачення таких праць нами не знайдено. Тож розглянемо існуючі 
класифікації газетних заголовків.

Ю. А. Бєлова по типу стратегій інтерпретації виділяє два типи заголовків: з 
експліцитно та імпліцитно вираженим смислом, що розрізняються по локаліза-
ції смислу (відповідно на поверхневому чи глибинному рівні) [1]. Ю. В. Вере-



92

щинська пропонує класифікацію заголовків залежно від семантичної повноти 
інформації. Вона виділяє описовий (резюмує зміст матеріалу, не пропонуючи 
ні аналізу, ні висновків), інформативний (відображає основну ідею, повідомляє 
кінцевий результат новини; різновид інформативного, мета якого вразити реци-
пієнта – сенсаційний) та сентеційний (містить у собі прислів’я та приказки, що 
відображають основну ідею матеріалу) [2].

Частина дослідників [4] класифікують медіаназви за характером зміс-
тового подання інформації на: інформаційні (найчастіше використовують у 
подієвій інформації); спонукально-наказові (поширені у тоталітарній журна-
лістиці з її директивним характером, але трапляються й у сьогоденній практи-
ці); проблемні (дуже поширені в сучасній журналістиці, стилістично можуть 
бути виражені у формі питального речення або через зіставлення двох явищ); 
констатуючо-описові; рекламно-інтригуючі (мають певний елемент загадко-
вості, несподіваності, сенсаційності).

Для створення виразності в заголовках можна використати практично 
будь-який мовний засіб, але заголовок повинен бути доречним, експресив-
ним. Заголовок може бути жагучим і закличним, формувати в читачів певне 
ставлення до публікації.

Виражальні можливості синтаксису полягають у наступних особливостях 
вживання синтаксичних засобів: 

1. Вживання словосполучень, різних за смисловими відношеннями. 
2. Вживання речень, різних за метою висловлювання, тобто розповідних 

(стверджувальних та заперечних), питальних (власне питальних та риторич-
но-питальних), спонукальних;

3. Вживання речень, різних за емоційною забарвленістю (окличні, неокличні);
4. Вживання речень, різних за будовою: прості (односкладні чи двосклад-

ні, повні чи неповні, ускладнені чи не ускладнені) та складні (складносурядні, 
складнопідрядні, безсполучникові, складні синтаксичні конструкції, період);

5. Використання цитат, прямої та непрямої мови [5].
Розглянувши заголовочні комплекси текстів журналістських розслідувань 

в Інтернеті, ми дійшли висновку, що для надання заголовку виразності та сво-
єрідного стилістичного звучання можуть використовуватися всі відомі син-
таксичні засоби мови, засоби стилістики та діалогізації. 

Вживання словосполучень, різних за смисловими відношеннями
У розглянутих нами заголовках синтаксично частіше використовуються 

речення, аніж словосполучення, проте роль даного синтаксичного утворення 
для передачі головної думки матеріалу є теж значною. За смисловими відно-
шеннями нами були виявлені словосполучення: 

1) означальні (атрибутивні) – залежне слово вказує на ознаку предмета. 
Так, наприклад, словосполука «мрачная перспектива Мёртвой долины» [ЦЖР, 
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19.11.2012] задяки означенням мрачная та мёртвой створює відповідний фон 
для подальшого сприйняття інформації, заголовок «Очень временный марш-
рут» [ЦЖР, 11.10.2012] увиразнюється прислівником очень; 

2) додаткові (об’єктні) – залежне слово називає предмет, на який спрямо-
вана дія або ознака («Пища жизни» [ЦЖР, 30.04.2012]);

3) обставинні (адвербіальні) – залежне слово називає різні обставини 
(часу, місця, причини, способу дії). Наприклад, заголовкове словосполучен-
ня «Чисто по-русски» [ЦЖР, 15.08.2012] увиразнюється ще й жаргонним 
звучанням. 

Вживання речень, різних за метою висловлювання
Розповідні речення містять у собі певну інформацію, повідомляють 

про якийсь факт чи подію. Найчастіше подібні заголовки просто містять 
ствердження, констатацію факту: «В Евпатории объявили конкурс про-
ектов зоопарка «Солнышко» [ЦЖР, 1.12.2012].

Спонукальні речення закликають до дії, висловлюють наказ, побажання, 
вимогу чи дозвіл. Часто такі заголовки матеріалів журналістських розслі-
дувань несуть авторську іронію або застереження від небезпечних чи не-
правильних, незаконних та ін. дій: «Держи карман шире - власть заглянет в 
него каждому» [НБЖР, 13.09.2012].

Серед питальних речень, які виражають думку-питання, виділяють власне 
питальні та риторично-питальні речення. Власне питальні речення потребу-
ють відповіді, яку і подає журналіст розслідувач у своєму матеріалі: «Цар-
ской охоте в лесах Крыма – быть?» [ЦЖР, 25.10.2012], 

Відповідь на риторичні питання не передбачена, тут мова йде скоріше мо-
рально-етичний аспект роздумів автора: «Плохим дорогам нет конца?» [ЦЖР, 
12.04.2012].

Вживання речень, різних за будовою
1) односкладні: «Инфекция халатности»: год спустя» [ЦЖР, 26.10.2012];
2) неповні: «Не отходя от кассы» [ЦЖР, 8.06.2012], використовується та-

кож відомий афоризм, що робить заголовок більш цікавим для аудиторії;
3) неускладнені, за допомогою яких яскраво передається фактаж та заго-

ловок наближається до офіційно-ділового стилю: «Cеть ЛЖВ. Жизнь продо-
лжается» [ЦЖР, 6.06.2012].

Пунктуаційне оформлення синтаксичних конструкцій.
Найчастіше серед пунктуальних знаків для заголовків журналістсько-

го розслідування використовується двокрапка: «Хесед Шимон»: фонд про-
дления жизни» [ЦЖР, 3.04.2012]. Стилістично сильною є також трикрапка, 
яка передає емоції невпевненості, захоплення тощо: «Блуждая в темноте…» 
[ЦЖР, 30.03.2012].
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Отже, можна зробити висновок, що журналісти – автори журналістських 
розслідувань, окрім створення суто інформаційних заголовків, намагаються 
також увиразнити медіаназви, у тому числі за допомогою синтаксичних за-
собів. Усе це привертає увагу аудиторії, робить сприйняття матеріалу більш 
цікавим та насиченим, а також створює неповторне обличчя Інтернет-ресур-
сів, адже журналістське розслідування – один із найбільш авторитетних та 
складних жанрів сучасної журналістики.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОДІЄВОГО КОНЦЕПТУ 
«UKRAINIAN PROTEST» У БРИТАНСЬКІЙ ЯКІСНІЙ ПРЕСІ

Друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст. характеризується бурхливим 
розвитком масової комунікації. Розвиток традиційних ЗМІ разом із появою 
новітніх інформаційних технологій, комп`юторизації та глобалізації світово-
го інформаційного простору впливають на розвиток і функціонування мови. 
Мова ЗМІ стає об’єктом практичного дослідження в працях зарубіжних та 



95

вітчизняних вчених. Питанням мови масових комунікацій присвячені дослі-
дження В. Костомарова, Г. Солганіка, Т. Добросклонської, Т. ван Дейка, Л. 
Ломбардо, К. Шаффін та ін. Але концептосфера військового медіа дискурсу 
майже залишається поза увагою дослідників. Отже, актуальність даного до-
слідження зумовлена необхідністю наукового осмислення та розробки нових 
парадигм практичного дослідження мови масових комунікацій та концептос-
фери англомовного військового медіа дискурсу. Мета – на прикладі окремих 
текстів розглянути, як реальна подія вербалізується у медіафакті, що відобра-
жає задум автора; з’ясувати, які когнітивні структури задіяні в англомовному 
військовому медіадискурсі.

У сучасних роботах терміни «концепт» та «поняття» чітко розмежовують-
ся. Як слушно зазначає Ю. Степанов, «на відміну від понять концепти не лише 
мисляться, їх переживають. Вони є предметом емоцій, симпатій і антипатій, а 
іноді і зіткнень». Тобто, поняття можна визначити як тему, повідомлення про 
предмет чи явище, тему, яка відображує їх загальні і суттєві ознаки. Концепт – 
це ідея, вихід за межі обмеженого уявлення про загальні та суттєві ознаки 
предмета чи явища, це вже звернення не лише до абстрактних, але й до кон-
кретно-асоциативних та емоційно-оціночних їх ознак.

Як відомо, концепти формують систему думок і знань людини про світ, 
відображають пізнавальний досвід носія мови [1]. Концепти визначають по-
всякденне «ментальне» існування людини, сприяють класифікації явищ та 
їх стереотипізації. Подієвий концепт – це «оперативна змістовна одиниця 
пам`яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, всієї 
картини світу, яка відображена у людській психіці» [2, 90]. Подієвий концепт 
виступає структурним компонентом організації тексту, яка актуалізується у 
свідомості адресата-інтерпретатора під час концептуального усвідомлення 
події, яка в тексті має статус вербального факту.

У процесі контент-аналізу текстів британської якісної преси (The Daily 
Telegraph, The Times, The Guardian), присвячених подіям в Україні (листопад 
2013-січень 2014), ми визначили когнітивну організацію даних текстів та вия-
вили концептуальні установки, що допомагають читачеві сприймати подієвий 
концепт «Ukrainian protest». Проаналізувавши змістовні зв’язки між виявлени-
ми ключовими словами в текстах означених газет, ми визначили як само діє 
подієвий концепт «Ukrainian protest» в процесі побудови вербального факту, 
та встановили, які концептуальні установки закладав автор у концептуальну 
структуру тексту.
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NEW MEDIA AND THE CHANGE OF THE OLD 
BOUNDARIES OF JOURNALISM

Journalism is changing deeply and rapidly given the gradual dominance of new 
media, especially internet. At the heart of this changing landscape of journalism 
is the blurring of boundaries between factual and fictional genres (e.g. news and 
current affairs TV shows respectively), between information and entertainment, 
between news and views, between interpretation and ideology, between the right to 
access and democracy and finally between reporting and journalism.

A significant reason for that new journalism is on one hand the unification and 
the universalization of the production and of the consumption process and on the 
other the multimodality of digital content. This shifting towards a peoples’ type of 
journalism threatens on one hand the traditional, professional journalism and on 
the other democracy as condition and function of journalism.
In this paper I try to figure some ways which could be helpful in order to develop 
and preserve not only professional journalism but democracy as well. 

Ольга Полотняк,
студ. Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГАЗЕТА «КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЯК ВИД ПЕРІОДИЧНОГО 
ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ

Актуальність теми зумовлена передусім зростанням ролі університетської 
преси в забезпеченні можливості суспільства орієнтуватись у сучасних освіт-
ніх процесах, публічно висловлювати і представляти університетські позиції 
та інтереси, знаходити й об’єднувати однодумців, зацікавлювати абітурієнтів, 
залучати меценатів, спонсорів тощо, а також тим, що серед загального масиву 
друкованих ЗМІ преса вищих навчальних закладів найчастіше залишається 
мало дослідженою на науковому рівні. Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка є одним із провідних вишів України, а газету «Київ-
ський університет» можна вважати  його візитною карткою.

Дослідженням окремих аспектів теми «Газета як періодичне друковане видан-
ня» займались А. Виноградов, А. Волобуєва, О. Гнєдаш, В. Здоровега, В. Іванов, 
С. Квіт, Г. Кривошея, М. Кузьменкова, А. Москаленко, Т. Приступенко, Н. Сидо-
ренко, М. Тимошик, В. Різун, В. Шевченко, В. Шкляр, Л. Федотова та інші. На-
укових досліджень, що стосуються газети «Київський університет», майже немає.
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Мета дослідження – опис історії створення, структури та особливостей 
функціонування газети «Київський університет» на загальному фоні інших 
вітчизняних друкованих ЗМІ.

Завдання: простежити хронологію основних подій, пов’язаних зі станов-
ленням газети «Київський університет» як періодичного друкованого видан-
ня, описати її структурні характеристики (рубрикацію, жанри матеріалів) та 
особливості функціонування.

Газета – це видання, яке виходить з певною періодичністю і містить най-
важливіші поточні відомості про життя країни, регіону, міста тощо. Універси-
тетська газета – періодичне видання, головна мета якого полягає в інформу-
ванні сфер життєдіяльності конкретного навчального закладу [1].

Газета «Київський університет» – офіційне щомісячне друковане видан-
ня Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заснована 
25 жовтня 1929 року. Таке рішення прийняли  директивні органи напередодні 
дванадцятої річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. На першій 
сторінці під назвою видання зазначалось: «Газета пролетарського студент-
ства, професури та службовців Київського інституту народної освіти» (так 
тоді називався університет). За період свого існування змінювала назву чо-
тири рази: «Кузня освіти» (до 1929 р. газета була вузівською стіннівкою з 
такою ж назвою), «За комуністичні кадри», «За радянські кадри» і нарешті 
«Київський університет». 

Газета виходила щотижня, на чотирьох-шести, а під час свят на восьми 
сторінках. Згодом друкувалася двічі на місяць. Сьогодні виходить один раз на 
місяць. У роки Великої вітчизняної війни роботу було призупинено. З 2009 
року виходить повноколірним друком, наклад від 1000 до 3000 примірників, 
до ювілейних дат чи вступної кампанії – до 5000 примірників. За роки неза-
лежності з’явилася практика випускати дайджести вересневих номерів.

У своїй діяльності газета керувалась і керується чинним законодавством 
і Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(прийнятий 07.04.2009 р.) [7] Останній офіційний статут газети «Київський 
університет» прийнято у грудні 1990 року [6].

Аудиторією газети «Київський університет» є студенти, старшокласники 
та їхні батьки; викладацько-адміністративний колектив вишу; представники 
влади, які займаються питаннями освіти; представники бізнес-спільноти; 
міжнародні партнери із програм та проектів співпраці.

Суспільство сьогодні має приділяти більше уваги розвитку масових ко-
мунікацій не лише в їхньому глобальному вимірі, а й на «низовому» рівні, 
в інформаційній практиці освітніх колективів. Газета «Київський універ-
ситет» хоч і вузькоспеціалізована, але довгий період її існування (майже 
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85 років) доводить, що вона залишається актуальною і необхідною новим 
поколінням студентів та викладачів.

Як і будь-який інший друкований ЗМІ, газета «Київський університет» за-
знає змін, але продовжує виконувати своє основне завдання – інформувати 
про життєдіяльність вищого навчального закладу.
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ЖАНР ПОРТРЕТУ В КОРПОРАТИВНИХ МЕДІА 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ

Позиціонування іміджу професіонала відповідного профілю – важливе 
завдання будь-якого підприємства. Одним із інструментів цієї діяльності є 
корпоративна преса як виразник дій та місії організації, і, відповідно, усіх її 
представників. Підвищення ефективності та дієвості корпоративних засобів 
масової комунікації – одне з головних питань, яке постає перед прес-центрами 
організацій та підприємств усіх форм власності. Преса крупних промислових 
підприємств – один із найдавніших різновидів корпоративних медіа – сьогод-
ні знаходиться на стадії реформування: вихід на нові ринки (переважно регі-
ональні), використання нових технологій дизайну та верстки, поява інтернет-
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версій тощо. Однак попри процеси модернізації деякі змістові компоненти 
видань залишаються незмінними, адже якісно виконують свої функцію фор-
мування іміджу фахівця підприємства. Саме таким традиційним компонентом 
корпоративної преси залишається, на нашу думку, жанр портрету.

У нашій роботі ми спробували дослідити особливості функціонування 
портрету в сучасних корпоративних друкованих засобах масової комунікації. 
Зробити це вирішено на матеріалі публікацій корпоративного видання маш-
нобудівного концерну «Азовмаш» «Азовский машиностроитель», що є одним 
з найстаріших у даному сегменті ринку преси міста Маріуполя – крупного 
промислового центру Приазов’я. Газета є досить різноманітною за тематич-
ною наповненістю, аудиторною спрямованістю тощо.

Проблеми функціонування жанру портрету взагалі та в корпоративній 
пресі зокрема активно розглядаються у науковій літературі. Детально теорія 
жанру портрету розглядається у теорії журналістських жанрів (О. А. Тертич-
ний, М. Н. Кім, М. Ворошилов, М. К. Василенко, В. А. Ампилов, Т. А. Бе-
неволенська, M.  І Воронова, Л. Є. Кройчик, В. В.Сиченков, Д. Туманов), а 
також у працях, присвячених основам журналістської творчості (В. Й. Здоро-
вега, Г. В. Лазутіна, Д. М. Прилюк, Г. С. Мельник та А. М. Тепляшина). Про-
блемам корпоративної преси присвячені дослідження Л. С. Агафонова, І. В. 
Альошиної, О. Афанасьєвої, В. Ф. Носової, Л. В. Савченко. Специфіка цього 
різновиду преси як інструменту формування професіонала (не підприємства, 
керівника тощо) досі в літературі розглядалася мало.

Мета дослідження – на прикладі газети «Азовский машиностроитель» 
виявити особливості функціонування жанру портрет на сторінках сучасної 
корпоративної преси. Предмет дослідження – портрет у корпоративних дру-
кованих медіа як інструмент формування професійного іміджу. Об’єкт до-
слідження – публікації корпоративного видання концерну «Азовмаш» «Азов-
ский машиностроитель» зазначеного жанрового різновиду за 2013 рік.

