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ДАР’Я БАРИШ 

 
ЗМІСТОВА ТРЬОХВИМІРНІСТЬ 
ЖУРНАЛУ „ШО” 

 

Науковий керівник – к. н. із соц. ком., асист. Лисенко Л. І. 

 

 

У сучасному масштабному інформаційному потоці і 
безперервному розвитку нових технологій друковані ЗМІ повинні 
вміти пристосуватися до очікувань свого читача, що спричиняє 
постійну зміну форм і контенту газет, журналів. Останні, у силу 
своїх історично сформованих ознак, усе-таки намагаються 
утримуватися від різких еволюційних формально-змістових 
процесів. Одним із феноменів у системі сучасних українських 
друкованих видань є культурологічний журнал «ШО». Його 
ідеологія як журналу «культурного супротиву» закономірно впливає 
на формозмістові аспекти видання: збереження традиційних 
атрибутів журнальної періодики (інтелектуалізм, принциповість 
позицій, якість, авторитетність, імідж авторів) та концентрація 
опозиційних літературно-критичних дискурсів, які формують «нове 
покоління». Популярність журналу «ШО» та його активна 
громадська позиція в українському молодіжному просторі 
зумовлюють актуальність вивчення  цього масмедійного явища. 

Пропонована наукова робота має за мету дослідити, з одного 
боку, стійкі архітектонічні елементи часопису «Шо» як видання 
журнального типу, зокрема рубрикацію, з іншого – окреслити 
специфічні ознаки видання як опозиційного культурологічного 
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журналу. Для реалізації поставленої мети необхідно виконати такі 
завдання: систематизувати та узагальнити науково-критичні 
здобутки у вивченні феномена журналу «ШО»; означити місце 
культурологічного журналу «ШО» серед інших видань такого типу 
(український і зарубіжний контекст); визначити характерні ознаки 
журнальних літературно-критичних (культурологічних) видань в 
історичному розрізі; окреслити зв'язок змістового наповнення 
журналу та його «опозиційної ідеології». Таким чином окреслюється 
об’єкт дослідження – журнал «ШО» в сучасному комунікаційному 
просторі. Відповідно предметом наукової розвідки є змістова 
специфіка журналу «ШО». 

Феномен журналу «Шо» привертав увагу українських 
дослідників: О. Іванова [І, 4]1, Ю. Голоднікова [І, 2]; російських – Ж. 
Галієва [І, 1]. Кожен з них наголошує на необхідності більш 
пильного вивчення цього видання в контексті сучасних 
інформаційних та культурних процесів. 

Декларуючи свою «опозицію» в соціокультурному та 
масмедійному просторі, журнал «ШО» все-таки зберігає певну 
традиційність журнальних періодичних видань. Зокрема, у наукових 
дискусіях подеколи лунає думка про причетність видання до традиції 
«товстих» журналів («Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба 
народов»), які стали своєрідним культурним «символом» 
радянського епохи. Однак головний редактор журналу «ШО» 
заперечує: «Від початку було вирішено, що ми не будемо працювати  
в “товстожурнальній” ніші, в якій давно існують десятки 
авторитетних журналів від “Знамя” до “Октября”, від “Нового мира” 
до “Дружбы народов”, від київської “Веселки” до санкт-
петербурзької “Звезды”. Тобто нічого нового ми до неї вже не 
принесемо, там давно розставлені пріоритети, це видання зі своєю 

                                                
1 Тут і далі в посиланнях І означає посилання на список використаної літератури, а ІІ – на 
список джерел фактологічного матеріалу 
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історією довкола читачів, а перетворитися на чергову літературну 
секту для місцевих авторів – ганебно, та і нудно» [І, 5]. 

Журнальна періодика, не залежно від внутрішньої змістової 
концепції, зберігає свої історично сформовані ознаки: 
інтелектуалізм, ідейність, формування громадської думки, 
авторитетність авторів, імідж редактора, якість матеріалів, стала 
рубрикація. Щодо останнього, журнал «ШО» має яскраву 
стилістичну ознаку серед інших періодичних видань 
культурологічного спрямування: жорстку структурованість на 
розділи: «Шо смотреть» (телебачення, кіно, театр, галереї), «Шо 
слушать» (музика), «Шо читать» (література у всіх її проявах).  Саме 
така мистецька трьохвимірність журналу спонукає науковців 
проводити паралелі з «товстими журналами» радянського часу, які 
презентували матеріали, чітко розмежовуючи їх на прозу, поезію, 
критику і публіцистику. 

Концептуальність назви журналу «як модифікована, розмовна 
форма українського слова «що», яке є питанням, а відповідь на 
нього, на думку редакції можна знайти на сторінках журналу» [І, 4, с. 
287] втілюється у наповненні окреслених рубрик. 

На перших сторінках журналу розташована рубрика «ШО 
смотреть». У ній можна прочитати не тільки про те, що відбувається 
у сучасному кінобізнесі. Цей журнал уникає висвітлення лише 
комерційного кіно, навіть радить оминати Голівуд. Мета – 
акцентувати увагу на малобюджетному, але зі змістом і сценарієм 
кіно (так званої, старої європейської школи), якого так не вистачає, 
особливо в українському прокаті. Велику увагу приділяють тому, що 
відбувається на теренах рідної країни, з якими проблемами 
стикаються сучасні митці, які кінопроекти слід очікувати, та чи буде 
КІНО – якісне, незалежне, українське, створене за підтримки 
держави?  Як стверджує Михайло Іллєнко: «Героїка нашої 
вистражданої історії ідеально відображається в нашому ж кіно, 
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зйомку якого в цей стражденний час інакше, ніж геройством, назвати 
язик не повертається. Більшість українських фільмів – це майже 
дослівно падіння на амбразуру з голою дупою замість гранат. Щоб 
режисерові дійти до фіналу, потрібно натурально пройти крізь 
вогонь» [ІІ, 8, с. 36]. У цій рубриці також не оминають тему театру, 
який, на думку журналістів, вічний, і кінця йому не буде. Часто 
читачів ознайомлюють із новими світовими постановками, а також із 
театральною класикою у сучасній інтерпретації. Також зустрічається 
короткий екскурс у минуле кінематографії та прогнози кінокритиків і 
режисерів на майбутнє.  

Рубрика «ШО слушать» сама говорить за себе. Журнал іноді 
пропонує найкращі, на думку редакції та професійних музикознавців, 
альбоми у вигляді «Топ-10». Журнал не пропонує музику лише 
одного жанру та загальнопоширену «якісну» американську попсу. 
Навпаки, журналісти «ШО» зацікавлені знайомити свою аудиторію з 
маловідомими модерними гуртами і новаторськими експериментами 
в музиці, які руйнують бар’єри між жанрами і створюють щось нове. 
Одним із таких представників є український гурт «ДахаБраха»: «Він 
перетворився з музичного ансамблю на особливе явище. Музика 
колективу стала провідником між сучасністю і старовинними 
традиціями народу та об’єднує людей навколо своїх пісень з тією 
легкістю, з якою поєднує ритми різних країн світу» [ІІ, 9, с. 62]. 

 «ШО читать» – рубрика, яка містить глибокий аналітичний 
розгляд сучасного літературного дискурсу фаховими літературними 
критиками. Юрій Володарський, Ірина Славінська, Альбіна 
Позднякова пишуть рецензії на бестселери всесвітньовідомих авторів 
та фахово оцінюють спроби молодих літераторів. Наприклад, Ірина 
Славінська описує новий роман Люко Дашвар так: «”Биті є. Макар”, 
здається, творчий метод знайшов своє продовження. На тлі 
попередніх романів письменниці тут можна відмітити дві 
фундаментальні речі: трохи покращав стиль, і в тексті з’явився 
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відкритий стьоб. Але до стьобу треба буде дотерпіти – він майже 
наприкінці книжки» [ІІ, 10, с. 76]. А літературний критик 
Володарський пише впевнено і зухвало: «У новому романі Жадана 
немає начого принципово нового, але весь його широкий арсенал 
літературних прийомів працює на повну міць. Енергійний нарратив 
перемежовується з емоційними поетичними пасажами. Композиція 
нагадує гонки: повільні підйоми змінюються запаморочливими 
падіннями» [ІІ, 11, с. 81]. 

Ця рубрика до дискусії про сучасний стан літератури: чи 
отримає друге дихання стара добра друкована книга, чи зможуть 
соціальні мережі і різноманітні ЖЖ витіснити її із реального життя, 
чи є сенс писати обсяжні твори сьогодні, коли сучасна людина не 
завжди може навіть кілька годин витратити на себе?.  

Додаток «ШОиздат» вирізняється з-поміж інших найперше 
якістю паперу. На відміну від глянцевих сторінок усього журналу, у 
цій рубриці вони звичайні, газетні. Це дає можливість читачеві не 
лише візуально виокремити цю рубрику, а й створити ностальгійний 
настрій, нагадати про добрі часи паперової книги. Дехто вбачає у 
цьому звичайне бажання зекономити: навіщо витрачати зайві гроші 
там, де можна заощадити та й привернути увагу аудиторії? Однак у 
цьому є інша мета – стара матерія пропонує нову поживу для 
інтелектуального попиту. Читач у «ШОиздате» може ознайомитися 
із фрагментами нових творів сучасних письменників: Любка Дереша, 
Сашка Ушкалова, Світлани Поваляєвої, Сергія Жадана, Юрія 
Андруховича та багатьох інших. Також цей журнал не залишає поза 
увагою різножанрову літературну продукцію авторів із інших країн. 
Володимир Тучков, Михайло Єлізаров, Гліб Шуляпяков пишуть з 
Москви, Василь Махно, Бахит Кенжеєв, Олександр Стесин пишуть із 
Нью-Йорка. 

Таким чином, «формула “ШО”: Смотреть Слушать Читать” 
доповнюється інтерактивним запитом, який іде вже від читача: “ШО 
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делать?”. Чи знайде читач-слухач-глядач – той, у кого 
перевтілюється людина XXI століття, –  якщо не відповідь, хоча б 
виправдання цьому багатовіковому виклику слов’янської душі?» [І, 
2]. 