Під терміном корпоративне видання (corporate publishing) Л. Ф. Носова 
розуміє «пресу, що виходить з певною періодичністю (не рідше одного разу 
на рік), яка видається за рахунок компаній чи інших бізнес-структур в їх ді-
лових інтересах і розрахована на конкретну цільову групу» [3, 104]. Л. В. Сав-
ченко говорить про даний різновид періодики як про «ресурс, що інформує 
про задачі, цілі, успіхи, новини, продукти і послуги компанії, що виходить 
на її кошти, найчастіше не даючи інформацію про інших суб’єктів бізнесу. 
Він призначається, в першу чергу, співробітникам компанії, її клієнтам та 
партнерам» [4, 210]. Як зазначає російський дослідник Л. С. Агафонов, «кор-
поративне видання як сегментоване за змістом та формою є вдалим комуні-
кативним рішенням на фоні «білого шуму» – однієї з основних проблем, що 
супроводжують розвиток традиційних каналів комунікації» [1]. 

Говорячи про жанр портрету, О. В. Колесниченко зазначає, що його мета – 
«описати зовнішній світ персонажу та проникнути у його внутрішній світ» [2, 
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86]. Автор наводить типову структуру публікацій зазначеного жанрового різно-
виду: «1) найважливіші етапи життя персонажу (народження, вибір професії, 
створення сім’ї тощо); 2) цікаві випадки з життя; 3) коментарі персонажа; 4)
спостереження автора; 5) спостереження тих, хто знає персонажа; 6) новинна 
зачіпка» [2, 86]. Такої структури частіше всього дотримуються автори досліджу-
ваного нами видання, що дозволяє прослідкувати етапи становлення зображеної 
особистості як професіонала, зростання його майстерності та процесу вдоско-
налення вмінь і навиків.

Найчастіше матеріали портретного жанру публікуються у рубриках «Активная 
позиция», «Благодарность», «Будущее «Азовмаша», «Ветераны», «Встречи», «Ди-
настии», «Женщина в мужской профессии», «Знай наших», «Интервью», «Лич-
ность», «Мы – азовмашевцы» тощо. 

Проблемно-тематичний та ідейний аспекти публікацій портрету детер-
мінуються прагненням журналістів відтворити образ професіонала у різних 
ракурсах – професійному, творчому, особистому тощо, що створює узагаль-
нений позитивний імідж персоналу, наближує матеріал до звичайного читача, 
тим самим підвищуючи загальні прагматичні особливості публікацій. Так, те-
матично публікації жанру портрету завжди присвячені людині – спеціалісту, 
товаришу, другу, сім’янину, творцеві, лауреату якогось конкурсу, носієві різ-
номанітних нагород тощо. Серед проблем, які порушуються найчастіше – са-
мореалізації та самовдосконалення, здолання професійних та життєвих труд-
нощів, адаптації в колективі, колективної праці та роботи в команді тощо. 
Ідейний аспект портретних публікацій виражається у прагненні журналістів 
розповісти про життя та діяльність працівників заводу – звичайних людей, 
знайомих та друзів, видатних особистостей; показати звичайну людину з не-
звичайного ракурсу, тим самим вказавши на особливість героя публікації; 
створити образ професіонала, що працює творчо, натхненно, із задоволен-
ням, таким чином, через особистість фахівця твориться образ підприємства, 
що створює всі умови для творчої самореалізації; показати роль праці на за-
воді у формуванні характеру особистості; сформувати узагальнений образ 
персоналу підприємства даної галузі – згуртованого, працьовитого, дружньо-
го та люблячого свій завод; показати любов працівників до свого заводу, від-
даність своїй справі. 

Розглядаючи лексико-стилістичні та художньо-композиційні засоби ство-
рення образу головного героя у портретних матеріалах, можемо констатувати 
прагнення журналістів корпоративної преси до максимального виражального 
ефекту, моделювання яскравого образу непересічного громадянина та пра-
цівника підприємства з високими моральними якостями та неперевершени-
ми професійними вміннями та навиками. Для досягнення поставленої мети 
використовується широкий спектр мовно-синтаксичних, композиційних та 
художньо-стилістичних засобів. Так, лексико-стилістичні та синтаксичні 
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особливості публікацій полягають у вживанні великої кількості вузькоспеці-
алізованої лексики (професіоналізмів, термінів, жаргонізмів); використанні 
стилістично забарвленої лексики та лексичних конструкцій (переважно під-
несеного плану), а також специфічних стилістичних прийомів (стійких сло-
восполучень, приказок та прислів’їв, цитат, алюзій на різні комунікативні 
явища); використання експресивного синтаксису (окличні, питальні речення, 
трикрапка). Серед композиційних характеристик можемо назвати переважан-
ня хронікальної побудови; яскравий, патетичний заголовок, що може місти-
ти цитату героя, його головну характеристику чи девіз життя, констатацію 
основної ідеї матеріалу, містити лише прізвище, ім’я та по-батькові головного 
героя тощо; біографічний (перелік біографічних даних героя) чи ліричний 
лід (містить опис інтер’єру, філософські роздуми, цікаві деталі, звернення до 
вічних істин тощо). Щодо художніх засобів, було виявлено активне викорис-
тання епітетів, порівнянь, метафор, перифраз.

Підсумовуючи вищесказане, можемо стверджувати, що жанр портрету у 
корпоративній пресі є дієвим інструментом формування позитивного іміджу 
професіонала. Використовуючи спеціальні лексико-стилістичні, композиційні, 
синтаксичні, художні засоби, автори портретних матеріалів виражають корпора-
тивні ідеї та фахові стандарти в характері однієї людини – героя публікації, що 
наближує їх до читача та робить більш зрозумілими та зручними та сприйняття. 
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ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВОЇ СТРУКТУРИ ІНТЕРНЕТ-РАДІО

Проблеми жанрової структури Інтернет-радіо, залишається найактуальні-
шим напрямком наукової думки в сучасній українській журналістиці. Теорія 
жанрів сьогодні ставить перед собою основні запитання: що таке «Інтернет-
жанр» радіо, чи відрізняється він від офлайнової версії, чи настільки він стій-
кий. Електронні ЗМІ в цьому питанні менш вивчені [6].

З розвитком глобальної мережі, Інтернет став головним чинником в подачі 
інформації серед ЗМІ. Якщо раніше всесвітню павутину розглядали тільки, 
як джерело інформації, то на сьогодні Інтернет став видом нового засобу ма-
сової інформації для всіх. З його розвитком почали розвиватись і жанри жур-
налістики, особливо радіо [1].

Інтернет-радіостанції інформують у реальному часі або в записі; деякі 
є інтернет-дублями звичайних радіостанцій, інші існують тільки в мережі. 
Інтернет-представництва радіо компаній перебувають у пошуку нових форм 
роботи в мультимедійному мережному середовищі й трансформуються під її 
впливом [4]. 

Версії офлайнових станцій – це не повноцінне мережне радіо. Це тип ме-
режного ЗМІ, що є сайтом радіостанції в Інтернеті або (при наявності пря-
мого ефіру на сайті) – версійним мережним радіо. Основна мета версійного 
радіо – це реклама й промоушн офлайнового радіо і його іміджу [2]. А от 
завдання можуть різнитися й варіюватися, значно розширюватися. Це, при-
родно, впливає на вторинні й формальні типологічні ознаки сайтів: редактор-
ський склад, інформаційне наповнення, рубрики, зміст мережного ЗМІ. 

За цією ознакою можна виділити кілька основних типів сайтів радіостан-
цій: мережна візитка; мережний фен-зин; інформаційно-розважальний сайт.

Сайт – мережна візитка, переслідує основну мету – рекламу офлайнової 
станції в інформаційному просторі Інтернету, і в цьому випадку завдання та-
ких видань не виходять за рамки мети [3].

Мережний фен-зин (fan-zine, від англ. «fan» – шанувальник і «magazine» – 
журнал, у західнійкультурі фен-зин – журнал, створюваний спеціально для ша-
нувальників якої-небудь поп-групи або виконавця, іноді самими фанатами) теж 
ставить своєю головною метою PR й промоушн станції в середовищі Інтернету. 

Інформаційно-розважальний сайт – тип досить складний і неоднозначний. 
Основна мета сайтів даного типу – також PR й промоушн, але іноді деякі 
завдання (інформування й розвага слухачів) починають домінувати й визна-
чення мети ускладнюється [5].
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Звичайне радіо послужило своєрідною «матрицею» у процесі створення, 
формування й розвитку веб-радіо, але звична нам «матриця» радіомовлення, 
потрапивши в Інтернет, придбала зовсім нові ознаки, обростила додатковими 
формами й способами подачі інформації. Отже, є всі підстави говорити про 
те, що радіо в Інтернеті – новий вид ЗМІ, відмінний від «звичайного» радіо 
(«радіо – офлайн»), основною відмінністю якого від інших видів мережних 
мас-медіа є пріоритетність звукової інформації [2].

Перспективами розвитку он-лайнового радіо є те, що подача необмеже-
ної кількості інформаційного потоку зростає в сто разів. Інтерактивінсть та 
мультимедійність захоплює та привертає слухачів. А саме головне – прямий 
контакт з користувачами мережного сайту.
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ЦІННІСНІ НАСТАНОВИ В МАТЕРІАЛАХ РУБРИКИ 
«КУЛЬТУРА» ЧАСОПИСУ «ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ»: 

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ

Свого часу всесвітньовідомий психіатр Олександр Бухановський в одно-
му з інтерв’ю зазначив: «… у 1999 році на Генасамблеї всесвітньої асоціації 
психіатрів було прийнято принцип, який тепер є складовою етичного кодексу 
кожного лікаря-психіатра: співробітництво з мас-медіа. Чому ми так багато 
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уваги приділяємо роботі з журналістами? Тому що знаємо, який величезний 
вплив мають ЗМІ на стан психічного здоров’я населення. Як позитивний, так 
і негативний, загалом і в окремих випадках окремих хвороб по-різному» [1]. 
Таке визнання сили впливу медіа можна вважати справедливим для всіх осно-
вних суспільних сфер (політичної, економічної, соціальної, духовної) зокрема 
і для аксіосфери як «системи конкретних форм ціннісного ставлення людини 
до світу» [2, 54] що пронизує всі згадані вище, загалом. І оскільки проблема 
пошуку можливих шляхів усунення деформацій інфопростору й забезпечен-
ня гармонізації аксіологічного балансу медіасфери нині постає дуже гостро, 
то маємо всі підстави говорити про актуальність визначення необхідних і до-
статніх складових аксіосфери медіа, в контексті чого так само актуальним є 
й вивчення ціннісних настанов (як одного з неодмінних елементів, що забез-
печує функціонування системи) у матеріалах ЗМК, присвячених культурній 
проблематиці. Дана ж розвідка пропонує аналіз матеріалів рубрики «Культу-
ра» часопису «Дзеркало тижня» (ДТ). 

Отже, мета даної роботи – визначити мовні засоби вираження ціннісних на-
станов означених матеріалів і простежити ефективність добору їх у визначено-
му контексті з огляду на їхні можливості впливу на реципієнтів. Для досягнен-
ня поставленої мети слід розв’язати такі завдання: 1) проаналізувати матеріал 
рубрики «Культура» вказаного тижневика; 2) визначити лінгвістичні засоби 
представлення ціннісних настанов у цих матеріалах. Об’єкт дослідження – ма-
теріали рубрики «Культура» часопису «Дзеркало тижня». Предмет досліджен-
ня – мовні одиниці вираження ціннісних настанов у згаданих матеріалах.

Настанова як вказівка або порада діяти певним чином у публіцистичних 
текстах, зазвичай, випливає з контексту (що цілком закономірно й виправда-
но, оскільки прямий імператив швидше спонукатиме реципієнта до спротиву, 
ніж породжуватиме бажання дослухатись поради) й реалізується автором че-
рез ціннісну оцінку (на противагу оцінці гносеологічній чи праксеологічній), 
тобто через оцінку як віднесення до цінності, породжену душевним відрухом, 
переживанням.

Розгляньмо, як приклад, нарис О. Вергеліса «Галузь фізики в розділі лі-
рики. Про режисера Дмитра Богомазова» (ДТ. – 2014, 14 лютого). Автор, 
тонкий, уважний, скрупульозний аналітик, чиї матеріали незмінно вирізня-
ються не лише глибоким аналізом і заглибленням у матеріал, а і яскравим 
ідеостилем (багатство тропіки, розмаїття стилістичних прийомів, інтертек-
стуальність, іронічність, гра словами й смислами, алюзійність та ін.), одразу 
ж висловлює захоплення героєм свого нарису, про якого хочеться оповідати 
«ясно і щиро», оприявнюючи власну оцінку на рівні лексики, фразеології, 
словотвору, синтаксису. 

Так, на лексичному рівні оцінка проявляється через стилістичні та зо-
бражальні засоби (стилістично марковані відтворювані одиниці й тропи); 
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зокрема через 1) просторіччя (І не дозволяє жодній заразі, жодній дозвіль-
ній погані проникати на цю його сакральну територію. Не допускає сюди 
світської вульгарності, пустоголових просторікувань у таких же інтерв’ю; 
Інерція й традиція постійно диктують представникам нашого сценічного со-
ціуму першочерговість гонитви за статусністю, кар’єрною спроможністю, 
«обвішаністю» званнями, значками, цяцьками); 2) ампліфікації: (Навіть якщо 
світ різних його постановок ускладнений авторськими концептами, несподі-
ваними підтекстами, ледве зчитувальними формулами, однаково, назовні в 
цих спектаклях прорізатиметься його чітке послання); ампліфікації з тавто-
логічним повтором (Грали в театр – заради театру, створювали спектаклі – за-
ради мистецтва, адаптували різні тексти – заради пошуку нових змістів); 3) 
метафори (Любив фізику, математику. Останню називав «поезією розуму»; 
Я так і бачу, як на своїх репетиціях режисери класу Богомазова вибудовують 
кожен пальчик акторові, норовлять не відпускати дуже далеко політ лицедій-
ського свавілля); 4) епітети, реалізовані часто через прикладки (Богомазов 
за своєю природою – режисер-фізик. Ліричний фізик; Скажімо, є на землі 
режисери-епіки; Є режисери-алхіміки, шамани; Сувору вертикаль філосо-
фа-фізика й емоційну горизонталь невиправного лірика-нонконформіста); 5) 
старослов’янізми, вжиті з іронією (Водночас над Банковою розверзлися темні 
хмари, зійшло сонце адекватності – і йому, нарешті, вручили давно заслужене 
звання) та ін.

На рівні фразеології через фразеологізми з емоційною оцінкою (Талано-
вита, чесна, твереза, адекватна, не завжди легка людина, нині він упіймав 
хвилю).

На рівні словотвору через: 1) словоскладання (Та зараз хочеться писати-
говорити про цього режисера, не плутаючись у липкому павутинні складнос-
тей-удаваностей псевдотеатральних сентенцій); як різновид – оказіональне 
словотворення, представлене, часом, із часткою іронії (Давним-давно, вже 
років із двадцять, він заглиблений і навіть зациклений на процесі «театротво-
рення». «Театровідкриття» й «театроконструювання». Даруйте, будь ласка, за 
кострубатість цих псевдонеологізмів); 2) використання зменшувально-пест-
ливих суфіксів для створення літот, які, своєю чергою, виступають не просто 
образним применшенням, а ще й способом підкреслити увагу героя нарису 
до кожної дедалі, заманіфестувати твердження, що для нього не існує дріб-
ниць у процесі творення, що саме по собі несе оцінне значення (на крихітних 
майданчиках; кожен пальчик).

На рівні синтаксису через використання: 1) вставних конструкцій, що 
виражають різні модальності, скажімо, шанобливе захоплення (Сам він, 
наскільки смію судити, людина без зайвої наносної фанаберії… Поняття 
«кар’єра» у театрі для нього, як мені бачиться, завжди знаходилося в коорди-
натах природної можливості ставити спектаклі…); 2) вставлених конструк-
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цій, які містять не лише додаткову інформацію, а й додаткову оцінку, часто 
через зіставлення особистих якостей режисера з особистими якостями акто-
ра на рівні талант/талант (На крихітних майданчиках, часом народжувалися 
камерні шедеври такі як «Роберто Зукко» (з Віталієм Лінецьким, його улю-
бленим актором); тут, до речі, бачимо й антитезу в основі структури речен-
ня: крихітний майданчик/камерний шедевр, яка також увиразнює авторську 
оцінку; Забігаючи наперед, зауважу, жодна ситуативна пошесть (коли, напри-
клад, путінські режисери-грантоїди принижують артиста «у славу» техноло-
гій і навіть Facebook) нашому героєві не загрожує).

З цього всього ми й бачимо, як на основі вдало дібраних лінгвістичних 
засобів оцінки (позитивної в аналізованому матеріалі) викристалізовується 
авторська ціннісна настанова: цінуйте справжній талант і віддавайте перевагу 
кращому, гідному, тому, що змушує нас замислюватись і повертає іманентні 
значення базовим цінностям.

Отже, ціннісні настанови в розглянутому матеріалі оприявнюється через 
контекст, а не прямий імператив, і реалізуються через ціннісну оцінку, що 
проявляється на лексичному, фразеологічному, словотвірному та синтаксич-
ному рівнях.
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
 «МОВНО-ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА»

Мовно-політична культура – явище складне і багатогранне. У різних ре-
гіонах України воно має свої відтінки і різне забарвлення. Це пов’язано на-
самперед з тією культурною спадщиною, яку успадкував український народ 
від тих держав і народів, з якими йому довелося тісно співпрацювати упро-
довж десятиліть, а в окремих випадках, і століть. У зв’язку з цим практично 
кожний регіон в Україні вирізняється власною мовно-політичною культурою. 
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Цю відмінність взяли на озброєння політики, вони стали її використовувати у 
власних політичних цілях та інтересах. Це призвело до протистоянь і конфлік-
тів на Півдні і Сході України, зокрема в АР Крим. У зв’язку з цим необхідно 
з’ясувати витоки і сутність цього поняття, його значення і місце у політичній 
системі сучасної України. Це і є те завдання, яке досліджується у цій роботі. 

Термін «мовно-політична культура» складається з тріади: мова-політика-
культура. Головною складовою тріади є мова, яка знаходиться в основі цього 
поняття і відповідає за політичну комунікацію. Мовно-політична культура має 
спільне поле, на якому успішно функціонують, взаємодіють і взаємодопов-
нюють одне одного вищезазначені складові, оскільки для культури слово, на 
думку С. Денисюк, є дією, мова – комунікацією, яка у свою чергу може мати 
форму мови [2, 78].

«Мовно-політична культура» − це нове і практично не досліджене понят-
тя, що є складовою феномену «політична культура», яке вперше застосував 
німецький учений І. Гердер, але категоріального статусу воно набуло лише у 
другій половині XX ст. зусиллями таких закордонних вчених, як Г. Алмонд, 
Л. Бляхер, С. Верба, Д. Елазар, Л. Пай та ін. Вони вважають, що термін «полі-
тична культура» має багато визначень. Але всі вони зазначають, що політична 
культура – це сукупність поглядів, переконань, орієнтацій і зразків поведінки, 
які визначають, на думку М. Дмитренко, ставлення людей до політичної сфе-
ри життя суспільства, рівень та сформованість їх політичної активності[4, 9]

Українські вчені запевняють, що стан мовно-політичної культури зале-
жить від багатьох факторів, а насамперед − політичної системи і режиму, від 
діяльності яких залежить функціонування і розвиток усіх галузей суспільно-
політичного життя держави. Окремі аспекти цієї проблеми досліджували такі 
вітчизняні вчені, як О. Братко-Кутинський, М. Головатий, В. Горбатенко, С. 
Денисюк, І. Дзюба, О. Заремба, М. Дмитренко, Т. Клинченко, В. Котигоренко, 
І. Кресіна, Л. Лук’яненко, О. Майборода, Л. Нагорна, Л. Новохатько, М. Оста-
пенко, М. Панчук, Ю. Римаренко, М. Розумний, О. Рудакевич, В. Скляр, М. 
Степико, Л. Шаян, О. Шульга та ін. Вчені зійшлися у власних висновках на 
тому, що та мовно-політична культура, яка у свій час була успадкована укра-
їнською владою та українським народом від інших держав, дискредитувала 
себе, виявилася недієздатною і неспроможною розв’язувати ті нагальні про-
блеми, які турбують українську полікультурну спільноту. Це поняття, на дум-
ку М. Остапенко, не повинно зводитися до простої сукупності груп і спільнот 
з різними мовами, культурами, етнічним походженням і релігіями[8, 106]. 

У зв’язку з цим виникла необхідність у переосмисленні та у формуванні 
такої мовно-політичної культури, яка б задовольняла потреби не лише етніч-
них українців і росіян, які складають більшість, а й усі інші народи, котрі 
вважають Українську державу своєю Батьківщиною, готові її захищати і роз-
будовувати. Мовно-політична культура, на думку багатьох учених, зокрема 
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М. Дмитренко, має подвійну сутність, вона може формувати у спільноти як 
конфронтаційне, так і загальнолюдське мислення. Перше захищає інтереси 
власної групи, спільноти, регіону і намагається їх видати як такі, які сто-
суються усіх. Друге спрямоване на захист духовних загальнонаціональних 
інтересів і цінностей. Конфронтаційне мислення на рівні індивіда, групи, 
спільноти і регіону може призвести до ескалації конфлікту, де одні не хочуть 
чути та адекватно сприймати інших, що, на думку учених, зокрема Ю. Ри-
маренка, межує з низькою культурою, відірваністю теоретико-ідеологічних 
наукових здобутків від освітньої і виховної сфер [6, 174]. 

У зв’язку з цим виявилася потреба класифікувати мовно-політичну куль-
туру як провінційну, підданську та активістську (С. Верба). Перша з них ха-
рактеризується інертним ставленням частини населення та їх байдужістю 
не лише до мовної політики держави, а й до того, якими турботами живе 
суспільство і держава та які мовні закони ухвалює влада. Цей тип культури 
є наслідком тоталітарної ідеології, яка проникла в менталітет українського 
народу, його спосіб мислення і поведінку [3, 112]. 

Все це зводилося до того, аби людина не втручалася в політику, пасивно 
і справно виконувала волю влади. З цього випливає підданський тип мовно-
політичної культури, який спрямовано на повне розуміння влади, узгодження 
з нею усіх дій і підкорення тій мовній політиці, яку вона проводить. Перший 
і другий типи породили активістський тип мовно-політичної культури, який 
не погоджується ні з інертністю, ні з байдужістю. Він з’явився для того, аби 
вивести суспільство і країну на новий вищий етап розвитку, змінити життя 
людей, підвищити рівень культури, яку вчені розуміють, зокрема Л. Нагорна, 
як живий процес, що включає виробництво, збереження та споживання духо-
вних цінностей. Активістський тип мовно-політичної культури − це ставлен-
ня до мови і засобів соціальної комунікації, вербальних механізмів зв’язку 
між владою і соціумом [5, 274].

Лідери тоталітарно-авторитарної системи намагалися запевнити громадян 
у тому, що її мовно-політична культура спрямована на добробут і захист їх 
інтересів. Вчені зазначають, що жодний із зазначених типів політичної куль-
тури не існують окремо. Це видно на прикладі сучасної України, де перші два 
типи притаманні громадянам, які мешкають на Півдні і Східі країни. Захід-
ним і частково центральним областям відповідає активістський тип мовно-
політичної культури. Свідченням цього є протест, який було спрямовано на 
блокування ухваленого з порушенням процедури закону «Про засади держав-
ної мовної політики». Скасування цього закону активізувало дії підданської 
частини громадян, які вилилися у велике притистояння і конфлікт в АР Крим, 
мешканці якого звернулися за допомогою до Російської Федерації, щоб та 
«захистила» їх від «свавілля» активістів, не усвідомлюючи, що на війні, яку 
може розпочати Росія проти України, будуть гинути всі українці незалежно 
від того, де вони мешкають. Протест громадян, які належать до піддансько-
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активістського типу культури (М. Дмитренко), перекинувся на окремі східні 
і південні області країни. Все це почало загрожувати масштабним мовно-по-
літичним і військовим конфліктом у середині країни, який виник, по суті, 
на основі відсутності патріотизму до власної країни, етики, толерантності, 
компромісу і консенсусу [9, 383].

На сучасному етапі українського державотворення більш прийнятним є 
поляризований і консенсусний підхід до розвитку мовно-політичної куль-
тури, яка повинна схилятися до толерантності і дискурсу. У демократичній 
державі мовно-політична культура формується на основі національних цін-
ностей, захищає права і свободи громадян, передбачає конкуренцію різних 
ідеологій і програм політичних партій. У цьому і виявляється її сутність та 
значення. На формування мовно-політичної культури впливають раціональні 
закони про мову, конструктивні мовно-політичні гасла, міфи, які об’єднують 
українське полікультурне суспільство, історична пам’ять, державні символи, 
звичаї і традиції українського народу тощо. Політична культура, на думку М. 
Головатого, − це система переконань, ідей, уявлень, установок та моделей по-
ведінки, що склалися історично [1, 116]. 

Тоталітарна політична культура формується на основі маніпуляції сві-
домістю людей, подвійних стандартів сприйняття світу, а також − міфів, які 
виховують недовіру і ненависть до окремих народів, країн, приватної влас-
ності тощо. Взагалі рівень мовно-політичної культури визначається мірою 
активності чи пасивності влади і громадян, розвитку освіти, свободи, моралі, 
знань та участі у суспільно-політичній діяльності країни. Мовно-політична 
культура – це явище, яке, з одного боку, базується на захисті української мови 
як єдиної державної, а також рідних мов національних меншин; історичній 
пам’яті українського народу, його традиціях, звичаях, патріотизмі і загально-
державних цінностях, з іншого боку, – на ірраціональній основі, яка ґрун-
тується на деструктивній свідомості громадян, які співчувають популістам, 
критиканам, захищають інтереси окремої групи, спільноти, а також чужу 
мову і культуру, які посідають одне з чільних місць у розстановці пріоритетів 
суспільного і державного розвитку, виступають одним із найважливіших чин-
ників державотворення [7, 216]. 

Виходячи із зазначеного вище, варто зробити такі висновки, які свідчать, 
що мовно-політична культура за своєю сутністю, значенням і місцем у по-
літичній системі сучасної України є суперечливою і двозначною, оскільки 
поєднує у собі раціональні та ірраціональні чинники, а також дві культури – 
авторитарно-тоталітарну, яка ще має велику силу і вплив, і демократичну, яка 
народжується. Постійна напруга і протистояння між цими двома культурами 
провокують мовно-політичний конфлікт, який може охопити всю територію 
України і остаточно її розколоти за мовно-політичною ознакою. Варто ро-
зуміти, що на активістський тип мовно-політичної культури впливають ті 
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події, які відбулися в Україні на початку 90-х рр. минулого століття, «пома-
ранчева революція», мовні законопроекти, які створювалися проросійськими 
політичними силами і накопичувалися у комітетах Верховної Ради України; 
ратифікація «Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», яка 
спровокувала парад «мовних суверенітетів» на Півдні і Сході країни, ухва-
лення та скасування нового проросійського закону «Про засади державної 
мовної політики». Всі ці події підготували ґрунт та актуалізували ті події, які 
відбулися у кінці 2013 на поч. 2014 рр. у Києві, у регіонах України і які наразі 
відбуваються в АР Крим. 
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ЕТИКЕТНІ ПРАВИЛА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
 УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Прагнення поводитися пристойно є природно виниклою нормою життя в 
суспільстві. Неможливо будувати стосунки з людьми, не дотримуючись певних 
етикетних правил і норм спілкування. Про багатообразність ситуацій, в яких 
доцільно і необхідно використовувати етикет, свідчать дані інтернет-ресурсів, 
де згадуються такі його види, як мережевий, військовий, ісламський тощо.

Інтерес до мовленнєвого етикету зумовлений тим, що він є однією з най-
важливіших складових комунікативного процесу. Як наголошує Л. К. Яко-
венко, використання мовленнєвого етикету, антропоцентричного за своєю 
сутністю, робить висловлювання персоніфікованим і приводить до реаліза-
ції його іллокутивної сили [4]. Тому є природним, що знання етикету сприяє 
успішній комунікації, особливо в умовах міжкультурного спілкування, одним 
з видів якого є професійне спілкування.

Н. І. Формановська, один з найвідоміших дослідників мовленнєвого ети-
кету, стверджує, що етикет і мовленнєвий етикет – це загальноприйняті в 
тому чи іншому суспільстві, колі людей правила, норми поведінки, зокрема, 
і мовленнєвої (відповідно до розподілу соціальних ролей в офіційних і нео-
фіційних ситуаціях спілкування), які, з одного боку, регулюють, з іншого – 
виявляють, демонструють відносини членів суспільства за приблизно такими 
аспектами: свій – чужий, вищий – нижчий (за рангом), старший – молодший, 
далекий – близький, знайомий – незнайомий і навіть приємний – неприєм-
ний [3]. Зв`язок мовленнєвого етикету з поведінковими опозиціями проек-
тується на професійне спілкування, де організуються співвідношення типу 
професіонал – непрофесіонал, споживач – виробник, покупець – продавець.

Метою нашого звернення до аспекту етикетних норм комунікацій є спроба вия-
вити зміни в українському мовленнєвому етикеті у зв’язку зі змінами у суспільстві.

Досліджуючи особливості мовленнєвої поведінки в професійній сфері, 
умови і закономірності її створення, ми відзначили зміну норм мов. Показо-
вою є мовленнєва поведінка продавців: у 1970–80 роки частіше за все контакт 
ініціював покупець. Найбільш розповсюдженими були такі фрази: «Скажіть, 
будь ласка, чи маєте ви…?»; «Чи не змогли б ви показати…?»; «Дівчино, будь 
ласка, покажіть…»; «Дайте мені, будь ласка…» тощо. При тому частою була 
інтонація прохання або лестивості, яка викликана відчуттям незручності: по-
ведінка продавців не відрізнялася привітністю і не приваблювала до спілку-
вання. Продавці часто відповідали коротко, односкладно і різким голосом: «На 
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вітрині – чого питають?»; «Так»; «Ні»; «Дивіться самі»; «Не знаю»; Відкіля 
мені знати тощо. Використання етикетних формул (привертання уваги, про-
хання) було зазвичай притаманне мовленню споживача, а не професіонала.

Зміна моделі поведінки поступово привела до того, що багато покупців, 
особливо молодих, оцінюють нову форму як природну та зручну. Інтерес до 
покупця з боку продавця вони сприймають як належний, але не терплять над-
окучливості, яку більшість опитаних оцінюють негативно. Подібні зміни сто-
суються й інших професій. Розвиток ринкової економіки посприяв переоцінці 
цінностей. На зміну роздратуванню тих, хто надає послуги, приходять етикет-
ні фрази, шанобливе ставлення та допомога, тобто мовленнєві моделі стали 
іншими. Але, за спостереженнями І. А. Стернина, формування толерантності 
у спілкуванні, яке розпочалося нещодавно, як можна припустити, здійснюва-
тиметься повільно, тому що більша кількість комунікативних норм і традицій 
не підтримують цю категорію [2, 62]. Але все ж таки позитивними моделями 
залишаються саме ті, які зорієнтовані на комунікативний ідеал.

Зіставлення висловлювань професіоналів (лікарів, викладачів, інженерів 
тощо), що запам`яталися і які оцінювалися респондентами як позитивні та нега-
тивні, довело, що ми маємо певні закономірності такого розподілу. Так, респон-
дентами позитивно оцінюються висловлення, які демонструють активне слухан-
ня, зацікавленість, бажання допомогти, підтримку, ввічливість (етикетні форми), 
але негативно – відмову від контакту, грубощі, дорікання та погрози.

Офіційне спілкування в умовах професійної діяльності вимагає стиліс-
тично піднесених, синтаксично повних мовних структур, що свідчать про 
підвищену ввічливість, про наголос на дотриманні протоколу.

Мовленнєвий етикет, необхідний для досягнення успіху в професійній 
комунікації, реалізується такими спеціальними мовними засобами, які є ске-
рованими, перш за все, на з`ясування, підтримання, припинення комунікації. 
Установлення і припинення контакту обов`язково передбачає дотримання 
певних норм мовної поведінки (мовного етикету) комунікантами – уваги до 
партнера, урахування його потреб, доброзичливого ставлення.

Сталі форми спілкування (стандарти, стереотипи, кліше, шаблони тощо) 
утворюються в процесі закріплення виражальних засобів відповідно до пев-
ної ситуації, типу тексту і різновиду мовної структури. У процесі професій-
ного спілкування слід приділяти особливу увагу мовному або мовленнєвому 
етикету – усталеним мовним формулам, які є доречними саме в офіційних 
умовах. Звертання («Панове!», «Колеги!»), але не «Слухайте», «Послухайте!» 
і вітань («Вітаю Вас!», «Добридень!»), але не «Салют!», «Привіт!»; висло-
вам після вітань («Дуже радий Вас бачити!», «Як добре, що ми зустрілися!»), 
але не «Як життя?», «Що нового?»; під час підтримання контакту – формули 
вибачення («Я перепрошую!», «Вибачте, будь ласка!»), прохання («Будьте 
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люб`язні!», «Коли Ваша ласка!»), подяки («Вельми Вам вдячний!», «Щиро 
дякую!») тощо, під час припинення контакту – формули прощання («Сподіва-
юся, що ми незабаром побачимося!», «На все добре!»), побажання («Хай Вам 
щастить!», «Щасливих Вам свят!»). Основними вимогами мовного етикету є 
ввічливість, уважність, чемність, порядність та тактовність. Мовний етикет є 
складовою частиною загального етикету і складає правила мовної поведінки, 
що встановлені серед носіїв мови в національному колективі.

Приділимо увагу зветанням. Офіційне звертання «панове», «пані та пано-
ве» починає використовуватися з XI ст. як звернення до князя, голови родини, 
господаря («пане», «господине»). Поступово значення «владика», «повели-
тель» замінювалося адресацією до певного соціального статусу. Цим словом 
почали звертатися до всіх тих людей, які мали власні підприємства, землі, не-
рухомість тощо. Це відбувається з середини XIX ст., а до кінця XIX – початку 
XX ст. це звертання використовується як офіційне при адресації до нетиту-
лованих осіб, в тому числі й до широких верств чиновників і навіть ремісни-
ків. Сьогодні це звертання переживає друге народження. Воно все активніше 
входить у ділове спілкування. Вживаючи його, потрібно пам`ятати наступне.

 По-перше, у формі однини звертання «пан» не вживається самостійно, а 
тільки з прізвищем, званням або посадою: пане Шевчук; пане губернаторе, 
пане головуючий, пане професоре.

 По-друге, звернення «панове» або «пані та панове» – це звернення рівного до 
рівних. Іноді воно поєднується з індексовими звертаннями за умови однорідності 
аудиторії: панове банкіри, панове підприємці.

 По-третє, оскільки звертання ще зберігає як старе лексичне значення, так 
і соціально-політичний дореволюційний відтінок («хазяїн свого становища»), 
воно не має вживатися щодо незаможних, безробітних та інших соціально не-
захищених верств населення. У цьому випадку воно може звучати просто як 
знущання: «панове безробітні» або «панове біженці».