Подібною стилістикою рубрикації, наприклад, вирізняється 
студентська «мотивуючо-демотивуюча газета “Ять”». 
Концептуальність назви пояснюється авторами так: «Створена 
студентами для студентів, вона містить статті про молодіжну 
культуру, про те, що ЯтриТь студентську душу» [І, 6]. Лінгвістичне 
«забарвлення» назви студентської газети формує її рубрики: «Великі 
творЯТЬ», «Вони говорЯТЬ», «Митці радЯТЬ», «СтонадцЯТЬ 
порад», «Отаке їдЯТЬ» тощо. Таким чином, автори газети 
окреслюють свою цільову аудиторію як «ЯТЬ-культуру» – «не 
зіпсована молодь, а індивідуальності, котрі прагнуть досягнути 
чогось у житті та щодня доводять світові свої переконання та 
погляди» [І, 6]. 

Наприклад, незалежний культурологічний журнал «Ї» не має 
рубрик і структурується за назвами статей авторів видання. Часопис 
«досліджує проблеми культурології, політології, філософії», а також 
«формує базові засади громадянського суспільства України, 
займаючи чітко визначені позиції з усіх найважливіших питань 
суспільного і політичного розвитку України» [І, 7]. 

Ми не ототожнюємо ідейні та змістові масштаби студентської 
газети та культурологічного часопису. Однак такий огляд видань 
чіткіше окреслює специфічність та оригінальність формальних і 
змістових ознак журналу «ШО», зокрема трьохвимірності його 
наповнення, що реалізується через формулювання рубрик.  

“ШО”: Смотреть, Слушать, Читать” – чи-то це журнал-афіша, 
чи-то натяк на щось більше…» [І, 2]. Дещо більше, на нашу думку, і 
виявляється у певному «настановчому» звучанні назв рубрик і їх 
змісті, що окреслює одну із основних функцій видання – формувати 
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субкультуру «культурного супротиву», визначати її цінності, смаки і 
пріорітети, оскільки «кожне мистецьке видання, позиціонуючись в 
медіапросторі, має свої стратегії, осмислені і цілеспрямовано 
втілювані лінії поведінки щодо скорочування дистанції горизонту 
очікування твору і горизонту очікування читача, виходячи з уявлень 
про розстановку сил у полі літератури, а також з власних намірів 
щодо читача. Журналістика, і мистецька також, – влада 
найменування і позиціонування. Вона має претензію на 
компетентність, демонструє обізнаність та приховує ідеологічні 
мотиви щодо цілеспрямованого формування громадської думки у 
сфері літератури» [І, 4, с. 288]. 

Таким чином, концепція часопису «ШО» збігається з 
ідеологією «журналу покоління» («поколенческий журнал» [І, 2]), 
який пропонує певну модель сприйняття сучасної культури у її 
аудіо-візульному та вербальному прояві, формує мотиви, норми, 
закони функціонування читацької аудиторії у медіапросторі. На такі 
висновки налаштовхує пряма революційна позиція видання як 
«журналу культурного супротиву». 
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КРІСТІНА БРІГІДА 

 
ПРОБЛЕМАТИКА НА СТОРІНКАХ 
ГАЗЕТИ „ПОЛТАВСЬКИЙ ВІСНИК” 
 

Науковий керівник – д. філол. н, проф. Баландіна Н. Ф. 
 

 
Дослідники сходяться на думці, що вихідною властивістю 

журналістики як інформаційної діяльності є соціальна практика 
людей. Одним із ключових і значущих підходів є розгляд людиною 
соціальної практики як певної сукупності проблем, які фіксуються в 
людській свідомості й усвідомлюються. Проблеми сприймаються на 
різних рівнях й по-різному: їх усвідомлення може бути і 
об’єктивним, і суб’єктивним, іноді навіть помилковим, але вони 
завжди пан хронічні, тобто були, є і будуть в соціальній практиці 
людини. Проблемність соціального буття є джерелом і орієнтиром 
руху соціальної практики .Написано чимало праць теоретиків 
журналістики з проблематики регіональної преси, зокрема начальний 
посібник Г.Вичуби та Т.Фролової «Проблематика периодической 
печати» [13]. Учені зосереджували свою увагу на окремих аспектах 
проблематики ЗМІ. Так, економічний аспект періодики досліджував 
В.Іваницький [8], соціальними проблемами у структурі 
журналістських матеріалів цікавилася П.Баутіна [2], гендерна 
проблематика представлена в дослідженні Т.Фролової [16], 
вивченням екологічної проблематики займався О.Бєляков [ 4].  

Українських учених М.А. Ющенко та Н.М. Вернигору 
привертали проблеми ВІЛ/СНІДу [17; 5]. Соціальні проблеми стали 
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об’єктом дослідження М.А. Балаклицького [1], І. Бєлінської [3], В. 
Слінчук [14], М. Толстунової [15], проблеми молоді висвітлювала 
Піскун О.М. [12]. Не залишилися поза увагою й проблематика 
регіональних ЗМІ. Так, в історико-культурному аспекті О.М. Іванів 
досліджував проблематику газети «Харьковские губернские 
ведомости» [7]. Освітньо-виховна проблематика досліджувалася 
М.А. Левчук [10]. Суспільно-політичну проблематику одеської 
періодики в історичному контексті вивчав О.В.  Пархітько [11]. 

Проблематика полтавських регіональних ЗМІ залишається 
практично не розробленою, тому можна говорити про актуальність 
даної статті. Крім того, соціальним проблемам, на жаль, приділяється 
недостатньо уваги, а якщо й приділяється, то вони не вирішуються. 
ЗМІ, впливаючи на свідомість людини, спонукають її до соціальної 
активності, змінюють її суспільну та виробничу діяльність. Саме 
життя покликало засоби масової інформації стати  на стороні 
інтересів кожної людини. Особливо важливо відстоювати ці інтереси 
в перехідний період, коли нелегкі процеси утвердження ринкових 
трансформацій справляють величезний вплив не лише на соціальні 
почуття груп населення, але й позначаються на долі кожної людини. 

Мета статті полягає у визначенні місця проблеми в 
журналістських матеріалах газети «Полтавський вісник», 
дослідженні провідних тенденцій  висвітлення проблеми на її 
сторінках, зокрема в аналізі соціальної проблематики.  

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 
- дослідити провідні тенденції висвітлення проблемних тем в 

газеті «Полтавський вісник»; 
- класифікувати соціальну проблематику, представлену на 

сторінках «Полтавського вісника». 
Об’єктом дослідження є полтавська періодика, а предметом – 

висвітлена на її сторінках проблематика. 
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Матеріалом аналізу слугують таке місцеве видання, як 
«Полтавський вісник». 

За результатами соціального дослідження, проведеного нами у 
жовтні 2011 року, найбільшою довірою полтавців користується 
газета «Полтавський вісник». Їй довіряють 48% опитаних жінок та 
36% чоловіків. На другому місці серед читацьких вподобань 
полтавців – газета «Вечірня Полтава». Серед провідних тенденцій 
проблематики на сторінках друкованих видань полтавські газети 
здебільшого представляють соціальний, політичний, економічний, 
екологічний, культурний та спортивний аспект.  

Щотижнева громадсько-політична газета «Полтавський 
вісник», що заснована Полтавською міською радою, виходить 
накладом у 21–24 тис. примірників. Видання є в комунальній формі 
власності, тобто державній. Журналісти на сторінках свого видання 
висвітлюють різноманітну проблематику. Насамперед слід 
відзначити наявність великого відсотка політичної проблематики. 
Здебільшого вона вміщена в рубриці «Україна і світ». У цій частині 
газети мова йде про українську політику. Причому матеріали 
представлені в жанрах інформаційних заміток. Наприклад:  «У 
Криму підтримали призначення Могильова» («ПВ». – 2011. – №45. – 
С.2), «У Верховному Суді здійнявся скандал» («ПВ». – 2011. – №45. 
– С.2), «Азаров готується переписати бюджет» («ПВ». – 2011. – №20. 
– С.3), «Герман заступилася за Тимошенко» («ПВ». – 2011. – №38. – 
С.2), «Ветовано зміни до Житлового кодексу…» («ПВ». – 2011. – 
№43. – С.2), «Чистка» в Адміністрації» («ПВ». – 2011. – №14. – С.2). 
Також у рубриці «Україна і світ» представлені замітки, присвячені 
міжнародним подіям. Наприклад: «Аль-Каїда отримала тимчасового 
ватажка» («ПВ». – 2011. –  №20. – С.3), «Путін «розпереживався» 
(«ПВ». – 2011. – №11. – С.2), «…». Оскільки газета «Полтавський 
вісник» є друкованим органом Полтавської міської ради, на її 
сторінках відображена діяльність міської влади. Зокрема вміщено 
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інтерв’ю з представниками влади міста, метою яких є висвітлення 
діяльності посадових осіб. Наприклад, інтерв’ю з полтавським 
головою Олександром Мамаєм («ПВ». – 2011. – №45. – С.3), 
інтерв’ю з секретарем Міської ради Оксаною Деркач («ПВ». – 2011. 
– №46. – С.3), інтерв’ю з головою Полтавської обласної ради Іваном 
Момотом («ПВ». – 2011. – №50. – С.6). Досить поширеною є 
практика публікування інтерв’ю з українськими політиками. 
Прикладом такого роду висвітлення політичної проблематики є 
інтерв’ю з Анатолієм Гриценком («ПВ». – 2011. – №41. – С.8). 