 Потрібно бути чуйним у виборі звертання, тому що сьогодні у відсутності 
єдиного загальновживаного національного звертання може виникнути бага-
то непередбачених ситуацій при вживанні. Уже зникли з ужитку «товариші», 
«громадяни» та повертається «панове». Так, в армії ще зберігаються звернен-
ня товаришу генерале, товаришу майоре, у юридично-процесуальній сфері – 
«громадянине», «громадянко», у політиці, культурі, офіційно-діловій сфері 
все більше вживання набуває звертання «панове». Сьогодні з`являються спро-
би виробити нові офіційні звертання, що об`єднують представників усіх пар-
тій і верств населення: «співгромадяни», «співвітчизники», «українці». Вони 
використовуються лише у формі множини під час звертання до публіки. А ось 
за необхідності звернутися до людини в черзі, в автобусі, у майстерні часто ви-
никають труднощі. Абсолютно неприпустимими, безграмотними є звертання 



114

«чоловіче», «жінко». Використання таких форм – риса малокультурних людей. 
При утрудненні у виборі звернення можна використовувати описові, непрямі 
звертання: «Вибачте, чи не важко вам...»; «Вибачте...»; «Будьте ласкаві...»

Отже, система етикетних формул істотно змінилася за останній час: повер-
таються забуті звертання, виходять із ужитку ще недавно, здавалося б, єдино 
можливі публічні звертання. Повернення втрачених етикетних знаків ще не 
стало системним, тому в кожній конкретній ситуації потрібно орієнтуватися з 
огляду на традиції українського мовного етикету і фактор адресата [1].
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПРЕСА» 
В ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

У статті проаналізовано етимологію понять «масова» та «якісна пре-
са», а також синонімічних до них. Автором роботи запропоноване поняття 
«інтелектуальна преса».

Ключові слова: інтелектуальна преса, якісна преса, масова преса, інте-
лектуальність, освіта. 

The etymology of the terms «mass press» and «quality press» and synonymous 
with them are analyzed. The author proposed the term «intellectual press». 

Keywords: intellectual press, quality press, mass media, intelligence, education.
Традиційно пресу поділяють на якісну (англ. quality press, broadsheet) та 

«жовту» (таблоїдну, бульварну, англ. penny-press, yellow press, tabloid). 
«Масова та якісна преса — цей поділ міцно увійшов у обіг західних те-
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оретиків і практиків журналістики. У нашій системі класифікації він лише 
приживається. Основа для поділу преси думок (елітарної) і преси новин (по-
пулярної) існує у самій практиці редакцій.

Зарубіжні і вітчизняні експерти вважають, що наша журналістика вияви-
лася слабкопідготовленою до поділу видань на якісні і популярні. У нас за 
старим, совдепівським принципом існує поділ: “погана” і “гарна” преса» [4]. 

Проте із трансформацією потреб суспільства деякі визначення втратили 
свою актуальність. Так, наприклад, термін «broadsheet», що позначає якісну 
пресу, означає найбільший формат газет, що характеризується довгими верти-
кальними сторінками (традиційно 560 мм). 

Отже, актуальність роботи полягає у потребі введення в науковий обіг 
поняття, яке характеризує і класифікує пресу.

Мета роботи – визначити критерії інтелектуальності преси.
Поставлена мета вимагає виконання таких завдань:
- проаналізувати поняттєво-термінологічний апарат із зазначеної теми;
- з’ясувати зв’язок між наявністю вищої освіти аудиторії видання та якіс-

тю матеріалів у ньому;
- розробити дефініцію поняття «інтелектуальна преса»;
- сформувати висновки.
Об’єктом дослідження є типологія преси у теорії соціальних комунікацій.
Предметом є критерії визначення інтелектуальності преси.
Ступінь опрацювання теми іншими науковцями: формуванням та дослі-

дженням поняттєво-термінологічного апарату в теорії масових комунікацій 
займалися В. Різун, А. Москаленко, О. Тертичний, Б. Потятиник, І. Михай-
лин, Т. Приступенко, В. Іванов, Т. Трачук та інші.

Як вже було згадано вище, на позначення якісної та масової преси вжи-
ваються різноманітні терміни (broadsheet, tabloid, quality press, yellow press, 
бульварна преса, преса думок тощо). Вперше почувши більшість з цих тер-
мінів, людина потребує пояснень для кращого розуміння їхнього значення.

Звісно, ми розуміємо, що такі терміни не слід сприймати буквально і це 
радше історичні назви, які допомагають класифікувати пресу. Проте ми вважа-
ємо, що доцільно умовно поділити сучасну пресу на інтелектуальну і масову.

Розглянемо поняття «інтелектуальність». Інтелектуальність — це глиби-
на суджень, духовна зрілість, що виникають як результат активного пізнання 
дійсності, самостійного осмислення складних життєвих процесів [5].

Ми вважаємо рівень освіти, а саме наявність вищої, показовим, оскільки 
саме за рівнем освіти у соціології вимірюється інтелектуальний потенціал 
респондента. Адже саме пункт «освіта», а не «ваш рівень IQ» зазначають у 
соціологічних анкетах. Питання щодо освіти в кінці XIX століття були під-
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няті у книзі «Освіта: інтелектуальна, моральна та фізична» (1912 р.) та у серії 
статей соціологом Гербертом Спенсером. Спенсер доводив, що освіта віді-
грає роль забезпечення ефективного контролю над життям людини.

Інтелектуальною пресою вважаємо таку, більша частина аудиторії якої 
має вищу освіту. Сутність аудиторії полягає не в тому, що вона складається з 
окремих людей, а в тому, що вона відбиває їх взаємозв’язки між собою, з сус-
пільством в цілому в процесі масового спілкування. Тому аудиторію можна 
визначити як стійку сукупність людей, яка виникає на підставі спільності їх 
інформаційних потреб. Що глибше і краще будь-який орган масової кому-
нікації відповідає на запити людей, то ширше і більш стала його аудиторія. 
Таким чином, з одного боку, величина аудиторії є показником значущості ор-
гану мас-медіа і, з іншого — масштабів його впливу [3].

О. Тертичний використовує поняття елітарної аудиторії. До засобів елітар-
ної інформації він відносить:

- наукові видання;
- експертні видання;
- спеціалізовані «серйозні» видання;
- науково-популярні видання;
- видання, що спеціалізуються на жанрі журналістських розлідувань [8].
У своєму посібнику «Аналітична журналістика» О. Тертичний вводить 

поняття елітарної аудиторії.
Елітарна аудиторія є цільовою для інтелектуальної преси. Типовим є ви-

окремлення цільової аудиторії на основі статі, віку, доходів, освіти, місця про-
живання, фаху тощо.

Тепер же розглянемо дані досліджень аудиторії на конкретних виданнях.
Першим таким виданням є «Дзеркало тижня. Україна».
Наступні дані згідно з опитуванням 2000 року. 
Переважна більшість читачів має вищу освіту — 79,7 % [6].
Отже, за нашою класифікацією видання «Дзеркало тижня. Україна» вва-

жаємо інтелектуальною пресою, оскільки вища освіта навна у 79,7 % читачів, 
що суттєво відрізняється від середнього показника по Україні (12,9 %), згідно 
із даними перепису 2001 року.

Як інший приклад візьмемо газету «КоммерсантЪ». Оскільки це ви-
дання є зарубіжним (російським), наводимо дані про вищу освіту в Росії. 
Згідно із переписом населення 2010 року повну вищу освіту мають 23 % 
жителів Росії віком від 15 років. Далі для порівняння наводимо статистичні 
дані щодо аудиторії видання:

Аудиторія одного числа — 121 200 осіб.
Піврічна аудиторія — 1 562 700 осіб.
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Регулярна аудиторія — 113 600 осіб. 
Освіта: вища – 77 %, середня і нижче – 23 % [7].
Дослідження було проведене протягом березня липня 2013 року, дані на-

дано TNS-Media. NRS-Москва.
Інтелектуальна преса – загальнополітичні та спеціалізовані газети та жур-

нали, у яких максимально збалансовано, неупереджено і всебічно висвітлено 
події і факти; рівень вищої освіти аудиторії інтелектуальної преси суттєво 
відрізняється від середніх показників вищої освіти регіону розповсюдження. 
В інтелектуальній пресі переважають аналітичні та публицістічні жанрі. Та-
кож для інтелектуальної преси властиве стримане оформлення, відсутність 
сенсаційності та скандальності.

Отже, проаналізувавши термінологічну базу типології преси, можемо зро-
бити висновки, що більшість термінів для умовного поділу преси є застарі-
лими та не відображають суть і зміст преси, яку вони позначають. Транс-
формація інтересів суспільства та специфіки журналістських жанрів вимагає 
введення в науковий обіг поняття «інтелектуальна преса». Інтелектуальною 
пресою вважаємо таку, у якій максимально збалансовано, неупереджено і 
всебічно висвітлено події і факти; рівень вищої освіти аудиторії інтелектуаль-
ної преси суттєво відрізняється від середніх показників вищої освіти регіону 
розповсюдження. 

У роботі було проаналізовано аудиторію видань за даними соціологічних 
досліджень. Ми обрали видання «Дзеркало тижня. Україна» та російську га-
зету «КоммерсантЪ». В обох випадках відсоток читачів із вищою освітою в 
кілька разів перевищував показники по країні. Серед читачів «Дзеркало тиж-
ня. Україна» вищу освіту має 79,7 % аудиторії (тоді як в Україні вищу освіту 
має 12,9 % громадян). Аудиторія ж видання «КоммерсантЪ» складається на 
77 % з людей із вищою освітою (в Росії за даними перепису населення 2010 
року 23 % людей мають вищу освіту).
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Киїіського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ОБРАЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА СТОРІНКАХ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»

Тарас Шевченко – постать, яка постійно привертає увагу науковців. У 
межах мовознавства, літературознавства та мистецтвознавства сформувався 
окремий науковий напрям – шевченкознавство. Образ Шевченка досліджу-
ють також із погляду журналістикознавства. Цього року, коли Україна від-
значатиме 200-річчя від дня народження митця, дослідження контенту ЗМІ 
за ключовим концептом «Шевченко» є особливо актуальним, адже у медіа 
публікується велика кількість матеріалів про Тараса Шевченка. 

Мета розвідки: проаналізувати тематичні та жанрові особливості публі-
кацій про постать Шевченка на сторінках всеукраїнської газети «ДЕНЬ» за 
перед’ювілейний 2013 рік та з’ясувати, як представлений образ митця у цьо-
му ЗМІ. 

Об’єктом дослідження виступають публікації газети «День» за 2013 рік.
Предметом – тематична та жанрова специфіка висвітлення в них постаті 

Тараса Шевченка.
У дослідженні всі публікації за 2013 рік поділено на 3 групи.
Перша група статей присвячена актуальним подіям, пов’язаним із постат-

тю Тараса Шевченка, однак розповідь про його особистість у цих матеріа-
лах не є головною темою. Наприклад, це повідомлення про вихід перевидань 
Шевченка, відкриття виставок, підготовку до відзначення ювілейної дати. 
Основні жанри, в яких журналісти готують свої публікації – це замітка, роз-
ширена замітка, зрідка – стаття та інтерв’ю.

Друга група статей є найбільш важливою з погляду дослідження образу 
Тараса Шевченка у ЗМІ. До неї відносимо статті, присвячені опису фактів 
біографії Кобзаря, його поглядів, а також значущості Шевченка для України 
і світу. Автори «Дня» розглядають постать митця і як національного героя – 
Кобзаря чи найвидатнішого поета України (в рамках усталеної традиції), і ак-
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центуючи увагу на інших аспектах – нерідко темою публікацій стає творчість 
Шевченка як художника, його громадська діяльність, характер, філософські та 
релігійні погляди. Основними жанрами для матеріалів цієї групи є аналітична 
стаття великого обсягу, а також нарис.

Третя група – це матеріали, тематика яких присвячена зовсім іншому 
об’єкту, але в яких побіжно згадується ім’я Тараса Шевченка (наводяться 
його цитати, окремі факти з життя чи творчості тощо). Жанрове розмаїття цієї 
групи публікацій включає в себе усі популярні пресові жанри: і інформаційні, 
і аналітичні, і художньо-публіцистичні. 

Детально проаналізовано 3 ключові публікації за 2013 рік, які належать до 
другої групи: статті О. Пахльовської «Тарас Шевченко – письменник ХХІ сто-
ліття» та П. Кралюка «Тарас Шевченко: заперечення імперськості», а також 
нарис Я. Кравченка «Ніколи не будь рабом, Тарасе!»

Знаний публіцист О. Пахльовська у своїй статті створює багато в чому но-
ваторський образ Тараса Григоровича – мислителя з прогресивними ідеями, 
що значно випереджають свій час, поета ще невидимої країни, будівництву 
якої він сприяє своєю творчістю, водночас наближаючи розпад Російської ім-
перії. Авторка акцентує увагу не так на талановитості Шевченка як митця, як 
на глибині його поглядів, філософському началі, що в силі своїй не поступа-
ється художньому чи літературному таланту і заслуговує на не меншу увагу 
дослідників в усьому світі.

У статті П. Кралюка Тарас Шевченко – це в першу чергу не митець, а лю-
дина, що мислить і відчуває, тобто особистість зі своєю психологією. Образ 
Шевченка тут – образ не генія чи месії, а Людини – безперечно особливої, 
важливої для культури та історії. В центрі уваги – особисті риси та погляди 
Шевченка на світ навколо нього.

Матеріал Я. Кравченка є класичним біографічним нарисом про два роки 
життя юного Шевченка у Вільнюсі. Автор не порушує тему таланту Кобзаря 
(Шевченка), його виняткової ролі для України, а зосереджує увагу на характері 
молодого Тараса, підкреслює такі його риси, як людяність та цікавість до світу. 
Розповідаючи читачу про маловідомі факти з життя Кобзаря, автор майстерно 
створює живий образ Шевченка-юнака. У нарисі Я. Кравченка Тарас Григоро-
вич теж у першу чергу – Людина, а другорядною темою стає отримання перших 
уроків малювання та початок визнання здібностей Шевченка-художника.
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ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У ФОРМУВАННІ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Інтерактивні форми впливу медіа на соціокультурне середовище є одним 
із основних складників сучасного комунікаційного процесу. Нові технології 
змінюють наші уявлення про масову комунікацію. Одностороннє спілкування 
все більше еволюціонує в інтерактивне. ЗМІ зорієнтовані на діалогову форму 
організації ефіру. Саме такий тип мовлення нині має попит у суспільстві. У 
цих умовах актуальним є запровадження інтерактивних форм у навчальний 
процес студентів-журналістів, які вже в університеті мають засвоїти діало-
гову модель комунікування. Викладачеві необхідно застосовувати такі мето-
ди роботи, що забезпечать високий рівень пізнавальної активності студентів, 
ефективність і результативність навчальної діяльності [1] та зорієнтують на 
майбутню професію. Саме цим і зумовлена мета нашої наукової розвідки.

Теоретичним підґрунтям статті є наукові розвідки О. Гояна, О. Зелінченка, 
Н. Мойсеюк, В. Смирнова, В. Стехіної, І. Чемерис, у яких з’ясовано сутність понять 
«інтерактивність», «компетенція» та інші, описано їхні основні характеристики.

У наукових колах триває дискусія щодо розуміння інтерактивності. У су-
часному журналістикознавстві інтерактив (англ. іnter – «між», «взаємний»; 
active – «діяльність, активність») тлумачать як оперативну діалоговість за-
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собів масової інформації, їхню здатність до спілкування з аудиторією. Ін-
терактивністю вважають особливості взаємодії між об’єктами та можли-
вості отримувати різні види інформації та реагувати на них [3]. Дослідниця 
Н. Мойсеюк [2] акцентує на тому, що інтерактивність є здатністю взаємодіяти 
або перебувати в режимі діалогу з ким-небудь (людиною) або з чим-небудь 
(зокрема, комп’ютером).

Діалогове спілкування фіксує не тільки обмін інформацією, а й органі-
зацію сумісних дій, що дозволяють реалізувати загальну для партнерів ді-
яльність. Саме цей принцип покладено в основу інтерактивного навчання, 
оскільки процес пізнання відбувається за умови активної взаємодії його учас-
ників: викладач і студент є рівноправними суб’єктами.

Тож інтерактивне навчання тлумачимо як спеціальну форму організації 
пізнавальної діяльності, що має на меті створення комфортних умов для на-
вчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну 
спроможність. Воно сприяє формуванню вмінь і навичок як предметних, так 
і фахових; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробіт-
ництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. 

На основі ретроспективного аналізу проблеми з’ясовано, що інтерактивні 
методи є ефективними у формуванні професійної компетентності майбутніх 
журналістів. Тож варто уточнити поняття «компетенція», «компетентність» і 
«професійна компетентність журналіста». Дослідниця І. Чемерис [5] зауважує, 
що під компетенцією слід розуміти наперед задану вимогу до освітньої під-
готовки (стандарт), потенційну можливість, елемент компетентності. Остан-
ня – як комплексна особистісна категорія – означає практичну готовність та 
здатність людини діяти в певній галузі; вона включає знання, уявлення, нави-
чки, мотиви, цінності, реалізовані в життєвих та професійних контекстах, пе-
редбачає наявність досвіду діяльності. Професійна компетентність, на думку 
дослідниці, є системою теоретичної та практичної готовності особистості до 
ефективної самореалізації в професії, що досягається через парадигму про-
фесійно значущих знань, умінь, якостей, здібностей, схильностей та досвіду 
професійної діяльності [5]. Погоджуємося з дослідницею й акцентуємо на 
тому, що журналістська компетенція – це вміння на практиці використовувати 
набуті навички, що сформовані різними видами навчальної діяльності.

У своїй роботі ми застосовуємо різні методи інтерактивного навчання, 
зважаючи на мету та завдання певної дисципліни. Так, у межах курсу «Те-
орія соціального управління» (спеціальність 7.03030101 – «Журналістика») 
студенти-випускники мають оволодіти технологією прийняття та реалізації 
управлінських рішень, вміти самостійно розробляти управлінські ситуації, 
обирати інструментарій, що дозволить вивчити певну управлінську пробле-
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му; застосовувати прийоми різних технік із метою оптимізації медіауправлін-
ня тощо. Тому ефективним є використання на заняттях рольових ігор, моде-
лювання управлінських ситуацій, спільне розв’язання проблем та ін.

За допомогою рольової гри студенти імітують реальну поведінку людей 
відповідно до заданих ролей і ситуації за заздалегідь узгодженим «сценарі-
єм». Особи, не задіяні в грі, виконують функції експертів. Цей метод дозволяє 
вдосконалювати рольове спілкування, краще розуміти мотиви поведінки тих 
людей, із якими доводиться мати справу в управлінській діяльності. Так, ми 
пропонуємо студентам ролі керівника та підлеглого. Наведемо приклади та-
ких ділових ігор: 

1) нещодавно Вас призначено керівником відділу, співробітником якого Ви 
були донедавна. На 9 годину Ви викликаєте свого підлеглого, аби з’ясувати 
причини його постійних запізнень на роботу, але самі зненацька запізнюєтеся 
на 15 хвилин; 

2) підлеглий займає Вас розмовою в той час, коли треба виконувати тер-
мінову роботу та ін.

Учасники тренінгу або беруть безпосередню участь у грі, або спостерігають 
за перебігом подій, а потім аналізують та обговорюють (дебрифінг) побачене та 
почуте. Цей метод дозволяє створити предметний і соціальний контексти май-
бутньої професійної діяльності й тим самим змоделювати більш адекватні (по-
рівняно з традиційними методами) умови для формування особистості спеціа-
ліста. В умовах гри засвоєння нових знань поєднується зі специфікою фахової 
діяльності, навчання набуває спільного, колективного характеру.

Метод моделювання нині розглядають [1] як ефективний, перспективний 
і вартий широкого впровадження в навчальний процес. Це зумовлено особис-
тісно зорієнтованим, діяльнісним, розвивальним і творчим підходами. Суть 
моделювання виявляється у створенні умов для вивчення явищ чи процесів, 
недоступних для безпосереднього спостереження за ними. Відповідно клю-
човим поняттям методу є модель, що розглядається як певний аналог відпо-
відного фрагменту дійсності [1].

Цей метод ми ефективно застосовуємо на спецкурсі «Організаційна та 
управлінська культура медіафахівця», що є логічним практичним продо-
вженням уже згаданої вище дисципліни «Теорія соціального управління». 
Наприклад, пропонуємо студентам моделювання таких управлінських ситу-
ацій: зробити зауваження підлеглому, який запізнився на роботу; пояснити 
підлеглому, що він не справляється зі своїми функціональними обов’язками; 
попросити підлеглого вийти на роботу у вихідний день та ін. Після запропо-
нованих учасникам «моделей» здійснюємо колективне обговорення в групі. 

Надзвичайно ефективним, на нашу думку, є використання методу спільного 
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розв’язання проблем, що допомагає, зокрема, у виробленні навичок розв’язання 
конфліктів у межах означеного курсу. Так, у своїй роботі ми практикували за-
вдання «Лікарня» [4]. Студентам пропонуємо таку ситуацію: уявімо медичний 
заклад, що спеціалізується на пересадці донорського серця. Несподівано до 
лікарні надходить цей донорський орган. У черзі на пересадку чотири особи: 
професор похилого віку, який працює над розробкою вакцини проти раку, його 
робота близька до завершення; 16-річна вагітна дівчина, що є сиротою; молода 
жінка-медпрацівник, яка користується симпатією та повагою колег – лікарів 
цього закладу; вчителька – мати двох дітей, нещодавно поховала чоловіка, який 
загинув в автомобільній катастрофі. В усіх цих людей ситуація критична. Кож-
ному з них залишилося жити не більше місяця. Треба розв’язати проблему: 
кому віддати перевагу при пересадці донорського серця.

Якщо студентська група велика, варто утворити 3–4 команди, кожна із 
яких після спільного обговорення (7–10 хв.) має запропонувати свою версію: 
висловити ідеї та навести вагомі аргументи, запропонувати найбільш пра-
вильний підхід до розв’язання цієї складної проблеми. Наприкінці роботи ви-
кладач може зробити заяву про те, що в лікарнях із пересадки серця найчас-
тіше, щоб не було конфліктів, використовують єдиний критерій – черговість 
прибуття пацієнтів до клініки, яку ретельно документують.

Спільне розв’язання запропонованої проблеми сприяє відвертому обміну 
думок, зіставленню різних поглядів, критичному аналізу ідей чи версій, роз-
виває навички взаємодії в команді та вміння толерантно комунікувати.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що інтерактивними методами варто 
послуговуватися в навчальній діяльності, оскільки вони забезпечують висо-
кий рівень пізнавальної активності студентів, сприяють формуванню вмінь і 
навичок як предметних, так і фахових, допомагають у створенні атмосфери 
співробітництва та взаємодії, розвивають комунікативні якості, тож є ефек-
тивними у формуванні професійної компетентності майбутніх медіафахівців.
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РОЛЬ РЕДАКТОРА У ПІДГОТОВЦІ МОВНОСТИЛІСТИЧНОГО 
НАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ВИДАННЯ

В умовах безперервного збільшення потоку інформації усе більш значу-
щими стають процеси інформатизації і комп’ютеризації. Інформаційні тех-
нології забезпечують реалізацію нових підходів до навчання, надають новіт-
ні засоби й методи пошуку й управління знаннями. Активне використання 
інформаційних технологій, зокрема електронних навчальних видань (далі – 
ЕНВ), у навчальному процесі зумовлює необхідність перегляду традиційних 
підходів до викладу матеріалу, що й пояснює актуальність нашого досліджен-
ня. Особливу увагу варто звернути на специфіку ЕНВ, яка спричинює до-
бір мовних засобів. Від того, які мовні засоби використано для викладення 
матеріалу та як він синтаксично організований, залежить доступність інфор-
мації, правильність та однозначність тлумачення, якість засвоєння матеріалу 
та можливість утримання інтересу учня до предмету навчання, а також авто-
ритетність джерела та науковця в очах реципієнта. Тому так важливо усвідом-
лювати значення роботи редактора (який фактично виступає ретранслятором 
змісту поширюваної інформації) над мовним наповненням електронного на-
вчального видання. Отже, мета нашого дослідження – з’ясувати роль редак-
тора у доборі мовностилістичного наповнення ЕНВ.

Визначальне значення для створення якісного ЕНВ має насамперед лек-
сичний мовний рівень. Лексичний запас, яким послуговується автор, повинен 
відповідати лексикону цільової аудиторії, якій адресовано видання, її мовлен-
нєвому досвіду. Оскільки мовний досвід автора і читача відрізняється, саме 
редактор покликаний забезпечити відповідність лексичного складу, складо-
вих елементів видання рівню цільової аудиторії.

Можна стверджувати, оскільки ЕНВ – освітній продукт, то лексика його 
має бути загальновживаною, доступною та перебувати в семантичному полі 
загальної проблематики видання. 

Для ЕНВ влучна стандартизована нейтральна лексика – обов’язкова ви-
мога, тому редактор повинен особливо уважно відслідковувати такі типи по-
милок, як:

- граматичні помилки;
- кальки та русизми;
- неточне слововживання;
- неоднозначність;
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- занадто велика або, навпаки, мала частка нових слів;
- використання рідковживаних слів, діалектизмів, жаргонізмів, професіо-

налізмів та інших позалітературних лексем;
- використання термінів-дублетів;
- невдале тлумачення термінології тощо.
Важливою проблемою лінгвістичного характеру для редактора є редагу-

вання термінів та їхніх дефініцій. У багатьох ЕНВ гостро постає питання не-
коректного тлумачення професійних, термінологічних лексем. 

К. М. Накорякова наголошує на тому, що правила визначень засновуються 
на фактичних, логічних та мовностилістичних вимогах до них. Отже, визна-
чення термінів мають бути істинними за змістом, а концепти, виражені у них, 
– змістовними [4, 252].  

Негативно позначається на адекватному розумінні інформації пояснення 
нових понять за принципом «невідоме через невідоме»: «Синтез наукової ін-
формації за своїм визначенням складає протилежність аналізу і тому має від-
повідне застосування при виконанні дослідження» [3, 26].

Це визначення фактично не розкриває поняття, лише перешкоджає сприй-
няттю інформації. Подібні формулювання не дають об’єктивного уявлення 
про предмет вивчення конкретної дисципліни, лише викличуть у користувача 
ЕНВ сумніви щодо компетентності автора.

Розповсюдженою стилістико-смисловою вадою є підміна понять у дефініці-
ях, що призводить до змістовно некоректних трактувань певних явищ: «Мето-
дика викладання навчального предмета (дисципліни) – це галузь педагогічної 
науки (потрібно «спосіб провадження освітньої діяльності»), яка являє собою 
окрему теорію навчання (приватну дидактику), обумовлену особливостями та 
специфікою набуття знань, умінь і навичок окремого предмета» [3, 12].

У наведеному прикладі засіб провадження освітнього процесу ототожню-
ється автором із широкою категорією галузі (тобто самим освітнім проце-
сом). Це спричинює докорінне викривлення смислового значення дефініції.

Зважаючи на білінгвізм багатьох науковців, авторів навчальної літератури до-
волі розповсюдженою проблемою є вживання росіянізмів у термінологічних фор-
мулюваннях та загальному викладі, як-от: 

1. «Учіння (потрібно «навчання»), зі свого боку, передбачає одержання на-
вчальної інформації; усвідомлення, засвоєння та аналіз навчального матеріа-
лу; застосування одержаних навичок на практиці» [3, 16].

Подібні помилки можуть бути спричинені перекладним характером на-
вчальних видань та засиллям російськомовних клішованих конструкцій і 
штампів, що нині широко побутують у повсякденному українському мовному 
середовищі. Вони одразу знижують тон наукового викладу і негативно позна-
чаються на якості засвоєння нової інформації реципієнтом. 
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Подеколи за браком інформації або через схильність до невиправданого 
багатослів’я, бажання надати власному тексту науковості автори вдаються і до 
такої розповсюдженої помилки, як повтор: 

1. «Морально-психологічні мотиви характеризуються наявністю особис-
того задоволення (насолоди) від процесу передачі та засвоєння знань, умінь, 
навичок» [3, 16].

2. «Словесні методи: дії, пов’язані з мовленнєвою (вербальною) діяльніс-
тю під час заняття – розповіді, пояснення, повідомлення та інше» [3, 21].

Редактор повинен без будь-яких сумнівів позбавляти текст від дублетів, 
залишаючи в оригіналі більш знаний у професійному середовищі термін або 
ж доречніший варіант лексеми, коли йдеться про контекстуальні синоніми 
(задоволення – насолода).

Крім того, існують особливості сприйняття інформації з монітора (швидка 
втомлюваність зору читача через мерехтіння екрана) – через що інформація 
повинна подаватись у стисненому, лаконічному вигляді, тому потрібно осо-
бливо ретельно добирати не лише лексичні засоби, а й синтаксичні конструк-
ції. Потрібно прибрати усе зайве, надлишкові конструкції, лишивши тільки 
суть, основну думку.

Отже, редактор, дбаючи про стрункий, лаконічний виклад, повинен вдава-
тись до таких змін тексту:

- скоротити надлишкові конструкції (наприклад, зробити розрахунки – 
розрахувати; ретельно слідкувати за добором – ретельно добирати тощо);

- вилучити тавтологію – невиправдані повтори (вільна вакансія, посту-
пальний рух вперед тощо);

- перевірити правильність та чіткість тлумачення термінів у вигляді про-
стих зрозумілих конструкцій;

- позбутись кострубатих або ж, навпаки, задовгих та зарозумілих конструк-
цій на користь чіткості, лаконічності, притаманних для наукового стилю. 

На сьогоднішній день електронні навчальні засоби досить часто виходять в 
авторській редакції, адже кожен автор може безкоштовно викласти створений 
ним текст у мережу. У таких виданнях зазвичай помилок (змістовних, мовних 
і технічних) більше, ніж у традиційних друкованих підручниках, які проходять 
обов’язкове редакційно-видавниче опрацювання. На нашу думку, оприлюдню-
вати ЕНВ, випускаючи етап редагування, неприпустимо, адже цей тип видання 
має необмежено широкі можливості поширення, його тиражування помножене 
у мільйон разів завдяки Інтернету, а отже, й допущені помилки потраплять на 
очі численної аудиторії читачів.

Таким чином, можемо констатувати, що мовна культура навчального ви-
дання та уміння автора коректно висвітлити проблему є запорукою ефектив-
ної комунікації між учнем та автором за допомогою ЕНВ як засобу навчання. 
Порушення ж цих вимог призводить до втрати довіри до ЕНВ як джерела на-
вчальної інформації, до автора як серйозного науковця. Незаперечно важлива 
роль у налагодженні вдалої комунікації між автором ЕНВ та читачем, учнем 
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у цьому випадку належить редактору, на якого покладено відповідальність 
зробити текст у електронному вигляді читабельним, зручним для сприйняття.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ МЕДІА 
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Досліджуються функції релігійних медіа в українському суспільстві, а 
також аналізується рівень реалізації кожної з цих функцій.

Ключові слова: релігійні медіа, функції медіа, інформаційний простір, гу-
маністичні цінності.

Актуальність дослідження полягає у тому, що релігійні медіа, виступаю-
чи агентами релігії як такої, мають широкий потенціал для впливу на україн-
ське суспільство. Особливо цікаво розглядати цей потенціал у контексті дефі-
циту раціональності у визначенні свого ставлення до релігії українцями, що 
сьогодні стає ще більш помітним, навіть незважаючи на доволі міцні позиції 
християнства. Значна частина населення України, особливо мешканці міст, не 
можуть ігнорувати результати наукових відкриттів, що часто ідуть у розріз з 
релігійним віруваннями та канонами, так само, як і суперечити векторам сві-
тосприйняття, що були закладені релігійним вихованням. Ця невизначеність 
несе у собі певні загрози для функціонування релігії в українському суспіль-
стві, перша з яких є крайнім фідеїзмом, а друга – тотальною секуляризацією. 

Сьогодні для забезпечення більшої об’єктивності та толерантності релігію 
й релігійні медіа часто розглядають лише як метод проголошення гуманістич-
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них цінностей (чим вони, безумовно, є), а не як духовну формацію або уосо-
блення віри. Для чистоти нашого дослідження ми дотримуватимемося цього ж 
принципу. 

Потенційний же вплив релігійних медіа може здійснюватися шляхом ви-
конання їхніх безпосередніх функцій, про які, власне, і піде мова в цьому 
дослідженні. Таким чином, його мету можна сформулювати як визначення 
особливостей функціонування релігійних медіа в сучасному українському 
суспільстві. 

В області релігійних медіа актуальними є наукові роботи А. Бойко (ви-
вчення особливостей функціонування релігії у мас-медіа України) [1], А. Ко-
лодного (дослідження в області релігієзнавства, а також аналіз ставлення сус-
пільства до релігії як такої) [2], В. Лубського (загальні засади функціонування 
релігії у суспільстві) [3], М. Балаклицького (дослідження процесів медиати-
зації аудиторії релігійних ЗМІ) [4], Ю. Комінко (дослідження мовних проце-
сів у релігійних часописах) [5], І. Скленара (вивчення релігійних часописів 
різних конфесій) [6] та інших. Також важливим джерелом є видання «Церк-
ва і соціальна комунікація: Найголовніші документи католицької церкви про 
пресу, радіо, телебачення, Інтернет та інші медіа» (1936–2003 р. р.). 

Досліджуючи місце релігійних медіа у вітчизняному інформаційному 
просторі, звернімося до наукової роботи доктора філологічних наук, україн-
ського професора А. Бойко «Релігія в мас-медіа України» [1]. У ньому авторка 
зазначає, що період незалежності України став часом розквіту не лише різних 
релігійних організацій, а й мас-медіа, які виходять під їхньою егідою. Від-
повідно, зросла кількість журналістикознавчих праць, у яких висвітлюється 
функціонування релігійних ЗМІ.

Важливі для нашого дослідження думки викладені у статті фахівця з релі-
гієзнавства доктора філософських наук А. Колодного «Релігієзнавчий непро-
фесіоналізм української журналістики» [2]. У ній дослідник з-поміж інших 
аспектів розглядає і релігійну свідомість, яку формують ЗМІ. Ми, зі свого 
боку, додаємо до суб’єктів формування також і релігійну літературу, вплив 
якої є очевидним. Так, науковець зазначає, що «загальною ознакою релігійної 
свідомості є релігійна віра. Вона включає у себе два елементи:

інтелектуальний – знання певних релігійних ідей та понять;
емоційно-мотивований – прийняття як істинних певних релігійних ідей, 

уявлень, що релігійно об’єктивовані» [2, 53]. 
Зважаючи на те, що засоби масової інформації охоплюють найбільшу ауди-

торію, саме вони відповідають за загальне ставлення суспільства до релігії, а як 
наслідок і до цінностей, що нею пропагуються. 

Сьогодні таке ставлення не можна назвати позитивним. Вчений А. Коло-
дний так визначає причину цього явища: «… журналістів цікавить не релігія 
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сама по собі як специфічна сфера духовного світу особистості, як складне ду-
ховне явище <…>. Вона для них постає скоріше у вигляді її зовнішніх виявів, 
у діяльності окремих носіїв або ж релігійних спільнот» [2, 35]. Відповідно, за 
словами дослідника, журналістика є такою, що часто кидає тінь на всіх носіїв 
релігійного життя, узагальнено хибно і тенденційно висвітлюючи його події, 
ображає почуття віруючих. 