Значна кількість матеріалів присвячена екологічній 
проблематиці. За аналізований 2011 рік майже кожен номер містив 
різножанрові публікації, які порушували екологічні проблеми. 
Наприклад, інформаційні замітки: «Чорнобривців насіяли школярі» 
(«ПВ». – 2011. – №42. – С.4), «Причини масової загибелі риби 
з’ясовують» («ПВ». – 2011. – №42. – С.6), «Юні полтавські 
художники навчалися і творили в Дендропарку заради його 
облаштування» («ПВ». – 2011. – №40. – С.3). Проблеми екологічної 
ситуації в Україні порушувалися також в інтерв’ю. Зокрема інтерв’ю 
Юлії Чугуєвець з мером Полтави Олександром Мамаєм («ПВ». – 
2011. – №43. – С.3). Журналісти газети звертають увагу на екологічні 
проблеми в аналітичних статтях, зокрема в публікації «Півпачки 
прального порошку вбиває й коня» («ПВ». – 2011. – №43. – С.17), «У 
наступні два роки Полтавщину повністю очистять від 
отрутохімікатів» («ПВ». – 2011. – №50. – С.5). 

Економічна проблематика здебільшого представлена 
висвітленням проблем мікроекономіки. Відображення локального 
коливання цін на найбільш популярні товари, комунальні послуги та 
ін. збільшують інтерес полтавців до газети. Так, матеріалами 
економічної проблематики, репрезентованими на сторінках 
«Полтавського вісника» у 2011 році, стали публікації «Доступної 
гречки не бачити до осені?» («ПВ». – 2011. – №7. – С.4), «Знову 
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з’явився привид компенсації радянських вкладів» («ПВ». – 2011. – 
№7. – С.5), «У школах учні приречені їсти страви з дешевих 
продуктів» («ПВ». – 2011. – №7. – С.7), «Пенсії підвищено в 
середньому майже на 15 гривень» («ПВ». – 2011. – №49. – С.7), 
«Годувати «залізного коня» стане розкішшю – бензин може знову 
подорожчати» («ПВ». – 2011. – №50. – С.7). Жанрове розмаїття 
публікацій досить широке: матеріали представлені як у жанрі 
інформаційних заміток, так і більш розлогі аналітичні статті та 
коментарі.  

Культурна проблематика на сторінках «Полтавського вісника» 
вміщена під спеціальною рубрикою «Культура». Публікації 
охоплюють усі сфери культурного життя міста. У них ідеться про 
виставки, презентації, концерти, конкурси. Таке різноманіття та 
різноплановість публікацій приваблюють дедалі більше читачів. Про 
це свідчать результати опитування, проведеного нами в жовтні 2011 
році: 42% опитаної молоді висловилася на користь матеріалів про 
мистецьке життя міста. У переважній своїй більшості публікації 
мають інформативний характер. Висвітлення виставок «Ще 400 снів 
Євгена Путрі чекають пензля» («ПВ». – 2011. – №45. – С.19), 
фестивалів «Калинові гуляння» завершилися Грабарівською 
полькою, написаною спеціально до фестивалю» («ПВ». – 2011. – 
№22. – С.21), «Фестиваль відбувся під знаком 50-річного 
«Прометея» («ПВ». – 2011. – №14. – С.7), конкурсів «Серед 
студенток вибрали найкрасивішу» («ПВ». – 2011. – №19. – С.19), «У 
педуніверситеті вибрали одразу двох королев» («ПВ». – 2011. – №9. 
– С.4), новинок кінематографу «Золотого лева» Венеціанського 
кінофестивалю отримав російський режисер» («ПВ». – 2011. – №37. 
– С.9), «Зняли фільм про полтавця, який «пройшов крізь вогонь» 
(«ПВ». – 2011. – №38. – С.9) «На екрани виходить стрічка про 
єдиного живого свідка трибуналу над фашистами» («ПВ». – 2011. – 
№9. – С.4), діяльність театрів «Сумна-весела казка» народилася 
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втретє» («ПВ». – 2011. – №19. – С.19), «В оновленому театрі 
ювілейний театральний сезон почався з аншлагу» («ПВ». – 2011. – 
№42. – С.20). 

Матеріали спортивної проблематики охоплюють футбольні 
матчі, змагання з різних видів спорту, які проходять на теренах 
Полтавщини. Журналісти інформують читачів про здобутки наших 
спортсменів на міжнародному рівні. Переважний відсоток публікацій 
інформативного характеру, журналісти працюють у жанрі замітки 
(«Полтавець Роман Маілов став чемпіоном світу з тайського боксу» 
(«ПВ». – 2011. – №36. – С.19), «ФК «Полтава» зазнає першої поразки 
в новому сезоні» («ПВ». – 2011. – №20. – С.21), але й присутні також 
й інтерв’ю з представниками спортивного світу Полтавщини. 
Кореспонденти «Полтавського вісника» спілкувалися з головним 
тренером СК «Фаворит» Олександром Шадчіним («ПВ». – 2011. – 
№39. – С.18), президентом Федерації найсильніших атлетів України 
Володимиром Кібою («ПВ». – 2011. – №35. – С.19), Окреме місце у 
«Полтавському віснику» займають репортажі з матчів ФК 
«Ворскли»: «Забили чотири, а могли більше» («ПВ». – 2011. – №14. – 
С.17), «Павлов не зривався з місця – отже, гра вдалася?» («ПВ». – 
2011. – №1о. – С.17), «Коли за перемогу б’ються до останніх хвилин» 
(«ПВ». – 2011. – №43. – С.19). 

Регіональна періодика здебільшого висвітлює соціальні 
проблеми. У цьому контексті можна говорити про соціальну 
журналістику  

Існує декілька підходів до визначення феномену соціальної 
журналістики [9].  

Перший підхід визначає соціальну журналістику як діяльність, 
предметом якої є соціальні проблеми і хвороби суспільства: 
становища в суспільстві різних потенційно вразливих соціальних 
груп (пенсіонерів, сиріт, багатодітних сімей, переселенців тощо), 
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дотримання прав людини, добробут громадян, якість медичного 
обслуговування, погіршення екологічної обстановки і т.д.  

Другий підхід пов’язаний із визначенням соціальної 
журналістики як атрибута соціальної політики, яку здійснює 
держава, виходячи з офіційно визнаної ідеології і моралі суспільства. 

Проте, спираючись на ці два підходи, під категорію «соціальна 
журналістика» можна підвести практично все, окрім хіба що курсів 
акцій і рейтингів політиків, оскільки насправді немає журналістики 
соціальної і несоціальної. Будь-яка журналістика соціальна, якщо 
вона допомагає людині здійснювати вибір свого життєвого шляху.  

Журналістика як сфера соціальної діяльності формує основи 
цивілізованого суспільства, сприяє вирішенню соціальних проблем, 
допомагає людям ухвалювати компетентні рішення на основі 
достовірної оперативної інформації. 

Соціальна журналістика стала невід'ємною частиною 
публічного простору. Багато в чому вона з'явилася породженням тих 
бурхливих змін, які відбулися в українській дійсності в часи 
перебудови. Її відрізняє особлива функціональна спрямованість і 
пов'язана з цим авторська позиція журналіста; в останнє десятиліття 
склалася особлива професійна спеціалізація, викликана об'єктивною 
необхідністю осмислити соціальну складову російських реформ.  
Від соціальної журналістики очікують уваги до людини, 
відображення злободенних аспектів його повсякденного життя, 
розвиток цивільних якостей особистості, відстоювання прав людини. 
Її також називають журналістикою співучасті, причетності, що 
ставить собі за мету допомагати реальним людям. У ній головне не 
тираж, не вплив, а взаєморозуміння журналіста зі своїм читачем [ 6]. 

Дослідниця Копистинська називає такі теми, актуальні для 
соціальної журналістики сьогодні [9]: 

1) досвід роботи «третього сектора»: форми самоорганізації 
громадян для вирішення своїх проблем, механізми взаємодії НКО з 
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владою і бізнесом у соціальній сфері, потенціал суспільних 
організацій у різних сферах соціального життя: ресурсні центри, 
добродійні акції, добровольча допомога, консультативна допомога, 
телефон довіри, довідково-інформаційна система і т.д.;  

2) проблеми незахищених верств населення: безробітні, 
мігранти, неповні сім’ї, питання соціального сирітства, відношення 
до перестарілих громадян, створення безбар’єрного середовища для 
людей з обмеженими можливостями, адаптації і соціалізації дітей з 
обмеженими можливостями; 

3) проблеми молоді: алкоголізм, наркоманія, СНІД, 
криміналізація суспільства і підліткова злочинність, проблеми 
доступності і якості освіти, діяльність дитячих установ (школи, 
сімейні дитячі будинки, пансіонати, сирітські притулки та ін.); 

4) екологічна і природоохоронна діяльності: форми і досвід 
діяльності суспільних екологічних організацій, екологічні проблеми 
регіонів і екологічна експертиза, екологічна освіта і др.; 

5) пропаганда здорового способу життя: популяризація 
масового спорту і фізкультурного руху, роль спорту у вихованні, 
«соціальні» хвороби і їх профілактика, фізичне і психічне здоров’я, 
інформація про нетрадиційні методики лікування: арт-терапія, 
музична терапія тощо; 

6) теми етичного виховання і «екології» особи: принципи 
цивільного суспільства, толерантності, сімейні і етичні цінності, 
міжетнічні, міжконфесійні проблеми, спонсорська допомога, досвід 
добродійних фундацій, традиції меценатства; 

7) соціально-трудові відносини і економічна політика: 
соціальний захист населення, соціальне забезпечення і соціальне 
страхування, доходи і рівень життя населення, розвиток ринку праці, 
охорона праці і екологічна безпека. 

Якщо говорити про полтавську періодику, то найбільшу 
частину матеріалів газети «Полтавський вісник» складають 
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публікації соціальної проблематики, які можна розподілити за 
такими групами: 
- досвід роботи третього сектору: «Партнерство «кожній дитині» 

даватиме батькам не рибку, а вудку» («ПВ». – 2011. – № 11. – С. 
3), «Волонтери знову вийшли на стежину війни зі сміттям» 
(«ПВ». – 2011. – № 14. – С. 3), «Громадські організації 
реалізують свої проекти» («ПВ». – 2011. – № 20. – С. 4), «Ми 
відповідальні, за тих кого ми приручили» («ПВ». – 2011. – № 
38. – С. 4), «Під «Ялинку янголів» уже поклали перші 
подарунки» («ПВ». – 2011. – № 49. – С. 3); 

- проблеми незахищених верств населення: «Пільговики: у 
заручниках у «гуманного» законодавства» («ПВ». – 2011. - № 
40. – С. 3), «Інвалідний візок – не перешкода для краси та 
перемог» («ПВ». – 2011. - № 40. – С. 22), «Безхатченків почали 
відігрівати та годувати» («ПВ». – 2011. - № 8. – С. 3), «Дітям 
війни перестали безплатно допомагати у відсуджуванні 
надбавок до пенсії» («ПВ». – 2011. – № 9. – С. 3), «Соціальний 
проект «Почуй мене!» реалізували в Полтаві» («ПВ». – 2011. – 
№ 16. – С. 2), «Безхатченків братимуть на суворий облік та 
контроль» («ПВ». – 2011. – № 36. – С. 7); 

- проблеми молоді: «Молодіжний парламент обіцяють 
активізувати» («ПВ». – 2011. – № 8. – С. 5), «Незабаром усі 
школи Полтави матимуть профорієнтаційні термінали» («ПВ». 
– 2011. – № 8. – С. 5), «Кому стояти біля верстатів?» («ПВ». – 
2011. – № 11. – С. 4), «Школа молодого подружжя» («ПВ». – 
2011. – № 37. – С. 8), «Проблема наркоманії не тільки в 
наркоторгівцях і наркоманах, а й у «сумирних» сільських 
бабцях та дідусях» («ПВ». – 2011. – № 39. – С. 7), «Чи можна 
прожити на стипендію?» («ПВ». – 2011. – № 40. – С. 8), «У 
Полтаві підтримуватимуть наркозалежних та ВІЛ-інфікованих 
вагітних» («ПВ». – 2011. – № 45. – С. 4); 
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- екологічна та природоохоронна діяльність: «У Михайликах 
буде перше екологічне поселення» («ПВ». – 2011. – № 9. – С. 5); 

- пропаганда здорового способу життя та охорони здоров’я: 
«Полтавська сім’я –найспортивніша в Україні» («ПВ». – 2011. – 
№ 20. – С. 5), «Олександр Мамай: «Спорт виховує молодь!» 
(«ПВ». – 2011. – № 22. – С. 28), «На «вітрянку» останнім часом 
частіше хворіють дорослі» («ПВ». – 2011. – № 24. – С. 22), 
«Дівчата борються за велопарковки» («ПВ». – 2011. – № 37. – С. 
3), «Зупинити туберкульоз на Полтавщині допоможе 
благодійний фонд» («ПВ». – 2011. – № 42. – С. 4); 

- теми морального виховання: «Хто не поступається місцем у 
молодості, той на старість сам стоятиме» («ПВ». – 2011. – № 35. 
– С. 6), «Етичний кодекс українського вчителя чи педагогічний 
«жахливчик»?» («ПВ». – 2011. – № 44. – С. 6), «Рятівники 
родинного затишку» («ПВ». – 2011. – № 45. – С. 21), «Усе 
частіше проявляється домашнє насильство» («ПВ». – 2011. – № 
47. – С. 19); 

- соціально-трудові відносини, економічна політика: «На захисті 
працівників – трудове законодавство» («ПВ». – 2011. – № 8. – С. 
8), «Регіонали» відновили програму соціального житла» («ПВ». 
– 2011. – № 42. – С. 4), «Сплата єдиного  внеску – гарантовані 
соціальні виплати» («ПВ». – 2011. – № 43. – С. 3), «Травматизм 
на Полтавських підприємствах більший за закордонний у сотні 
разів» («ПВ». – 2011. – № 44. – С. 8). 

Отже, на сьогоднішній день на Полтавщині функціонують 
десятки друкованих органів різного спрямування. Здебільшого 
періодичні видання спрямовують свою діяльність на висвітлення 
певної проблеми. Так, полтавські журналісти на сторінках газет 
неодноразово порушували політичні, соціальні, економічні, 
екологічні, спортивні, культурні проблеми. 
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Прикметним є той факт, що працівники ЗМІ лише 
обмежуються повідомленням певної події, не приділяючи уваги, 
власне, її причинам і наслідкам. Отже, полтавська журналістика 
виконує переважно інформаційну функцію. Звідси випливає, що 
матеріали у газетних виданнях створюються переважно в 
інформаційних жанрах: замітках, звітах, інформаційних 
кореспонденціях. Аналітика майже зовсім не представлена 
місцевими ЗМІ. Тому журналісти у своїх публікаціях лише 
окреслюють певну проблему як явище, не даючи конкретних 
рекомендацій щодо її розв’язання, не заглиблюючись у факти, які 
спричинили появу цієї проблеми, не прогнозуючи її розвиток у 
подальшому. 

Причинами, які сприяють лише констатуванню фактів, а не 
їхньому аналізуванню, є: 
- бажання читацької аудиторії володіти певною поверховою 

інформацією про ту чи іншу подію (реципієнт не зацікавлений 
дізнатися причино-наслідкові зв’язки цієї події); 

- нестача кваліфікованого рівня журналістів (невміння 
аналізувати факти ); 

- своєрідне «пасування» місцевих друкованих органів перед 
загальнонаціональними виданнями. 
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Список використаних джерел 

Газета «Полтавський вісник» за 2011 рік 
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Додаток А 

Яким місцевим виданням найбільше довіряєте? 

 
 
 
 
 

(за віковою категорією) 

 
(за гендерною ознакою) 

«А» – «Полтавський вісник»; 
«Б» – «Вечірня Полтава»; 
«В» – «Коло»; 
«Г» – «Зоря Полтавщини». 
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Матеріали якої тематики полюбляєте читати? 
 

 
(за віковою категорією) 

  
(за гендерною ознакою) 

«А» – політична; 
«Б» – соціальна; 
«В» – культурна; 
«Г» – спортивна. 
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АННА ВАСЕЦЬКА 

 

ГАЗЕТА „ЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ” В 
СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
МІСТА ТА ОБЛАСТІ 
 

Науковий керівник – к. н. із соц. ком.,  ст. викл. Свалова М. І. 

 

 

Актуальність дослідження зумовлена потребою 
проаналізувати тематико-проблемний аспект видання та його 
жанрову специфіку, визначити місце газети серед інших друкованих 
ЗМК регіону. 

Об’єктом дослідження є газета «Зоря Полтавщини» в системі 
друкованих ЗМК міста та області. 

Предмет дослідження – тематико-проблемний аспект і 
жанрові особливості «Зорі Полтавщини». 

Метою статті є розкриття специфіки функціонування газети 
«Зоря Полтавщини» в медійному просторі регіону. Цьому 
підпорядкована низка завдань: 
- окреслити концепцію видання, основні етапи розвитку газети; 
- проаналізувати тематико-проблемний аспект «Зорі 

Полтавщини»; 
- визначити жанрову специфіку публікацій, уміщених на 

шпальтах газети. 
Всеукраїнська громадсько-політична газета «Зоря 

Полтавщини» відіграє важливу роль у розвитку медійного простору 
міста та області. Не кожна газета Полтавщини має таку тривалу 
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історію та досить високий тираж одного номера, відповідно, і 
широке читацьке коло. «Зоря Полтавщини» є найстаршим виданням 
полтавського краю, оскільки вона була заснована ще в 1838 році як 
«Полтавские губернские ведомости». Друге місце за роком 
заснування посідає «Полтавський вісник» (1902). Але «Зоря 
Полтавщини» поступається першістю «Полтавському віснику», 
оскільки під своєю оригінальною назвою вона почала існувати з 
вересня 1943 року. Третю сходинку займає «Село полтавське» 
(1991), четверту – «Вечірня Полтава» (1992), п’яту – «Коло» (2002). 
Відповідно, кількість випусків кожного видання яскраво помітна. У 
п’ятницю 6 квітня 2012 року «Зоря Полтавщини» випустила 21940-
21941 номери. Тираж налічував 22100 екземплярів. Для порівняння: 
кожної п’ятниці з друкарні виходить 13110 примірників «Кола». 
Також уваги заслуговує той факт, що спадкоємиця «Полтавских 
губернских ведомостей» випускає 350 тисяч примірників у місяць на 
Полтавщині та за її межами.  

Чи змінився тираж газети протягом трьох останніх років? 
Звернемося до архіву номерів «Зорі Полтавщини». Березень 2010 
року – 22339 екземплярів, квітень 2010 – 21071, травень 2010 – 
21557; березень 2011 – 21378, квітень 2011 – 21378, травень 2011 – 
21378; березень 2012 – 22100, квітень 2012 – 22100. Отже, тираж 
2010 року в середньому був більшим за 2011, а через 12 місяців 
поступово зріс на 722 примірники. Навіть таке невелике підвищення 
попиту на даний вид преси доводить, що газета не тільки не втрачає 
власних позицій за умов жорсткої конкуренції, але й привертає увагу 
нових споживачів. 

Оскільки «Зоря Полтавщини» має статус всеукраїнської 
громадсько-політичної газети, то варто наголосити, що видання 
акцентує увагу, по-перше, на суспільному житті регіону, 
зосереджуючись на вагомих зрушеннях у соціальній сфері, по-друге, 
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на важливих політичних ситуаціях, котрі мають великий резонанс в 
Україні та на Полтавщині. 

Звернемо увагу на тематико-проблемний аспект «Зорі 
Полтавщини». По-перше, газета має 6 тематичних додатків. 

«Ситуація» [13] допомагає вирішити питання «Як не 
порушити закон і не зіткнутися з порушенням самому?», «Як 
будувати стосунки з роботодавцем?», «Який шлях до вирішення 
правових спорів є найкоротшим?» тощо. Цей додаток має соціально-
політичне спрямування. Темою для статті в «Ситуації» можуть бути 
не лише особисті спостереження журналіста, а й будь-який 
читацький лист, що порушує гостре та резонансне питання, яке 
потребує висвітлення. Редактор додатка – Анатолій Васевич. 