Дослідниця А. Бойко у згаданому вище виданні також акцентує на тому, 
що більшість ЗМІ сьогодні не надають достатню кількість інформації щодо 
релігійних питань. «Поверхове знайомство з релігійними настановами для 
людини невіруючої, мало освіченої, нездатної до критичного мислення або 
тієї, що легко піддається навіюванням, може обернутися залученням у то-
талітарні організації або в своєрідні товариства, практика яких суперечить 
загальновизнаним нормам поведінки у суспільстві (наприклад, сатанізм 
тощо)» [1, 43]. 

Такі тенденції щодо висвітлення релігійних проблем у ЗМІ ще раз підтвер-
джують наявність потреби якісного, правдивого та коректного їх розкриття 
у релігійних медіа. А це, у свою чергу, як зазначає дослідниця, «може по-
ліпшити морально-етичну атмосферу в суспільстві, сформувати певні ідеали, 
допоможе запобігти… розпаленню конфесійної та етнорелігійної ворожнечі, 
ксенофобним настроям тощо» [1, 21].

Проаналізувавши функції, які виділяють дослідники цієї тематики (В. Луб-
ський [3], А. Колодний [2]), ми узагальнили їх та доповнили. А співставлення 
їх із власною класифікацією релігійної літератури дало нам змогу визначити 
функції релігійних медіа в суспільстві. Отже, ми виокремили такі функції. 

Просвітницька функція релігійних медіа спрямована на пояснення осно-
вних понять гуманізму та релігії, тлумачення їхніх положень. Саме ця функція 
допомагає збільшувати чисельність людей у суспільстві, які сповідують гума-
ністичні принципи. Сьогодні вона реалізується доволі активно, адже більшість 
гуманістичних норм українського суспільства так чи інакше походять з норм 
релігійних.

Компенсаційна функція релігійних медіа полягає у тому, що за допомо-
гою підкріплення віри вона здатна створювати відчуття психологічної ком-
пенсації певної обмеженості, безсилля, з якими індивід стикається у буден-
ному житті. Крім того, ця функція орієнтована на сумління та поширюється 
на розв’язання внутрішніх конфліктів, що пов’язані з прийняттям моральних 
рішень. Часто реалізація саме цієї функції релігійних медіа допомагає людині 
психологічно подолати проблеми, знайти шлях до їхнього вирішення через 
наслідування прикладу, що подається у таких текстах. Цей феномен доволі 
добре ілюструє тенденція звернення до релігії в скрутний для людини час на-
віть сьогодні, у часи засилля альтернативних комунікацій.
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Функція психологічного комфорту. Існує нерозривний зв’язок цієї та ком-
пенсаційної функцій. Він пояснюється тим, що позбавляючи людину неви-
значеності, допомагаючи їй подолати проблеми, релігійні тексти здатні за-
спокоювати, врівноважувати та часто виводити читача з депресійного стану. 
За допомогою цієї функції релігійні медіа сприяють збереженню внутрішньої 
психологічної рівноваги. 

Особливість світоглядної функції – у тому, що беручи участь у виробленні 
системи цінностей в індивіда, релігійні медіа здатні спрямовувати вектори 
його ціннісних орієнтацій до гуманістичних цінностей. 

Регулятивна функція, на відміну від ідентичної функції релігії, проявля-
ється не так активно. Медіа самі по собі не можуть комплексно регулювати 
соціальні відносини хоча б тому, що їхня аудиторія значно менше за кількість 
віруючих людей. Однак контроль може здійснюватися шляхом проголошення 
в таких медіа гуманістичних цінностей або, навпаки, нав’язування системи 
заборон, табу як у взаємовпливі «людина – суспільство», так і у окремій ро-
дині, інтимних стосунках тощо. 

Виховна функція релігійних медіа полягає у тлумаченні добра і зла, за-
кликах до дотримання заповідей, які наявні у книжках. Найпомітніше вона 
реалізується у дитячій релігійній літературі, де часто застосовується принцип 
поступової культивації добрих вчинків. 

Опис інтегративної функції, щоправда релігії, вдало зробив французький 
філософ та соціолог Е. Дюркгейм. За його словами, релігія діє в суспільстві, 
як клей, допомагаючи людям усвідомити свою моральну належність до соціу-
му, самовизначитися в суспільстві, а внаслідок цього об’єднатися з близькими 
за поглядами, моральними установами. Зважаючи на те, що релігійні медіа є 
одночасно і втіленням релігійного світогляду, і агентом соціалізації індивіда, 
положення, що у ній вміщені, допомагають правильно «склеювати» людей 
у суспільстві, пояснюючи їм параметри духовної злагоди та демонструючи 
шляхи її досягнення. Прикладом такого соціального ефекту можуть бути хоча 
б релігійні свята, які є фактором об’єднання суспільства навіть сьогодні.

Функцію дезінтеграції часто вважають негативною. Суть її полягає в тому, 
що допомагаючи людям об’єднатись на основі певного віровчення, характеру 
світогляду, вона формує з них групу, активізує їхнє виокремлення, відмежуван-
ня від суспільства. Як наслідок, такі люди часто протиставляють себе іншим. І 
хоча християнська релігія, начебто, переросла агресивний етап свого розвитку, 
думки, що викладаються у релігійних текстах, можуть сприйматися читачами у 
різний спосіб. Іноді вони здатні стати джерелом конфлікту між представниками 
різних віросповідань, конфесій та в середині релігійних об’єднань. 
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Ідеологічна функція релігійної літератури полягає у тому, що в ній вміщу-
ється уся організована сукупність ідей, переконань, настанов та світоглядних 
концепцій релігії. У такій літературі часто виправдовуються, схвалюються чи 
засуджуються певні вчинки, морально та логічно спрямовуючи індивідів (чи-
тачів) коригувати свої принципи у позитивний бік. 

Не так активно сьогодні реалізується функція формування культури. Якщо 
у давні часи вона була практично єдиним фізичним джерелом збереження 
інформації, здобуття освіти, рушієм розвитку писемності, сьогодні її роль у 
цьому процесі значно зменшена. Адже процес масовізації культури зараз су-
проводжується її переходом до розважальної сфери. Однак релігійна літера-
тура і досі відчутно впливає на формування й розвиток етичних цінностей, на 
етичні традиції віруючих та суспільства.

Підсумовуючи, зауважимо, що реалізація кожної з цих функцій релігійних 
медіа – це, безумовно, вплив. І конструктив такого впливу значно перевищує 
його негативні наслідки. Релігійні медіа можуть бути дієвим інструментом 
у справі популяризації гуманістичних цінностей, проте умови, які сьогод-
ні склалися в українському суспільстві, можуть накладати свій відбиток на 
цей процес. Наприклад, релігійні медіа можуть використовуватися як засіб 
розв’язання конфліктів або засобу впливу на політику. Зважаючи на те, що 
церкві як соціальному інститутові довіряє найбільша частина українців [5], 
потрібно уважно слідкувати за контентом, який продукує релігійні медіа. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
ТЕКСТІВ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ

(на прикладі інтернет-видання «Українська правда»)

Багато нових мовних явищ виникають та апробуються саме в мові засобів 
масової інформації (ЗМІ) перед тим, як набути поширення в загальній системі 
української мови. Публіцистичний стиль, який забезпечує функціонування ЗМІ, 
швидко змінюється, як у змісті, так і у мовному вираженні текстів. Це свідчить 
про такі ознаки цього стилю, як сьогочасність та орієнтацію на новизну [5, 275].

Такі науковці, як Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько, Л. В. Кра-
вець, розглядали проблеми розвитку та функціонування публіцистичного сти-
лю. Вчений Р. Крейґ опрацьовував питання інтернет-журналістики, в тому числі 
й особливості стилю текстів інтернет-видань. Дослідниця О. І. Горошко вивчала 
проблеми виокремлення інтернет-жанрів та їх функціонування. Вчені Я. М. За-
сурський, О. В. Какоріна аналізували стиль мовлення ЗМІ в Інтернеті.

Мова ЗМІ внаслідок різноманітних впливів постійно змінюється. Тому 
необхідно постійно аналізувати мову ЗМІ, враховуючи зміни, що відбувають-
ся як у суспільстві, так і в ЗМІ. В цьому полягає актуальність дослідження.

З невпинним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій текст 
змінюється, набуває нових можливостей. В Інтернеті текст, поєднуючись з 
фото-, аудіо-, відеоматеріалами, інфографікою, стає багатогранним. Численні 
форми зворотного зв’язку дають читачу змогу брати участь у виробництві ін-
формаційного продукту і розмивають межу між автором і читачем. Медійне се-
редовище забезпечує яскраве вираження авторської індивідуальності у тексті.

Мета дослідження – охарактеризувати жанрово-стильові особливості мов-
лення ЗМІ в Інтернеті на прикладі інтернет-видання «Українська правда»

Як стверджує Р. Крейґ, сучасні новинні сайти виробили свій «новітній» 
стиль подання інформації, зумовлений особливостями цього засобу масової 
інформації. Цей стиль характеризується використанням гумору, іронії, на-
хабства, ґрунтовної та підтвердженої фактами інформації, він кидає виклик 
читачеві. У “новітньому” стилі яскраво виражена позиція автора – він може 
додати трохи суб’єктивності до новинного матеріалу і багато суб’єктивності 
до авторської колонки [3, 115-127]. Але не всі новинні сайти підтримують цей 
стиль. Прикладом українського інтернет-видання, яке дотримується «новіт-
нього» стилю мовлення, є «Українська правда». 

Інтернет-видання «Українська правда» висвітлює політичне, соціальне та 
економічне життя українців. До того ж варто зазначити, що, за даними сайту 
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«Watcher», «Українська Правда» – найпопулярніше в Україні онлайн-видання. 
Адже 24 січня 2014 року цей сайт відвідало понад 1,6 млн користувачів, що є 
абсолютним рекордом за відвідуваністю для українських онлайн-медіа [1].

Як визначає О. І. Горошко, на функціонування інтернет-жанрів впливають 
такі фактори: гіпертекстуальність та інтерактивність середовища; інтенсив-
ність використання мультимедіа; можливості підтримки зв’язку між автором 
та його аудиторією; синхронність / асинхронність комунікації; частота онов-
лення інформації; адресат тексту (аудиторія); фігура автора в тексті; географія 
Інтернету (країни з більш або менш розвинутими інтернет-технологіями) [2].

Можна виокремити такі жанри інтернет-видання «Українська правда»:
– традиційні: замітка, інтерв’ю, авторська колонка, стаття;
– специфічні: онлайн-стаття, фоторепортаж, відеорепортаж, блог, форум.
Стиль відіграє важливу роль у журналістському матеріалі, адже не-

цікаву новину завдяки правильно обраному стилю можна зробити живою 
та яскравою.

На основі аналізу жанрової системи та стилістики тексту інтернет-ви-
дання «Українська правда» було виявлено певні закономірності. 

За стильовими особливостями можна виділити два різновиди заміток: за-
мітка, написана власне публіцистичним підстилем («Коморовський закликає 
підтвердити легітимність влади в Україні виборами» (23 лютого 2014, 23:13)); 
замітка, написана «новітнім» підстилем («“Ленінонпад» триває» (23.02.2014, 
22:31); «Кернес повернувся з “ділової зустрічі” у Женеві і пішов на Анти-
майдан» (23.02.2014, 16:29)). У замітках, написаних «новітнім» підстилем, 
проглядається іронічне ставлення автора до описаних подій («Зовні типо-
вий будинок … всередині виявився справжним “казначейством» – у заміт-
ці «Маєток “самозакоханого Пшонки”: розкошам позаздрив би й Янукович” 
(23.02.2014, 23:19)).

Інтерв’ю переважно написані власне публіцистичним підстилем, тобто, 
як у традиційних ЗМІ (наприклад, інтерв’ю «Мирослав Дочинець: Знищити 
“Беркут” не можна, бо він у кожному з нас» (18.02.1014)).

Статті, блоги та авторські колонки в «Українській правді» написані «но-
вітнім» підстилем. А тексти специфічних інтернет-жанрів (онлайн-стаття, фо-
рум) цього інтернет-видання написані у розмовно-публіцистичному підстилі.

Спільними рисами для власне публіцистичного, «новітнього» та розмовно-
публіцистичного підстилів інтернет-видання є такі:

1) лексична система репрезентована художніми тропами (метафори, по-
рівняння, епітети тощо), соціально-суспільною лексикою, оказіоналізмами;

2) обмежене використання складних граматичних конструкцій;
3) в абзаці подана одна ідея (абзац, як правило, складається з 1-2 речень);
4) заголовки написані у більш розгорнутій формі, ніж у друкованому 

виданні;
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5) наявна індуктивна структура тексту («принцип перевернутої піра-
міди»);

6) синтаксис представлений короткими простими реченнями (неозначе-
но-особовими односкладними та двоскладними реченнями), прямою мовою.

Ознаки власне публіцистичного підстилю: формальність, переконливість, 
документально-фактологічна емоційність, доступність, інформаційність, 
точність. Якщо до вищенаведених ознак додати емоційність, відображення 
позиції автора, експресивність, то отримаємо ознаки «новітнього» підстилю.

Мовні засоби «новітнього» підстилю: використання іншомовних слів 
(«естеблішмент», «гангстер», «бек-граунд»), метафорична мова («обвалила-
ся ілюзія», «Янукович упився кров’ю», «Викурені з кабінетів чиновники та 
депутати» – в авторській колонці Валентина Бушанського «Союзник Майда-
ну – Схід і Південь» (23.02.2014, 13:03)), оксиморони («І це може бути почат-
ком кінця України…» – у вищеназваній авторській колонці В. Бушанського), 
метонімії («Росія благословлятиме федералізацію й розкол, розпалюватиме 
ненависть» – у вищеназваній авторській колонці В. Бушанського), суспільно-
політична лексика («демократія», «реформи», «інтеграція»).

Розмовно-публіцистичний підстиль характеризується поєднанням ознак 
та мовних одиниць розмовного та публіцистичного стилів:

• від розмовного стилю:
– ознаки: неофіційність, невимушеність, ситуативність, емоційність, діа-

логічність / полілогічність, імпровізація (непідготовленість спілкування);
– мовні одиниці: абревіація словосполучень («держустрій Украіни» – у 

блозі Євгена Бистрицького «Найперші невелички кроки до соціальної спра-
ведливості», 23.02.2014, 09:39), просторіччя («Публіка … буде витріщу-
ватись», «те саме говорю», – на форумі «Межигір’я”» 23.02.2014, 11:20), 
жаргонізми («Одна провокаха і ляжуть всі», «покинутий ментами Київ» – в 
онлайн-статті «Кінець президентства Януковича. ОНЛАЙН», 22.02.2014), 
вульгаризми («Вітя, пріплилі. Конєчная :)))», «ХАРКІВ’ЯНИ ЗАЙШЛИ В 
БУДІВЛЮ ОДА І ВЖЕ ОГЛЯДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ ПАПЄРЕДНІКАВ» – в 
онлайн-статті «Кінець президентства Януковича. ОНЛАЙН»);

• від публіцистичного стилю:
– ознаки: логічність, емоційність, точність, документальність, образність;
– мовні одиниці: фразеологізми («Лед сі тронув» (від російського вира-

зу «лед тронулся») – в онлайн-статті «Три місяці протистояння. ОНЛАЙН», 
21.02.2014), оказіоналізми («На Межигір’я мєгапробчище... Автомайда-
нище...» – в онлайн-статті «Кінець президентства Януковича. ОНЛАЙН»), 
запозичені слова («символ корупції, несмаку і нарцисизму» – на форумі 
“Межигір’я”).

Крім того, простежуються такі риси цих текстів, як іронічність («вози-
ти шахтарів і металургів з Донбасу [до Межигір’я] і показувати “наближе-
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ність” до народу», – на форумі «Межигір’я»; «…створення національного 
реєстру всіх без виключення державних дач, резиденцій, лікарень, санато-
ріїв тощо, якими користуються  “слуги народу”», – у блозі «Найперші не-
велички кроки…»).

Щодо головних функцій вищенаведених підстилів, то можна виявити за-
кономірності: функція власне публіцистичного підстилю – висвітлення сус-
пільно-політичних процесів; функції «новітнього» підстилю – пропаганда 
певних думок, вплив на реципієнта; функції розмовно-публіцистичного під-
стилю – вплив на реципієнта, формування громадської думки.

Отже, у результаті наукового дослідження:
– доведено, що публіцистичний стиль має мінливий характер та впливає 

на розвиток суспільства;
– охарактеризовано жанрово-стильові особливості інтернет-видань;
– виокремлено три підстилі, які використовуються в “Українській правді”: 

власне публіцистичний, “новітній” та розмовно-публіцистичний, – та визна-
чено їх функції.

Враховуючи жанрово-стильові особливості текстів в Інтернеті та особли-
вості електронних видань (мультимедійність, гіпертекстовість тощо), можна 
найбільш повно використовувати можливості впливу на аудиторію. Можна 
стверджувати, що вплив і значення тексту в Інтернеті зростатимуть, змінюю-
чи свідомість суспільства в цілому та людини зокрема.
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ПРОГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РАДІОДРАМИ: 
СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНИЙ І СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ 

АСПЕКТИ

Мета дослідження – обґрунтувати з позиції теорії соціальної комунікації 
прогностичний потенціал українського радіомистецтва.

Завдання – ввести у науковий обіг результати верифікованих соціаль-
но-політичних прогнозів, висловлених у драматичних програмах НРКУ, що 
створювалися за участю автора, дати науково коректне пояснення методам 
і функціональній специфіці художнього прогнозування дійсності, з’ясувати 
місце художнього прогнозу у системі суспільного зворотного зв’язку та мож-
ливості впливу художньої прогностики на соціум. 

Предмет дослідження – кореляція між художнім осмисленням реальності, 
здійсненим у художній формі авторами драматичних програм Українського радіо 
та сучасними соціально-політичними реаліями. Об’єкт – моделювання дійсності 
методами художнього радіомовлення як інструмента соціального прогнозу. 