«Сім’я» [15] висвітлює історії полтавських родин, містить 
поради психологів тощо. Цей додаток розрахований на різні вікові 
категорії. Дорослих можуть зацікавити життєві розповіді, а малята в 
рубриці «Зореня» з задоволенням познайомляться із творами 
українських письменників та матимуть змогу надіслати  до редакції 
свій творчий доробок. Редактор – Ганна Яловегіна. 

«Порадниця» [12]. Якщо Вас хвилюють роздуми на кшталт 
«Як зробити затишок у житлі?», «Які є секрети жіночої 
привабливості?», «Як самотужки поновити старі меблі?», «Що 
готувати під час Посту?», то цей додаток до «Зорі Полтавщини» на 
всі запитання дасть відповіді під такими рубриками, як «Наш дім», 
«Порання від рання до смеркання», «Мавчине люстерко», 
«Запрошуємо до столу», «Домашньому майстрові» та ін. А ще читачі 
можуть надіслати свої роздуми про наболіле, повідомити про добрі 
вчинки, хороших людей, розповісти про свою долю, попросити 
поради чи допомоги у скрутну хвилину, і листи побачать світ під 
рубриками «Я вам пишу...», «Хто ми? Які ми?», «Ваша історія». Є в 
додатку сторінка для юних читачів – «Дитяча кімната», – де малята 



ССттууддееннттссььккиийй  ннааууккооввиийй  ззббііррнниикк  ((№№  22,,  22001122))  
 

 

  

29 

знайдуть різні забавлянки, загадки, скоромовки, а школярі можуть 
надрукувати свої перші вірші, казки, оповідання, малюнки. 

«Доброго Вам здоров’я» [1]. Гасло цього додатка – «Вилікуй 
себе сам». Додаток містить цінну інформацію для тих читачів, які 
цікавляться медициною, а також поради та рекомендації досвідчених 
лікарів. Редактор – Ірина Рогожинська. 

«Сійся, родися!..» [14] виходить щомісяця в п’ятничному 
номері. На його сторінках міститься інформація про нові сорти 
овочевих, плодових, ягідних культур – новинки вітчизняної та 
зарубіжної селекції. Читачі мають змогу отримати поради фахівців та 
науковців із різних областей України. На шпальтах додатка завжди 
можна вчасно дізнатися про те, коли і що слід починати садити чи 
сіяти; як доглядати за свійською худобою і де можна придбати 
молодняк; як боротися з хворобами рослин і тварин; як зберігати 
врожай тощо. Редактор – Юлія Думка-Кондратьєва. 

«Зустріч» [11] - це додаток, який пропонує «Зоря 
Полтавщини» з метою поєднання самотніх людей у щасливі пари, 
сприяння спілкуванню; кожен читач може написати до редакції 
газети й отримати відгук на свого листа.  

По-друге, варто звернути увагу на масштаб подій, охоплених 
випуском «Зорі Полтавщини». Це й події, що відбуваються в місті та 
області, події всеукраїнського масштабу, і матеріали, присвячені 
соціальним потребам населення (економіка, духовне життя міста та 
області).  

По-третє, газета у своїх випусках апелює до різних жанрів: 
- інформаційні зазвичай займають перші сторінки: замітка 

(наприклад, «Жертва ґвалтівників Оксана Макар померла» [9, 
с.1]), репортаж («Про подвиги, про мужність і про славу…» [3, 
с.1, 3]), анонс  («Як здоров’я, «служба здоров’я»?» [9, с.1]); 
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- аналітичні: стаття («Громадські рухи йдуть на вибори з партією 
Королевської» [9, с. 4]), звіт («Профінансовано прийняті 
програми» [5, с. 2]); 

- художньо-публіцистичні представлені здебільшого такими 
жанрами, як нарис («Незабутні враження дитинства» [5, с. 17]), 
життєва історія («Мрії збуваються» [2, с. 9]). 

Загалом, творча команда «Зорі Полтавщини» створює кожен 
випуск самотужки, але іноді покликається на матеріали 
інформагентств («Очну ставку Л. Кучми та М. Мельниченка 
перенесено» [5, с. 1]), прес-служб («Розпочинаються виплати 
ветеранам війни» [6, с. 4]), співпрацює з різними держустановами 
(«Безпечність і необачність» [4, с. 11]) тощо. 

Після ґрунтовних, інформаційно насичених матеріалів читач 
має змогу відпочити, звернувши увагу на рубрику «Мозаїка» на 
останній сторінці кожного випуску. Там обов’язково є привітання з 
Днем народження, співчуття з приводу смерті, анекдоти, гороскоп та 
погода, рецепти. Спеціально напередодні Євро-2012 «Зоря 
Полтавщини» розпочала ще один спецпроект під назвою 
«Чемпіонати Європи: 1960-2012», який виходить в останню 
п’ятницю кожного місяця. У ньому йдеться про історію всіх 13 
чемпіонатів Європи з футболу. Крім того, одночасно з довідкою про 
європейську першість ведеться вікторина, у якій знавці улюбленої 
гри мають змогу отримати численні призи (футбольну атрибутику, 
м’ячі тощо). 

Отже, «Зоря Полтавщини» займає виразну позицію серед 
інших видів преси в місті та області. У вересні 2012 року виданню 
виповниться 69 років, а це вказує на те, що творчий колектив газети 
знає свою справу та вміє дотримуватися вимог часу й задовольняти 
інформаційні потреби широкого кола читачів. 
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МАРИНА ВЕЛИЧКО 
 

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ВИСТУПИ 

СВІТЛАНИ ПИРКАЛО: 
ЖАНРОВИЙ АНАЛІЗ 
 

Науковий керівник – ст. викл.  Зелік О. А. 

 

 

Актуальність дослідження. З метою популяризації 
україномовної книги і підтримки сучасних українських письменників 
створена літературна премія «Книга року ВВС». За час свого 
існування ця премія стала культурною подією в мистецькому житті 
України: запрошено компетентне і авторитетне журі, обговорення 
номінантів ведеться протягом року, оцінки експертів друкуються на 
сайті ВВС, обговорення книг, рецензії, інтерв’ю транслює радіо 
ВВС. Паралельно із роботою фахового журі до оцінки творів (які на 
премію номінують видавництва) долучаються і читачі. 

Координатором проекту ось уже сім років є Світлана Пиркало. 
Журналістка модерує обговорення творів-номінантів, долучається до 
оцінки текстів, бере інтерв’ю в оглядачів, авторів-конкурсантів, 
видавців, членів журі. Як жартує С.Пиркало, в останні роки вона 
стала «чи не найпродуктивнішим критиком в Україні». Виступи 
Світлани Пиркало ще не були предметом наукового дослідження, а 
разом з тим вони є частиною сучасного літературно-критичного 
дискурсу. 

Об`єкт дослідження – літературна критика як самостійний вид 
творчої діяльності. 
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Предмет – жанрові особливості літературно-критичних 
виступів Світлани Пиркало. 

Мета роботи – з`ясувати жанрові особливості літературно-
критичних виступів Світлани Пиркало.  

Завдання: з`ясувати роль і функції літературної критики у 
медіа середовищі, проаналізувати та класифікувати виступи 
Світлани Пиркало за  жанровим критерієм. 

Олена Іванова відзначає, що «сьогодні бути прихильником 
мистецтва літератури – постійно стикатися з невизначеністю, 
боротися з розчаруванням і відповідати на це доведенням, 
запереченням, ігноруванням, образою, іронією, згодою, схваленням» 
[4, с. 9]. Публіцистична літературна критика найперше покликана 
допомогти масовому читачеві зорієнтуватися у сучасному 
літературному просторі, визначитися із колом читання, простежити 
за основними тенденціями розвитку сучасної літератури. 

Літературна критика є своєрідним засобом регулювання і 
корекції літературного процесу, спілкування письменників з 
читачами. 

Критичне судження про літературу виникло одночасно з  
самою літературою, як оцінка твору читачем. Таким чином, 
літературна критика є відносно самостійним видом творчої 
діяльності, спирається на практичний тип мислення задля 
поцінування художньої своєрідності нових літературних творів, їх 
естетичної вартості, виявлення провідних тенденцій літературного 
процесу [1, c. 25].  

Основними жанрами сучасної літературної критики є стаття, 
огляд, есе, літературний портрет, рецензія, полемічна репліка, 
бібліографічна нотатка тощо. Тут же враховуються форуми, що 
проводяться критиками, діалоги, круглі столи, відгуки читачів, 
монографії, в яких зібрані роботи одного з провідних критиків, 
випускаються антології. Критика не вивчає літературу, а оцінює її – з 
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тим, щоб сформувати читацьке, громадське ставлення до тих чи тих 
письменників, активно впливати на хід літературного процесу. Існує  
чимало праць щодо явища літературної критики таких діячів, як : 
Сеник Любомир, Марія Люзняк, Руслан Щуплакевич, Василь 
Стефак, Олекса Різників, Олесь Дудин, Михайло Слабошпицький, 
Михайло Сидоржевський  та інших. Смисловим ядром їхньої 
тематичної зорієнтованості в літературній критиці є проблемний 
аспект, її функціонування та  місце серед журналістських жанрів, 
основне призначення. Серед низки журналістських жанрів 
літературна критика займає значне місце, бо вона відтворює цілісну 
картину становлення, формування і розвитку критики як органічної 
частини літературного процесу, є феноменом, а, отже, й засобом 
поціновування літературних здобутків різними жанровими 
моделями, виявляє внутрішню логіку оцінки читача конкретного 
автора, його твору, зоорієнтовує та спрямовує полеміку літературно-
культурного дискурсу та носить фундаментальний аспект специфіки 
літературної критики та суспільної думки в художній культурі 
суспільства загалом [9]. Першим вона допомагає усвідомити вимоги 
дійсності до їхньої творчості, а другим – виробити певні естетичні 
смаки, розібратися в безмежному морі художніх творів, що 
друкуються в різних періодичних виданнях, виходять окремими 
книгами.  

Літературна критика активно функціонує в органічному 
зв'язку з журналістикою, спеціальною пресою, тому її часто 
характеризують як різновид публіцистики, породженої рефлексією з 
приводу мистецтва [4, с. 23]. Літературна критика може виступати 
різними жанровими модифікаціями, цим самим впроваджуючи 
різномаїтість форм змістових моделей. Критика прагне розглядати 
художній твір в єдності всіх його якостей: суспільної, естетичної, 
моральної значущості та гуманістичної спрямованості [1, с. 37]. 
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Критик або ж експерт допомагає читачеві осмислити ідеї та образи, 
дані автором, оцінити значущість даного синергену.  

Так, Світлана Пиркало наголошує, що члени журі не лише 
визначають переможців, а й пишуть рецензії, які не впливають на 
результати голосування: «Рецензії на книги, які пишуть члени журі, 
не є спрямованими на інших членів журі. Це рецензії для читачів, 
яких ми хочемо ознайомити з тим, що надруковано в останній рік в 
українській літературі. Тобто ці рецензії, які Олександр 
Красовицький називає «рецензії в пресі», абсолютно ніяким чином не 
пов’язані з процесом відбору» [5]. 

Літературно-критичні виступи журналістки представлені 
різними жанрами. Найбільш уживаним є коментар, який завжди 
відзначається логічною аргументацією. Наприклад, саме Пиркало як 
модератор проекту коментує ті чи ті рішення журі. За допомогою 
коментування ситуації  Світлана Пиркало  виражає відношення до 
актуальних подій (відбір фіналістів, ознайомлення читачів з книгами 
учасників і т.д.), формулює зв`язані з ними завдання («Це рецензії 
для читачів, яких ми хочемо ознайомити з тим, що надруковано в 
останній рік в українській літературі» [6])  і проблеми у формі 
стиснутого аналізу чи недоліків досягнень, а також виражає їхню 
оцінку («Ми дійшли висновку, що вона майже на 90% є перевиданням 
старих творів, частину яких ми вже розглядали раніше і не 
відзначили» [6]). Виступи Світлани Пиркало є логічно (раціонально)  
аргументованими, містять висновки, мають чітко виражену змістово-
концептуальну інформацію [2, с. 410]. 

Книжкова премія ВВС Україна «Книга року ВВС-2011»  
представляє кожну з 32 книжок Довгого списку (претендентів на 
звання Книги року): обкладинка, сторінка тексту та короткий відгук 
одного чи кількох експертів. 

Світлана Пиркало, як член журі премії «Книга року ВВС», 
представляла книгу Антона Санченка «Нариси бурси»: «не про 
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бурсаків і семінаристів, а про Херсонське морське училище рибної 
промисловості, так звану «Тюльку». Ці нариси - веселі, колоритні 
історії про життя училища, про те, як навчалися, тікали в 
самоволки, закохувалися і дружили майбутні моряки» [7]. Даний 
виступ диференціюємо як рецензію. Можемо простежити такі 
характерні риси жанру: з бібліографічного опису твору Світлана 
Пиркало уникає фактичності  ( не називає видавництва, року випуску 
книги, оскільки ця інформація є очевидною), натомість вдається до 
опису твору, його змісту; дає безпосередній відгук на твір літератури 
(відгук-враження): («Санченко завжди дає смачні – і правдиві – 
деталі, описує персонажів, яких упізнаєш і розумієш. Від деяких 
оповідок так і несе солоним вітром, рибою і юнацьким потом. Мені 
більше до смаку розповіді, що аж бринять реальним життям, такі 
як розрахунки пишногрудої викладачки Кукіної, скільки рублів і 
доларів привозить із рейсу її Кукін, як везти контрабанду нібито 
«для школи», як її Кукін годує всю неозору країну мороженим хеком, 
який будь-хто, хто виріс в СРСР, не зможе забути за всього 
бажання» [7]; розкриває майстерність автора у зображенні героїв 
(«Можливо, щоб дати собі раду з тим фактом, що всі його герої в 
підрадянському Херсоні застійних часів говорять українською, 
Санченко дає їм імена класиків української літератури. Тут уже 
кому як подобається» [7]).  

Світлана Пиркало не говорить у своєму виступі про 
особливості композиції, актуальність тематики, індивідуальний 
стиль письменника, не аналізує форму і зміст, основну думку твору 
тощо, що в сумі всіх перечислених положень має складати 
літературну, або ж мистецьку рецензію. Натомість ми маємо змогу 
читати первинний журналістський текст, який побудований за 
вільною моделлю, що дає підставу віднести даний виступ до експрес-
рецензії (за взаємодією з іншими жанрами: рецензія-відгук, за 
об`єктом: літературно-художня) [2, с. 408]. 
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До жанрового різновиду рецензія-анотація Пиркало 
звертається зазвичай при оцінці текстів у ТОП–5 найкращих книжок 
року. Так, характеризуючи твір Володимира Рутківського «Сині 
води» журналістка коротко представляє зміст книги, вдається до 
характеристики тексту без критичної оцінки, орієнтується на широку 
аудиторію, орієнтується на читацьку аудиторію твору – молодших та 
середніх школярів. 

Як і в кожному конкурсі тут також не обходиться без 
пристрасних полемік. Чи не найзапеклішу викликала книга Каганця 
«Пшениця без куколю». Виступ Світлани Пиркало викликав 
неоднозначну реакцію в аудиторії, що розгорнулося низкою 
критичних публікацій та войовничих коментарів. Як результат, 
означене  повідомлення є ефективним типом контенту, що стимулює 
дискусію. Повідомлення Світлани Пиркало можна віднести до 
публіцистичної статті дискусійного характеру, але домінантною 
рисою виступу є її літературно- критична спрямованість. 
Літературно-критичний виступ Світлани Пиркало оглядово 
характеризує й оцінює літературне явище та ситуацію, котра 
склалася у зв`язку з тим, що книга Каганця «Пшениця без куколю» 
була знята з конкурсу через її расистську спрямованість. У даному 
огляді підсумовуються основоположні рішення та висновки Світлани 
Пиркало, котрі слугували причиною зняття з конкурсу 
(недопущенням до фіналу) книги Каганця, а також аналізуються 
змістові та ідейні чинники  твору, котрі визначили «Пшеницю без 
куколю» неформатним твором, давши  цьому однозначну оцінку 
(«Наступного року в нашому конкурсі буде нове правило: книжки 
расистського, антисемітського, гомофобского і т.ін. характеру 
участі в ньому не беруть» [6]). Найчастіше в літературно-критичних 
оглядах підсумовується розвиток літератури за певний період, 
аналізуються твори певного жанру за окремий відрізок часу або 
матеріали, вміщені у тому чи іншому часописі [2, с. 408] . У даному 
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випадку ми бачимо оглядову статтю літературно- критичного 
характеру з приводу ситуації, котра склалася в рамках конкурсу, 
котрий виступає визначальною і першорядною категорією огляду її 
об`єктів (твору аналізу, висновків експерта, причин фальсифікації 
тощо). За своїм видовим наповненням: проблемно-тематичний 
літературно-критичний огляд, де основна увага зосереджена на 
постановці та розв'язанні  проблем у художньому творі [1, с. 83]. 

Отже, виступи Світлани Пиркало представлені такими 
літературно- критичними жанрами: коментарем, рецензією, 
анотацією, літературно- критичним оглядом, реплікою. Таким чином, 
форма  змістових повідомлень є своєрідним засобом регулювання і 
корекції літературного процесу, спілкування письменників з 
читачами. Себто тим, що представляє собою літературна критика. 

Характеризуючи виступи Світлани Пиркало зіставляється 
об`єктивна картина функціонального процесу, котрий розвивається в 
єдиному контексті, з єдиною структурою, як єдиний органічний  
дискурс.  

О.Зернецька відзначає, що сучасна культура знаходиться під 
сильним впливом формуючих її моделей мас-медіа [3 ,с. 206]. Тому 
надзвичайно важливо для популяризації культури і літератури 
зокрема всебічно її представляти у різних типах медіа. Конкурс 
«Книга року ВВС» зреалізовує цю функцію: радіоефіри, Інтернет-
сторінка, публікації результатів та рецензій на літературних сайтах, 
грошова винагорода переможцям, рекламні позначки на книгах 
привертають увагу широкої аудиторії, стимулюють читання сучасної 
української літератури. 
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Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/201
1/11/111130_book_intro_sanchenko_it.shtml 

8. Пиркало С. Володимир Рутківський «Сині води» / Світлана 
Пиркало  [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://bukvoid.com.ua/events/raityng/2011/12/24/161319.html 

9. Сидоржевський М. Літературна критика – це переважно 
компліментарна або графоманська "творчість" / Михайло 
Сидоржевський [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://bukvoid.com.ua/digest/2011/09/26/211549.html 
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ЯРОСЛАВ КАДУК 

 

ТЕМАТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ГАЗЕТИ 
„ПЕРША ПОЛТАВСЬКА” 
 

Науковий керівник – к. філол. н., проф. Семенко С. В.. 

 

 

Для початку з’ясуймо, що найбільше цікавить усіх людей, 
незалежно від віку статі і раси? Це – гроші, здоров’я і, звичайно, 
кохання – тобто те, що складає основу нашого повсякденного життя. 
Окрім того, кожного з нас хвилюють події, які відбуваються навколо. 
І це теж цілком зрозуміло – від того, у якому політичному 
суспільстві ми живемо, хто править країною, залежить і наш 
добробут. І зрештою, нікому не байдуже, у якому середовищі ми 
живемо, чим дихаємо, що їмо і що п’ємо. Саме ці проблеми, які 
хвилюють майже кожну людину, зазвичай, визначають тематичне 
наповнення газети.  Якщо подивитися на модель регіональної та 
місцевої  газети , то можна помітити, що вони значно відрізняються 
одна від одної. Але спільне в них залишається – це ті теми, які 
висвітлюються на їхніх шпальтах. Сучасна  газета  загалом висвітлює 
теми соціальної сфери, політики, екології, економіки, здоров’я, 
культури, освіти та подає різні розважальні матеріали [1, с.3 ]. 