Огляд літератури за темою дослідження. Концепція абстрактних і напіваб-
страктних моделей дійсності, що є теоретичною основою інтерпретації емпі-
ричних даних, наведених у роботі, належить фахівцям японської школи інже-
нерії знань (Осугі, Саекі [1]). Феномен соціального прогнозування засобами 
акустичного мистецтва описувався на прикладі драматичного радіомовлення 
Колумбійскої радіомовної корпорації (CBS) І. Поповим [2]; досліджений ем-
піричний матеріал доступний у першоджерелі (див. твори А. Макліша, США 
[3]). Власні радіодрами, на які посилається автор, написані у співавторстві з 
В. Фоменком. 

Анотація: статтю присвячено прогностичним можливостям радіоп’єси. 
Аннотация: статья посвящена прогностическим возможностям 

радиопьесы. 
Annotation: the article is sanctified to possibilities of radio drama as an 

instrument of prognosis.
Ключові слова: радіодрама, соціальний прогноз, абстрактна модель ре-

альності. 
Ключевые слова: радиодрама, социальный прогноз, абстрактная модель 

реальности. 
Key words: radio drama, social prognosis, abstract model of reality.
Влітку 2007 року в ефір Першого каналу Українського радіо вийшла фан-

тастична радіоп’єса «Третій варіант» (автори – В. Фоменко та І. Хоменко, 
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постановка – В. Обручов, продюсер – А. Табаченко). Її аутентичний запис 
зберігається у фондах НРКУ і жодним редакторським втручанням з того часу 
не піддавався. Факт належності твору саме тому, минулому часу підтверджу-
ється тим, що він був виданий у вигляді аудіокниги з відповідними вихідними 
даними [4], обговорювався з позицій ймовірності сюжету на Інтернет-фору-
мах, а сам проект, в межах якого радіоп’єсу було поставлено, став предметом 
незалежного наукового осмислення (див. працю проф. А. Мамалиги та доц. 
Д. Данильчука [5]). 

У виставі майже один в один змальовано межу катастрофи, до якої набли-
зилася Україна на початку 2014 року. 

Збіг вигаданих обставин та реалій небезпеки, що загрожує на момент 
створення цієї розвідки Україні, справляє гнітюче враження: 

Голос 2: Недалеке майбутнє. Ненажерливість регіональних еліт призвела 
до низки етнічних конфліктів. Прагнення привласнити залишки природних 
ресурсів спровокувало локальні війни. Наслідками їх стала низка гуманітар-
них катастроф і небачена демографічна криза. Стабільні державні утворення 
розпалися. На величезних, ніким не контрольованих територіях запанували 
безладдя, беззаконня, хаос1.

Але майже неймовірним видається відтворення тоді, у відносно спокійно-
му 2007 році, соціолінгвістичних та соціально-політичних реалій, актуальних 
для наших часів. П’єса написана двома мовами – українською і російською. 
Так само – російською і українською – веде зараз мовлення на Першому на-
ціональному телеканалі громадське телебачення, підкреслюючи соборність і 
єдність різних українських регіонів. 

Два друга – українець і росіянин – подорожують охопленим збройним 
протистоянням умовним приморським краєм, в якому легко вгадується Крим-
ський півострів. І не етнічна ворожнеча протистоїть їм, а одвічне бажання 
панівної меншості жити за рахунок пригнобленої більшості, маніпулюючи 
її комплексами, страхами, невмінням чітко визначити реальні причини своїх 
нещасть і проти них об’єднатися. Дуальна система уявлень «Захід – Схід» 
виявляється недостатньою для розуміння причин соціальної катастрофи, зо-
внішня збройна загроза виявляється лише наслідком латентного внутрішньо-
го антагонізму:

«Українець: Третій варіант… Як я не здогадався… Це ж так просто… В 
нашій країні те ж саме було… Ніхто нас не завойовував… Самі все пропили, 
розікрали, розвалили… Самі дозволили бандитам на шию сісти… Потім ті 
нацькували схід на захід, щоб свої злочини якось прикрити…

1 Радіодрами цитуються за трансляцією: Національна радіокомпанія 
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nrcu.gov.ua/index.
php?id=23
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(стрілянина, вибухи)
Українець: З міста не вирватися… Нічого не вдієш.
Росіянин: Кое-что можно… Только надо на башню подняться… Сектор 

обстрела для пулемета хороший…»
Задля наукової коректності і фактологічної точності автор не став скоро-

чувати цитату, залишивши слова «Ніхто нас не завойовував…», які сьогод-
ні видаються надто оптимістичними. Імовірність зовнішнього вторгнення, 
спровокованого знову ж таки суто внутрішнім соціально-політичним про-
тистоянням, була розглянута у радіоп’єсі «Любов до братів наших менших» 
(той же виробник і авторський склад, прем’єрна трансляція на І програмі – 
весна 2007 року). До речі, фабула твору побудована навколо прихованої від 
громадськості евакуації з країни олігарха, причетного до загострення кризи. 
Деморалізована міліція, наявність провокаторів, у вчинках яких легко вга-
дується оперативне супроводження секретних операцій, прихованих під ви-
явлення громадянської позиції глобалістів та антиглобалістів, дії озброєних 
формувань невідомого підпорядкування становлять тло, на якому розгорта-
ється сюжет. А соціальнокомунікаційний контекст часу, відтворений у ви-
ставі – ніби списаний з сьогоднішньої натури. Трагічне звучання теленовин 
перемежається трансляцією на інших телеканалах безтактно-недоречною ін-
тонацією розважальних шоу.

Коментатор 2 (жіночий голос): Дивіться «Танці з зірками – три»! Радій-
те з нами! (перемикається канал)

Коментатор 3: …Країна фактично опинилася у борговому капкані, з якого 
немає виходу. Те, що відбувається зараз на вулицях – не схоже на стихійний 
вияв суспільного невдоволення…У конфлікт втягнуті незаконні напіввійсько-
ві формування, що фінансуються…(перемикається канал)

Коментатор 2 (жіночий голос): У нашій студії – зірки шоу «Збудуй своє 
кохання» Ксенія Цуцик і Сашко Голубий…

Керівник (на тлі бадьорої телевізійної музики): Та щоб вас! (перемикає канал)
Коментатор 4: Реальною стала загроза військової інтервенції з боку зацікав-

лених держав. Геополітичне становище, яке було донедавна джерелом нашого до-
бробуту – перетворилося на національну трагедію…

Пояснити подібні збіги вигаданих і реальних подій випадковістю не до-
зволяє той факт, що прогностичні моделі, які реалізувалися сьогодні, не є 
одиничними. Вони відтворювалися у багатьох фантастичних творах, під-
готовлених творчою групою Першого каналу національної радіокомпанії 
України у період з 2002 по 2010 рік. При тому відзначається це не тільки на 
фактологічному, але і на лінгвістичному рівні. Коментуючи нинішній стан 
речей, політики вдаються до формулювань, ніби запозичених з радіовистав 
минулого. Так, під час телемарафону, присвяченого українсько-російському 
протистоянню, колишній прем’єр-міністр України пояснив неефективність 
національних спецслужб тим, що вони, «так би мовити, були приватизовані» 
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(УТ-1, 02.03.2014). Порівняймо ці слова зі сценою незаконного і несанкціо-
нованого допиту журналіста у виставі «Жарт» (той самий виробник і творча 
група, весна 2007 року).

Незнайомець 2: На кого ви працюєте? На зовнішню розвідку? На держав-
ну безпеку? На нас? Назвіть відділ та ім’я куратора.

Він: Я – журналіст. 
Незнайомець 2: Він не бреше. Бачите, які зіниці? Препарат подіяв повною 

мірою. 
Він: Хто… вона? Вона… працює на державу? 
Незнайомець: Нема ніякої держави, дурню! Приватизували її давно. 
Він: Як можна при… власнити цілу державу?
Незнайомець: Поважані люди зробили державні механізми своїми зна-

ряддями. От за допомогою таких метких хлопців, як чоловік твоєї подруги – і 
зробили. Невже ти думаєш, що переводити мільярди за кордон можна без до-
помоги дипломатів і розвідників, без політичного даху?

Він: Я про це… не думав… Я жартував… Кепсько…» 
Подібні збіги обставин мають цілком коректне наукове пояснення. Вони 

випливають з творчого методу, багато у чому схожого до радіодраматургії і 
спекулятивної літератури (наукової фантастики). Різні дослідники (І. Попов 
[2], Ю. Архипов – з посиланням на німецького теоретика радіомовлення і 
письменника А. Дебліна [6] та ін.) відзначали певний схематизм радіодрами. 
Так само – схемою, умовною моделлю реальності є твори, що підкоряють-
ся детермінізму науково-фантастичного методу ([7; 8]). У цьому розумінні 
радіодрама (тим більше – науково-фантастична, драма-антиутопія) нагадує 
математичну формулу. Математичне твердження 2 + 2 = 4 з позицій здорово-
го глузду є такою ж абстракцією, як і умовна реальність далеких планет або 
інших часів, оскільки ніхто у предметно-подієвій реальності не бачив умовну 
двійку, що складається з такою ж умовною двійкою. Разом з тим, якщо дані 
обрано коректно і математичну операцію виконано точно, результат матема-
тичної операції буде достовірним. У чому можна буде переконатися на на-
очних прикладах, рахуючи натуральні предмети. З погляду теорії інформації 
сюжетна схема, втілена у художньому творі, побудованому за принципом де-
термінізму, буде абстрактною моделлю дійсності – незалежно від того, в яких 
реаліях вона автором вирішена. А втілення цієї схеми у певних умовних діях, 
наприклад, створенні конкретного алгоритму за абстрактним принципом, 
буде моделлю напівабстрактною (за термінологією Осугі і Саекі [1]). 

Багато разів підтверджена здатність світової радіодрами створювати ко-
ректні прогностичні моделі дала підстави німецьким критикам назвати її 
«суспільним сейсмографом» (І. Чернова [9]). Хрестоматійним вважається 
приклад передбачення аншлюсу у радіодрамі А. Макліша «Падіння міс-
та» [3]. Відомо, що поет і радіодраматург А. Макліш у часи другої світової 
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війни став одним з помічників Ф. Д. Рузвельта, який оцінив його творчий по-
тенціал і здатність до логіко-інтуїтивного аналізу. 

Наведені приклади дозволяють стверджувати, що українське оригінальне 
радіомистецтво було корисним як інструмент соціального прогнозування і 
тривалий час виконувало функцію «суспільного сейсмографа». 

Невдовзі після обрання Президентом України В. Януковича керівника На-
ціональної радіокомпанії В. Набруска, що багато зробив для розвитку раді-
одраматургії, було звільнено. Згодом – було звільнено керівництво редакції 
літературно-драматичних програм, редактор і режисер, причетних до ство-
рення п’єс для Українського радіо. Соціальна радіодрама-прогноз виявилася 
несумісною з новою концепцією національного радіомовлення. Є всі підстави 
вважати: сталося це тому, що результати прогнозування були достовірними. 

Висновки 
1. Наведені фактичні дані підтверджують спроможність української раді-

одраматургії до створення коректних соціальних прогнозів.
2. Прогнозування дійсності творчим методом радіомистецтва відповідає 

науковим уявленням про абстрактне і напівабстрактне моделювання дійсності. 
3. Суттєвий вплив художньої прогностики на соціум і вагоме місце ху-

дожнього прогнозу в системі соціального зворотного зв’язку підтверджуєть-
ся тим фактом, що в умовах обмеження прав громадян на інформацію ви-
робники соціально орієнтованих драматичних радіопрограм зазнають такого 
ж тиску, як і виробники об’єктивних новин або достовірних журналістських 
розслідувань. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 
ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДІЛОВИХ ЗМІ

 Об’єктом дослідження є сучасні ділові ЗМІ в Українї, предметом – їх пред-
ставлення у соціальних мережах. Джерельною базою слугують 20 ділових 
видань за рейтингом порталу Bigmir.net: «Вести», «Газета.ua», «Главком», 
«Голос.UA», «Дело», «Дзеркало Тижня», «Коммерсант», «Кореспондент», 
«Лівий Берег», «Ліга», «Сегодня», «Телеграф», «Тиждень», «Українська 
правда», «Українські національні новини», «Уніан», «Фокус», «Цензор.
нет», Forbes, ForUm. Соціальні мережі – Facebook, «Вконтакте», Google+, 
Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, «Одноклассники». Метою дослідження 
є з’ясування представленості ділових ЗМІ у соціальних мережах. Завданням 
є створити портрет Інтернет-користувача України та проаналізувати присут-
ність ЗМІ в найбільш поширених соціальних мережах.

На сьогодні більше 11 млн українців користуються соціальними мережа-
ми. У 2010 році їх частка становила 35 %, у 2011 – 47 %, у 2012 році – 57 % і у 
1 кварталі 2013 року – 63 %. При цьому новинні сайти відвідували відповідно 
26 % у 2010, 27 % у 2011, 33 % у 2012 і 31 % у 2013 (I кв). [7].

Для дослідження використання соціальних мереж українськими ЗМІ було 
обрано 20 ділових онлайн-ЗМІ за рейтингом порталу Bigmir.net. До них потра-
пили видання: «Вести», «Газета.ua», «Главком», «Голос.UA», «Дело», «Дзерка-
ло Тижня», «Коммерсант», «Кореспондент», «Лівий Берег», «Ліга», «Сегодня», 
«Телеграф», «Тиждень», «Українська правда», «Українські національні новини», 
«Уніан», «Фокус», «Цензор.нет», Forbes, ForUm, результати подані в таблиці.

«Вести»
«Газета.ua»
«Главком»

«Голос.UA»
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«Дело»
«Дзеркало 
Тижня»

«Коммерсант»
«Кореспондент»

«Лівий Берег»

«Ліга»
«Сегодня»

«Телеграф»

«Тиждень»

«Українська 
правда»
«Українські 
національні 
новини»
«Уніан»
«Фокус»
«Цензор.нет»
Forbes

ForUm

У ході дослідження було підраховано та проаналізовано використання 
конкретних соціальних мереж українськими виданнями. За результатами 
найменш популярною соціальною мережею виявився Instagram, доступ до 
неї мало лише одне видання з двадцятьох. Найбільш популярною соціальною 
мережею виявився Facebook, інтеграція з цією мережею присутня у всіх пред-
ставлених ЗМІ. Другим за популярністю став Twitter, а третім «Вконтакте» – 
вітчизняний аналог Facebook.

На жаль, у багатьох видань інтеграція з соціальними мережами не є доско-
налою. Приклад сайту «Дело» – лише один з багатьох. Для більшості україн-
ських видань Social Media Marketing (далі – SMM) це просто профайли, які не 
оновлюються з тою швидкістю, з якою це було б актуально в інформаційно-
му суспільстві, адже соціальні мережі не випадково стають платформою для 
спілкування між журналістами та аудиторією. Завдяки можливостям елек-
тронних ресурсів читачі мають змогу миттєво поділитися новиною зі своїми 
власними читачами. Ігнорування соціальних мереж сучасними журналіст-
ськими ресурсами призводить до втрати певної аудиторії. На сьогодні гар-

(продовження таблиці)
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ним прикладом використання соціальних платформ є Forbes – кількість його 
читачів у Facebook сягае 80 785 користувачів, «Кореспондент» - має 88 529 
підписок, а «Українська правда» – 154 044. Такі вражаючі цифри доводять, 
що правильно сформована та вчасно опублікована на електронному ресурсі 
інформація збільшує читацьку аудиторію. Якість матеріалу зазвичай спри-
яє його поширенню серед інших читачів. Окрім того з’являється можливість 
працювати з відгуками, які розміщуються у соціальних мережах.

У 2000-х роках швидкий розвиток Інтернету вплинув на поширення соціаль-
них платформ. Зараз вже 11 млн українців користуються соціальними мережами. 
Українські ЗМІ присутні у більшості популярних мереж. Найменш популярною 
соціальною мережею серед українських ділових ЗМІ виявилвся Instagram, до-
ступ до неї мало лише одне видання з двадцятьох. Найбільш популярною соці-
альною мережею виявився Facebook, де присутні усі досліджувані видання.

Перед багатьма виданнями на сьогодні постає питання правильного ви-
користання соціальних мереж для збільшення читацької аудиторїї. Найбільш 
слабким місцем зараз є оперативність публікацій на соціальних платформах. 
Відкритим залишається питання розподілу аудиторії між основним сайтом, 
та соціальними мережами, а також питання монетизації соціальних мереж.
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ВИДАВНИЧО-РЕДАКТОРСЬКІ АСПЕКТИ ПРАЦІ 
ВОЛОДИМИРА ПІДПАЛОГО

Творчість В. Підпалого щороку все більше привертає до себе увагу до-
слідників. Вивченням його літературної спадщини займалися М. Домчук, 
М. Жулинський, М. Ільницький, В. Корж, М. Коцюбинська, Є. Сверстюк, 
В. Цимбалюк. Однак, у творчому колі Володимир Підпалий сприймався не 
лише як лірик, а й талановитий редактор. Ця грань його діяльності хоч і ста-
вала об’єктом дослідження А. Третяченко [14], розглядалася М. Домчук [4], 
О. Рарицьким [12], В. Цимбалюком [15], однак охоплена не повністю і потре-
бує детальнішого вивчення. 

Метою статті є висвітлення аспектів видавничої і редакторської праці Во-
лодимира Підпалого через аналіз відгуків митців про його діяльність у про-
цесі книговидання, епістолярію та редвисновків на рукописи поетів.

Перш ніж осягнути специфіку його праці, варто розглянути передумови 
появи В. Підпалого як редактора. У 1962 році, закінчивши філологічний фа-
культет Київського університету, він отримав посаду редактора в Держлітви-
даві (пізніше його було перейменовано на «Дніпро»). Із видавництва згодом 
його звільнили з формулюванням «за власним бажанням» якраз після висту-
пу на Шевченківському вечорі. У 1965 В. Підпалий став старшим редактором 
відділу поезії у видавництві «Радянський письменник» (з 1991 року іменуєть-
ся як «Український письменник»), де й працював до останніх днів життя  – 
1973 року. Цьому посприяло не лише досконале знання літературної мови, 
а й обізнаність зі специфікою літературної праці, орієнтуванням у типології 
художніх творів.

Є. Гуцало наголошував, що для редактора видавнича робота «складна не 
так виробничим процесом, у якому бере постійну й активну участь, як стосун-
ками з письменницьким загалом» [3, 96]. Поети ж охочі були, щоб редагуван-
ням займався саме В. Підпалий: він хоча й був вимогливим, однак водночас 
вдумливим, доброзичливим. В. Цимбалюк наголошує на великій ролі митця 
в утвердженні молодих поетів [15, 119]. В. Підпалий редагував та рецензував 
твори, прагнучи, щоб його зауваження до структури чи змісту поезій були 
корисними як для самого автора, так і для видавця. Про значення митця в 
житті письменників свідчать оцінки Є. Гуцала, І. Гнатюка, Б. Олійника. У 
них вказано причину такої популярності редактора серед творчих постатей: 
довіра оточення, відвага та вміння. Так, Б. Олійник сміливо висловлює думку 
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від імені митців свого покоління: «Ми, поети, вважали, що нам вельми по-
щастило, коли рукопис потрапляв йому на редагування, оскільки Володимир 
Підпалий над кожною збіркою працював, як над власною» [8, 279–280]. Реда-
гування творів українських письменників (І. Гнатюка, М. Годованця, Н. Ка-
щук, О. Орача, Л. Первомайського, С. Тельнюка, М. Сингаївського, Д. Пав-
личка, Б. Олійника) здійснював під тиском цензурних заборон та обмежень. 
«Заслугою», «проявом мужності» вважається повернення із забуття творчої 
спадщини поетів Євгена Плужника, Б.-І. Антонича, М. Драй-Хмари [4, 21; 
12, 11]. Так, Олесь Лупій згадував, як сам письменник ставився до такої пра-
ці: «Одного разу він поділився радістю – йому доручили редагувати збірку 
вибраних творів геніального поета Богдана-Ігоря Антонича “Пісня про не-
знищенність матерії”» [7, 12]. Захоплено відгукуючись про впорядкування та 
передмову до книжки Дмитра Павличка, жалкував, що цензура не пропускає 
твори зі збірки «Книга лева». 

В. Підпалий належав до покоління поетів-шістдесятників, тому неодно-
разово редагував їх. У такий спосіб «підставляв козаче плече під поетичну 
долю ще когось із “инакомыслящих”» [9, 285]. Він свідомо ризикував, коли 
пропонував негайно після рецензування видавати збірки І. Калинця («Відчи-
нення вертепу») та В. Голобородька («Пастух квітів»). Твори зазначених мит-
ців були неприйнятними для тогочасної ідеології, тому вийшли у світ лише 
за кордоном. 

В. Підпалий був відповідальним редактором і завжди прагнув допомогти. 
Доказом можуть слугувати листи до Івана Гнатюка, в яких йдеться про реда-
гування, процес виходу книг «Повнява», «Жага». Він повідомляє про наяв-
ність верстки, просить зробити виправлення за наявності помилок, а згодом 
сам перенесе, «якщо це буде в його ред. силах», інформує І. Гнатюка щодо 
назви збірки «Стріла», зазначаючи про її умовність і перспективу подальшої 
зміни (згодом отримала назву «Жага»), про її обсяг (2,5 авторських аркуші). 
В. Підпалий також дає слушні поради: доопрацювати наступну книгу, роз-
діляючи погляди Ю. Петренка та Б. Степанюка щодо цього, «додати кілька 
віршів, у яких би відчувався подих сьогодення», а книга від цього лише ви-
грала б; також зазначає, які твори були вилучені і яка стала її структура: «Бо-
рислав», 4 сонети, вставка [2, 122]. 

Про його професійність свідчить і той факт, що дружба, авторитетність 
митців, чиї рукописи редагував, не впливали на його ставлення до справи. 
Редактор, за свідченням І. Гнатюка, переконливо і відверто доводив свою 
правоту, акцентуючи на конкретних вадах рукопису [1, 123]. Водночас з при-
таманною йому делікатністю В. Підпалий м’яко вказував авторам на ваго-
мі недоліки. Це ми простежуємо у редвисновках на рукописи Д. Гордієнка, 
М. Клименка, Р. Лубківського. Аналізуючи драматичну поему Д. Гордієнка 
«Последняя ночь», він вказує на нечітку композицію, на неналежне поетичне 
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виконання [10, 334]. Оцінюючи збірку «Крізь бурі й дими», називає вірші, які, 
на його думку, є вдалими або слабкими, в деяких творах відзначає технічний 
брак. Доскіпливо розглядає твори М. Клименка зі збірки «Дорога зорі», наго-
лошуючи на тому, що у вірші «Слово до часу» «немає жодної свіжої думки», 
«виконання не першокласне», наводячи переконливі докази – рими: «наро-
да – свободи, кличі – робітниче, племен – знамен» [10, 336]. Як зауваження 
чи, за словами В. Підпалого, радше як застереження, виловлює свої міркуван-
ня, що у рукописі «надто вже багато “слів”», а як результат – непоетичність 
віршів. Хоч і правдиво, однак не гостро вказує на помилки, а лише констатує 
як факт. Аналізуючи рукопис Р. Лубківського «Руки пахнуть квітнем», В. Під-
палий доречним вважає поміняти назву збірки, називає твори, які його не 
вразили [10, 339]. Проте, щоб не відбити бажання писати й надалі, заспокоює 
автора, аргументуючи недоліки тим, що невдачі трапляються з кожним по-
етом, однак вбачає в молодому письменнику талант. 

Усі митці, чиї книги редагував, відгукувалися про нього як про надзвичай-
но талановитого та чуйного редактора. Так, Л. Костенко називала його «дуже 
культурним і талановитим редактором», «дивовижним», «глибоко порядною 
людиною», до зауважень якого варто було б усім митцям дослухатись, і не був 
«видавничою рукавичкою» [6, 208–211], натомість Іван Гнатюк, зазначає, що 
В. Підпалий «переживав за кожний вірш редагованої ним книжки, за кожного 
здібного автора, бачив, як ті вірші бездушно калічили літературні чиновники та 
цензори… і нічим як редактор не міг їм зарадити» [1, 123]. Він подекуди навіть 
змирився із таким становищем, навчившись відрізняти суттєве від несуттєвого.

 В. Підпалий водночас неодноразово наважувався на рішучі кроки: реда-
гував рукопис Л. Костенко «Княжа гора», виявив ініціативу і вирішив ряту-
вати Тичинину поему «Сковорода». Щодо останньої справи, то він вдавався 
до певних хитрощів: повикидав ризиковані місця, залишивши на сторінці по 
6-7 рядків крапок для цензорів, а у верстку запланував все «повписувати». 
С. Тельнюк, який розшифровував поему П. Тичини «Сковорода», схвально 
відгукувався про співпрацю із В. Підпалим, даючи оцінку його редактор-
ському хисту: «Він так увійшов у задум Тичини…, що не вимагав од мене 
жодного пояснення» [13, 386]. Сміливість редактора відзначав і С. Пінчук, 
зауважуючи: «Він намагався зберегти в рядках поета все те, що за тодішніми 
літературними звичаями здавалося підозрілим і навіть крамольним та небез-
печним» [11, 333]. П. Засенко відзначав, що В. Підпалий, «редагуючи вірш ін-
шого автора, мистецьки умів ладнати словесний ряд», «володів професійним 
знанням мови», а по виданнях, редактором яких виступав, можна було «ово-
лодівати таємницями поетичної грамоти, вивчати глибини живої української 
мови» (за визначенням літстудійців при видавництві «Молодь») [5, 131]. 

У нелегкі часи доносів та переслідувань, які прийшли на зміну короткій 
хрущовській відлизі, В. Підпалий наважувався редагувати, пропонувати для 
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видання твори, які викликали зовнішній спротив, за що отримував догани і 
звинувачування з боку керівництва, Однак, навіть в надзвичайно складних 
політичних умовах, в атмосфері постійного нагляду й цькування він не зра-
джував своїм переконанням, закарбувавшись у пам’яті багатьох сучасників як 
принциповий, делікатно-вимогливий, ідеальний, з природженим естетичним 
чуттям редактор. В. Підпалий вказував на слабкі і сильні сторони рукопи-
сів, які доводилося редагувати чи рецензувати. Він водночас пропонував свої 
варіанти, які б удосконалили зміст і форму поданих до друку творів. Висно-
вки щодо літературної вартості рукописів чітко сформульовані і містять або 
цілковите схвалення або поради доопрацювати, не заперечуючи водночас, що 
поезії варті уваги.
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СОЦІОПРОСТОРОВІ ПАРАМЕТРИ 
МЕДІАКРИТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Формування національної картини світу, що закріплюється в мові та мента-
літеті, здійснюється за допомогою мас-медіа, мистецтва. Продукування смис-
лів здійснюється соціальними інститутами, що відповідають за творення націо-
нальних світів. Журналістика, що виконує функції герменевтики в суспільстві, 
є потужним джерелом кристалізації громадської думки. Це стосується, зокре-
ма, актуальних соціопросторових аспектів глобалізації та регіоналізації, щодо 
яких медіа пропонують тексти, котрі мають на меті пояснити ці концепти і зо-
рієнтувати суспільство. Медіакритичний дискурс реагує на сучасний продукт 
медіа, дає йому оцінку, визначає критерії діяльності, шляхи розвитку тощо. Ці 
оцінки також пов’язані із соціопросторовими параметрами, наприклад, кон-
статація явищ медіатизації медіа-простору, формування й розвиток кібервірту-
ального простору і ролі медіа в цих процесах. Це зумовило мету нашого дослі-
дження, що передбачає реалізацію таких завдань: систематизація теоретичного 
осмислення медіакритичного дискурсу в Україні; окреслення соціального про-
стору у медіакритичному вимірі соціальних комунікацій. 

Реаліями сучасної медійної дійсності є зміна способів доставки медіапро-
дукту, поряд із традиційними друкованими і електронними виданнями (газети, 
журнали, книжкова продукція, телебачення, радіо), Інтернет пропонує свої по-
слуги презентації медіапродукту. Відповідно відбувається переформатування 
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відносин реципієнта і медіапродукту, коли реципієнт стає споживачем. Як за-
значає В. Різун, «образно кажучи, редакція повинна своєму медіакористуваче-
ві давати «інструкцію для правильного користування медіапродуктом» [5, 5]. 
Така інструкція повинна підвищувати медіаграмотність аудиторії. 

Б. Потятиник вербалізує ієрархію медіаекології, яка становить собою три-
рівневу структуру: вищим рівнем є філософія масової комунікації (медіафі-
лософія); наступним рівнем – галузі медіаосвіти (медіаграмотності), медіапе-
дагогіки; третій рівень – медіакритика [4]. Кожна з галузей постає у тісних 
взаємозв’язках. Цей факт констатує дослідниця медіакультури Н. Зражевська: 
«Вітчизняна медіакритика межує з медіаграмтоністю, але поступово виходить 
на глибоку медіафілософію, на вивчення проблеми медіакультури загалом. 
Слід відзначити, що українська медіатеорія не втрачає зв’язків із критикою і з 
проблемами соціальних комунікацій, як це сталося, наприклад, в Росії» [2, 5]. 
Отже, запропонована Б. Потятиником схема реалізується в Україні, маючи від-
повідні дії в кожному з напрямків – розвиток медіафілософії (дослідження Ін-
ститут медіаекології ЛНУ імені Івана Франка), медіаосвіти і медіапедагогіки 
(«Концепція впровадження медіа-освіти в Україні» до 2020 року розроблена 
Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України).

Медіакритика є частиною журналістики і є близькою до публіцистики. 
Про медіакритику як складову журналістики говорить, наприклад, І. Михай-
лин у виданні «Журналістика як всесвіт. Вибрані медіадослідження». Перший 
розділ «Теорія журналістики та медіакритика» присвячений осмисленню по-
треби соціально відповідальної журналістики. Ми можемо констатувати в 
медіакритичному дискурсі тему журналістської професії як громадської мі-
сії в суспільстві, яка представлена різними типами виступів: від констатації 
необхідності оздоровлення професії до емоційних оцінок і публіцистичних 
закликів. Ці виступи коментує О. Довженко: «Чим бідніша країна, тим більше 
в медіакритиці пафосу та намагання врятувати світ. Чим багатша, тим більше 
тонкої іронії та спроб розважити публіку» [6]. Власне, потрібно усвідомлюва-
ти ситуацію з медіакритикою в Україні. 

Російський дослідник О. Короченський пропонує поділ медіакритики на 
три типи: академічну, професійну (чи цехову) та масову [3]. Проте ця класи-
фікація, на думку О. Довженка, не відповідає реаліям української дійсності. 
Так звана академічна медіакритика не має впливу на розвиток галузі, бо спе-
ціалісти не прагнуть ознайомлюватись із науковим аналізом і оцінками, тому 
її не варто виокремлювати як дійсно існуючий різновид. «Масова» не має 
власне ознак масовості, розвивається в блогах та Інтернет-виданнях і широкої 
аудиторії не має. Лише професійна медіакритика отримує розвиток у спеціа-
лізованих виданнях: групі видань «Телекритика», журналі Національної спіл-
ки журналістів «Журналіст України», газетах «Дзеркало тижня» й «День», 
окремих інтернет-виданнях іншої спеціалізації («Медіабізнес», «Медіаняня», 
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«Рекламастер», Sostav.ua). На думку О. Довженка, медіакритика отримує пер-
спективи розвитку саме в Інтернет-виданнях [1].

Проте українська медіакритика постає не лише у варіанті пафосно-публі-
цистичного дискурсу, це також і іронічний дискурс, спрямований на думаю-
чу аудиторію, яка прагне віднайти вербалізований варіант інтелектуального 
освоєння медіа і висловлення власного досвіду у медіакритичних творах, на-
приклад, такими були фейлетони М. Бриниха на сайтах «Телекритика», «Ін-
фоПорн». Медіакритичний дискурс автора відзначається іронічністю, проти-
стоянням стереотипам. Для нього характерним є використання віртуального 
простору з умовними територіальними образами (наприклад, матеріал з сайту 
«ІнфоПорн» «Валаамова церква й ослина журналістика» (01.10.2012)), соціо-
культурні прикмети дійсності також постають у формі просторових образів, 
розглядаються проблеми медіатизованого простору (репрезентація в медіа 
соціокультурних координат «місця»). У його творах присутній ефект герон-
тропії – змішання в одному просторі різних ландшафтів, коли автор пропонує 
оригінальні коди, які наділяють текстом новими смислами.

Медіакритичний дискурс видання «Телекритика», реалізований у автор-
ському варіанті матеріалів І. Долженкової, має оцінку телевізійного медіа-
продукту, в якому поле тележурналістики постає в системі соціопросторових 
вимірів: частіше – загальносуспільних, рідше – глобальних, локальних, регі-
ональних. Наприклад, матеріал авторки «Перемир’я під “Прицілом” завер-
шилося розгоном Майдану» (19.02.2014), який передбачає загальносуспіль-
ний контекст оцінки медіа продукту за певний період із залученням концепту 
Майдану, явища соціопросторового, соціокультурного, соціополітичного, на-
ціонального.

Звичайно, під час розгляду соціопросторових координат медіакритич-
ного дискурсу варто розрізняти дискурс у просторі (адже суспільство тво-
рить свою картину світу в певному просторі й мова постає в конкретному 
соціогеографічному вияві) і дискурс простору. До останнього варто віднести 
стереотипні уявлення поділу України на схід і захід, які заважають консо-
лідації українського суспільства. Ці стереотипи часто продукуються ЗМІ й 
завданням медіакритики є не лише оцінка медіапродукту, але й виявлення 
шкідливих смислів, породжуваних ЗМІ. Потужні можливості медіа в проце-
сах соціального конструювання мають отримувати належну оцінку в медіа-
критичному дискурсі, що сприятиме конструктивному розвитку медіагалузі. 

Пошук адекватної парадигми медіакритики в Україні вимагає осмислен-
ня її наукових основ (медіафілософії) та впровадження запланованих заходів 
щодо медіаосвіти суспільства (мета – свідоме споживання медіапродукту), 
адже стратегії медіакритичного дискурсу відбивають загальний соціополі-
тичний та соціокультурний дискурси українського суспільства. Зміни на мен-
тальному рівні відбуваються із осмисленням нових соціопросторових реалій, 
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пов’язаних із медіатизацією суспільства, виникненням нових соціопросторо-
вих явищ. 
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CHALLENGES OF DEFINING 
THE QUALITY OF COMMUNICATION ACTIVITY – 

REFLECTIONS FROM THE HERMENEUTICAL PERSPECTIVE OF 
HANS-GEORG GADAMER

The task of interpretation of language culture may be commenced by the 
distinction between analytical and hermeneutical perspectives. Where the first 
would seek for purely objective results and the second would concentrate on 
the boundaries of humans cognition underlining the limited nature of it. This 
fundamental division correlates with the famous Wilhelm Dilthey’s distinction 
between explaining (erklären) and understanding (verstehen). This rather 
complicated issue may be interpreted from the perspective of philosophical 
hermeneutics created by Hans-Georg Gadamer (1900-2002). His reflections on the 
mutual relations between scientifically oriented endeavours of analysis and rather 
humanistic projects of interpretations may be seen as strongly supportive within 
undertaken matter.
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