Кожна редакція мріє про повагу та любов читачів. Це не тільки 
приємно, це ще й збільшує тираж. Газета, тираж якої росте, повною 
мірою задовольняє професійну амбіцію редакційного колективу. 
Задоволена і комерційна служба, адже рекламодавці полюбляють 
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давати свою рекламу саме в газети з великим накладом і обходять 
стороною малотиражні видання.  

Тобто матеріали потрапляють на сторінки газети тому, що в 
редакції думають, що саме ці статті і новини зацікавлять читача.  

Не завжди редакція точно знає, що насправді хвилює її 
читачів. Глибоких соціологічних досліджень з цього приводу 
проводять небагато, а листування з читачами останнім часом вийшло 
з моди. Отже, не завжди на сторінки газети потрапляє той матеріал, 
якого дійсно  чекають. 

І якщо виявити наполегливість, то завжди є можливість 
переконати газетяра, що тема, про яку йдеться, важлива для читачів і 
вони будуть вдячні за її висвітлення. У нашому випадку так і є 
насправді.  

Більшість тем, які стосуються діяльності місцевої влади дійсно 
цікаві читачеві. Інше питання, що їх треба яскраво і зрозуміло 
подати, уникати бюрократичної мови і акцентувати саме на 
громадській вагомості, а не на здобутках конкретних 
держслужбовців. 

Всеукраїнське дослідження читацької аудиторії газет України, 
яке рік тому провела Українська Асоціація Видавців Періодичної 
Преси, показало, що читачі бачать певну різницю між тим, що газети 
друкують і тим, що б вони хотіли прочитати у своїх виданнях. 
Очевидно, що теми, які обділені увагою преси, стосуються буденних 
питань роботи місцевої влади. Інтерес до місцевих новин також 
збільшує шанси  держадміністрації  потрапити на сторінки газет. Та 
й інші теми, що увійшли до першої “двадцятки”, так чи інакше 
можуть бути висвітлені через призму діяльності відділів і управлінь 
місцевих органів влади [2, с.6-8 ]. 

Понад три роки тому, коли в Полтаві організовували новий 
друкований засіб масової інформації "Перша полтавська" перед 
керівництвом видання стояло завдання створити принципово нову 
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газету, яка б відповідала сучасним потребам певної категорії читачів. 
Мова йде про малозахищені верстви населення: неповнолітні, 
пенсіонери, інваліди, які не завжди мають можливість придбати 
місцеву пресу, тим самим дізнатися більше про події у рідному місті. 
Визначальною рисою газети "Перша полтавська" стала її 
безкоштовність та адресна доставка до читачів.  Що ж стосується 
тематичного наповнення газети, то редакційна політика видання 
притримувалася народного вислову "Своя сорочка - ближче до тіла", 
тобто новини, які стосуються життя полтавців, або певної її частини 
ставали важливішими за, скажімо всеукраїнські, або світові сенсації. 
Тематика газети досить різноманітна: на шпальтах видання не рідко 
підіймаються актуальні проблеми та обговорюється розвиток науки, 
культури, медицини, освіти в Полтаві. Багато схвальних відгуків, які 
редакція отримує поштою, стосуються збереження здоров'я як 
народними засобами, так і за допомогою традиційної медицини. 
Якщо першому в газеті виділяється окрема сторінка, то матеріали 
про полтавську медицину друкуються дещо рідше. Серед останніх 
була стаття Марини Смислової "Електронна реєстратура, 
електронний рецепт, пластикова амбулаторна картка - ці 
нововведення пропонує пацієнтам колектив 4-ї міської клінічної 
лікарні м. Полтави" [3, с.4]. Великою популярністю серед читачів 
користується рубрика "Портрети" в якій журналісти вдало передають 
образ "буденного героя", тобто звичайної людини, яка своїм 
життєвим досвідом, або незвичайним хобі може бути цікавою 
суспільству.  Тут зустрічаються розповіді про художників, поетів, 
фотографів, різних колекціонерів, співаків, гумористів та інших. 
Приділяється увага в газеті і новинам спорту, а саме високим  
здобуткам наших спортсменів, які завдяки наполегливим 
тренуванням стають призерами чемпіонатів різних рівнів. 
Висвітлення на сторінках газети про високі результати юнаків і 
дівчат, які весь свій вільний час віддають спорту сприяє розвитку 
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спортивних секцій та відділень в місті. За словами тренерів, читаючи 
в пресі про здобутки своїх колег нерідко діти ще  більш завзятіше 
починають тренуватися, аби досягти подібних результатів. Матеріал 
Поліни Соколової "Альона Погоріла: "Досягаючи мети, йду до нових 
звершень" [ 4, с.3 ] після виходу у світ можна було побачити на 
дошці пошани юних спортсменів. Тренери прийняли рішення 
повісити статтю при вході в ДЮСШ №1, аби гравці по команді не 
лише пишалися здобутками юної дівчини, але й намагалися досягти 
більших результатів. Аналізуючи висвітлені матеріали в газеті 
"Перша полтавська" можна сказати, що вона не лише об'єктивно 
висвітлює події міста, але й приймає активну участь у формуванні 
суспільства, показуючи пріоритети розвитку та напрямки руху 
роботи в окремих галузях. 

Окрему увагу  в газеті приділяють висвітленню новин, які за 
даними опитування є найбільш рейтинговими, тобто ті новини, які 
читають в першу чергу. Як не дивно, але мова йде про новини з 
усього світу про різні надзвичайні події, рекорди, наукові відкриття, 
сенсації з шоу-бізнесу. Як правило такі матеріали розмішуються на 
десятій сторінці під рубрикою "Цікавий світ".  Ось лише декілька 
заголовків новин, які мають на меті привернути увагу читачів до 
видання: "У Британії п'ятирічного хлопчика вперше постригли", 
"Британський пожежник зламав ногу, рятуючи золоту рибку", "Надія 
Грановська народила доньку", "Дмитро Колдун з дружиною 
отруїлися змією", "У США будівельники відсудили  у колеги 20 
мільйонів доларів із виграного джекпоту"...[5, с.10]. Такі новини 
вважаються нейтральними, адже не стосуються особисто чи 
опосередковано цільової аудиторії, натомість вони допомагають 
читачам розважитися, відволіктися від буденних проблем. Таку саму 
функцію носить і рубрика "Анекдоти", яка розміщена на останній 
сторінці газети. Там же читачі можуть зустріти і сканворди, які є 
досить популярними серед споживачів друкованих засобів масової 



ЖЖууррннааллііссттииккаа::  ттееооррііяя,,  ііссттооррііяя,,  ппррааккттииккаа  
 

 

  

44 

інформації. Отже, підсумовуючи вище викладене та проаналізувавши 
тематичне наповнення газети, можна впевнено сказати, що свою 
популярність за такий короткий термін існування вона заслужила, 
адже подібних газет серед безкоштовних видань у Полтаві ще не 
було. Газета "Перша полтавська" повністю задовольняє потреби 
цільової аудиторії, висвітлює найактуальніші події, які відбулися в 
Полтаві, дозволяє дізнатися не лише багато нової та корисної 
інформації, але й відпочити, розслабитися. Про високий рівень 
газети може свідчити й той факт, що до Громадського об'єднання 
"Наш Дім - Полтава", яке є засновником періодичного видання 
неодноразово зверталися мешканці міста з пропозицією зробити 
газету платною, аби її можна було придбати у будь-якому газетному 
кіоску міста, адже тираж у 68 тисяч на 300 тисяч населення на думку 
деяких полтавців замалий. Не всі, хто хоче отримати газету "Перша 
полтавська" мають змогу ознайомитися з вмістом її сторінок. Треба 
додати, що тираж вище зазначеної газети найбільший в місті, а 
адресна доставка на рекламодавців діє більш привабливіше, ніж 
скажімо багаторічний авторитет інших приватних чи комунальних 
газет. 

Список використаних джерел 
1. Ірина Копистинська. Проблематика засобів масової інформації: 

курс лекцій для студентів відділення "Журналістика". 
2. Михайло Вайсберг : "Як владі працювати з незалежною 

пресою". Київ. 2003 рік.  
3. Газета "Перша полтавська" від 29 березня 2012 року №12 (110). 
4. Газета  "Перша полтавська" від 15 березня 2012 року №10 (108). 
5. Газета "Перша полтавська" від 22 березня 2012 року №11 (109). 
6. http://www.nashdimpoltava.org. 
 



ССттууддееннттссььккиийй  ннааууккооввиийй  ззббііррнниикк  ((№№  22,,  22001122))  
 

 

  

45 

 
ВІКТОРІЯ КОЗУБ 

 

СОЦІАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ 
РАДІОПРОГРАМ НІЛИ ШИКОТИ 
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„СОЦІАЛЬНИЙ ВІСНИК” 
ТА „ВЛАСНА СПРАВА”) 

 

Науковий керівник – к. н. із соц. ком.,  ст. викл. Свалова М. І. 

 

 

Сучасні тенденції розвитку ЗМК сприяють розширенню як 
тематичних діапазонів висвітлення інформації у радіопередачах, так і 
їх невід’ємного складника – проблематики. Радіопрограми 
соціального спрямування відіграють важливу роль у формуванні 
суспільної свідомості, адже вони здатні впливати не тільки на розум, 
а й на почуття аудиторії. 

Актуальність розвідки зумовлена недостатньою увагою 
журналістикознавців до специфіки висвітлення соціально значущої 
інформації на радіо та особливостей її сприйняття аудиторією. 

На обласному радіо транслюються авторські програми 
соціального спрямування. Серед таких можна виділити програми 
«Соціальний вісник» та «Власна справа», автором і ведучою яких є 
редактор відділу художньо-публіцистичних програм обласного радіо 
Ніла Шикота.  

Об’єктом роботи є постать Ніли Шикоти як журналіста, 
автора, ведучої та редактора програм.  
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Предметом – авторські радіопрограми журналістки 
«Соціальний вісник» та «Власна справа». 

Метою статті є дослідження соціальної значущості програм 
«Соціальний вісник» та «Власна справа». 

Завдання статті – визначити проблемно-тематичні 
особливості радіопрограм «Соціальний вісник» та «Власна справа». 

ЗМК, впливаючи на свідомість людини, спонукають її до 
соціальної активності.   Саме життя покликало засоби масової 
комунікації стати виразником інтересів кожної людини. «Соціальний 
вісник» та «Власна справа» – авторські радіопрограми Н. Шикоти, 
яка є редактором відділу художньо-публіцистичних програм 
обласного радіо. Крім того, вона стала переможцем Всеукраїнського 
конкурсу «Соціальний журналіст». Тематика її програм досить 
різноманітна: пенсійне забезпечення, зайнятість населення, 
соціальний захист малозабезпечених громадян. Програма «Власна 
справа» виходить за сприяння Регіонального фонду підтримки 
підприємництва у Полтавській області та інформує про розвиток 
малого й середнього бізнесу на Полтавщині. Н. Шикота займається 
також редагуванням мистецької програми «Спинися, мить», 
«Відкритий конверт», «Бібліофіл», «Дорога кличе» та ін. 

За своєю формою програми «Соціальний вісник» та «Власна 
справа» є радіожурналами. «Радіожурнал – своєрідне періодичне 
радіовидання, в якому об’єднані матеріали різних жанрів: 
інформаційні, аналітичні, художні» [5, с. 45]. Говорячи про форму 
радіожурналу, слід відзначити, що радіосторінки є цілком 
самостійними творами. Важлива риса багатьох радіожурналів – 
єдність теми. Форма радіожурналу вже давно здобула популярність 
радіослухачів передовсім своєю чіткою спрямованістю, тематикою, 
адресацією до певного кола реципієнтів (за соціально-
демографічними, професійними, освітніми ознаками, за інтересами і 
т. д.). Вона має стійкі показники: можливість реалізації принципу як 
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тематичного єдності, так і тематичного розмаїття в рамках певної 
концепції, а також використання різноманітної жанрової палітри й 
оригінального звукового рішення (наприклад, постійний звуковий 
логотип або аудіоспот.  

У радіопрограмах «Соціальний вісник» та «Власна справа» 
одним із основних напрямків висвітлення проблем соціального 
захисту населення є конкретні поради читачам щодо того, як вижити 
у нинішніх непростих умовах. Особлива увага звертається на 
найменш захищені верстви населення – пенсіонерів, дітей-сиріт, 
інвалідів, багатодітні сім’ї. Подаються необхідні матеріали про їхнє 
життя, про благодійну допомогу. Важливо й те, що залучаються 
спеціалісти, які б могли знайомити населення з його правами, 
роз’яснювати закони, що стосуються соціальної захищеності, 
коментувати позицію держави в питаннях соціального забезпечення, 
відповідати на листи тощо. 

У радіопрограмах Н. Шикоти переважають діалогічні жанри: 
радіобесіда, радіоінтерв’ю, радіодискусія. Тут журналістові важливо 
зайняти чітку комунікативну позицію:  або працювати за усталеним 
варіантом інтерв’ю «питання-відповідь», або ж дати 
співрозмовникові змогу самому визначати напрямок бесіди. Подібні 
програми на радіо (як і радіопрограми «Соціальний вісник» та 
«Власна справа») відкривають величезні можливості впливу. Логіка 
викладеного матеріалу, зв’язок між його фрагментами мають 
будуватися за законами усного мовлення. Якщо знехтувати 
психологічними особливостями сприйняття, переваги 
радіокомунікації можуть бути втрачені. На радіо важлива не сама 
інформація, а те, як вона подається.  

Проблема ефективності ЗМК існує відтоді, як з’явилася газета, 
і саме від журналіста залежить успіх його матеріалів. Працівник ЗМК 
повинен уміти майстерно передати ідею, подати її засобами 
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публіцистики доступно та зрозуміло. Факторами  ефективності 
журналістських матеріалів  є : 

 - об’єктивні потреби всього суспільства чи окремого регіону в 
соціально значущій інформації; 

 - теоритичний, ідейний, моральний, професійний рівень 
журналістських     кадрів – якість їхньої роботи; 

 - соціальний склад, рівень політичної культури аудиторії, що 
забезпечують повне сприйняття інформації та інтенсивний 
зворотний зв’язок з органами преси (TV, радіо) [2, с. 4 ]. 

Перший фактор є визначальним для видавця, журналіста та 
аудиторії. Усі вони керуються об’єктивними потребами в соціальній 
інформації, характер якої обумовлює конкретна історична ситуація. 
Кожен журналіст, готуючи матеріал, сподівається на позитивний 
результат свого виступу. Кожен редактор, підписуючи до друку 
черговий номер, приблизно уявляє розмір тих змін у суспільному 
житті, які стануться внаслідок сприйняття читачем думок і почуттів, 
що ними пройнятий матеріал. Відповідно, постає питання, яким же 
повинен бути ефективний журналістський матеріал на радіо. По-
перше, слід привернути увагу до ідеї. По-друге, треба, щоб ідея була 
зрозумілою,  близькою реципієнтам. По-третє, необхідно щоб вона 
була сприйнята, а це можливо в тому випадку, коли реципієнт 
побачить користь ідеї для себе особисто. По-четверте, необхідно, 
щоб реципієнт перейнявся позицією авторів (редакції). Станеться це 
за умови, якщо в інформації будуть нові духовні цінності, які не 
суперечать духовному світові реципієнта, а доповнюють і 
розширюють його. По-п’яте, аудиторія має одержати імпульс до дії. 
Ці психологічні умови ефективності слова продиктовані тим, що 
людина сприймає навколишній світ у чотири своєрідні етапи: увага, 
сприйняття, розуміння, засвоєння [1, с. 147]. 

Ставлення читача, слухача, глядача до друкованого слова, 
відео- чи аудіоматеріалу може бути позитивним, негативним, 
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критичним, скептичним, байдужим. Усі ці п’ять видів реакції 
проявляються при сприйнятті комплексу повідомлень або програми. 
Коли тема торкається соціального захисту населення, то 
розроблятися вона повинна на соціальному матеріалі. Аудиторію 
зацікавлять матеріали, в основі яких буде ситуація, протиріччя, 
сюжет, роздуми, коли журналіст не подаватиме вже готові висновки, 
а шукатиме відповіді на питання разом із реципієнтами. Знаючи 
смаки, настрої аудиторії, досвідчений журналіст, звертатиметься до 
них, зіставлятиме й протиставлятиме різні позиції, дискутуватиме. 

Отже, радіопрограми Н. Шикоти спрямовані на висвітлення 
соціальної проблематики, у форматі радіожурналу розкриваються 
важливі аспекти життя пересічних громадян, акцентується увага 
влади та широкого загалу на соціально значущих питаннях. 
Різножанровість авторських програм Н. Шикоти сприяє глибшому 
висвітленню журналістом обраної тематики, дозволяє встановити 
емоційний контакт із аудиторією, а також зробити аргументовані 
висновки. 
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ВАЛЕНТИНА КОПИЛОВА 

 

МОВНА ГРА 
ЯК МАНІПУЛЯТИВНА ТЕХНІКА 
В РЕКЛАМІ 
 

Науковий керівник – д. філол. н., проф. Баландіна Н.Ф. 

 

 
Сучасні ЗМІ неможливо собі уявити без реклами, яка  

необхідна  їм  для вирішення різних завдань – інформаційних, 
соціальних, іміджових, але, перш за все, економічних (фінансових), 
бо реклама є суттєвим матеріальним живленням  засобів масової 
інформації.  

А ще реклама – рушій торгівлі. Водночас, не вірячи їй, 
ставлячись до неї скептично, ми піддаємося її впливові, навіть 
знаючи про порушення положень закону про рекламу, які 
копірайтери ігнорують. Але усе ж, українське законодавство вводить 
деякі обмеження щодо розміщення реклами та її змісту. Заборонена, 
наприклад, реклама, яка закликає дітей купувати товари чи 
звертатись до інших із проханням купити щось. За законом реклама 
не повинна викликати в дітей почуття неповноцінності, створювати 
враження, що володіння продукцією, яку рекламують, надає йому 
переваги перед іншими. Але все одно у рекламщиків існує безліч 
можливостей, щоб заявити про свої товари. “Причому навіть 
психологи визнають, що найкраще працюють ті ролики, які не 
просто розповідають про позитивні якості товару (іграшки чи одягу), 
а створюють ілюзію особливого світу...” [1, с. 42]. До такої 
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ілюзорності ми часом усі прагнено, аби уникнути і відійти від 
банальної буденщини. 

Реклама є предметом великої кількості досліджень 
економічного, соціологічного та мовознавчого напрямків. Це й не 
дивно, адже не можна не помітити її впливу на орієнтацію сучасної 
людини в навколишньому світі. “Крім того, ця маркетингова галузь є 
суттєвим фінансовим джерелом не тільки засобів масової інформації, 
а й для багатьох дослідницьких організацій” [2, с. 106]. Але не тільки 
наука може бути корисною для реклами, а й сама реклама часом 
надає цікавий матеріал для наукових студій. 

Але ми не можемо не погодитися з думкою, що реклама має 
культурну значущість, оскільки вона здатна “моделювати” 
свідомість людей відповідно до мети і потреб рекламодавців і 
змінювати усталені звички, соціальні норми і культурні традиції за 
порівняно короткий період часу. 

Тому мовленнєве маніпулювання, яке здавна 
використовувалося в різних сферах життя людини, поряд із 
психологічними методиками набуло нових якостей і ще більшого 
свого поширення в рекламній комунікації. Тексти реклами належать 
нині чи не до найагресивніших видів творчої продукції. “І не дивно, 
адже щоб досягти суто прагматичної мети – забезпечити попит на 
певні товари, рекламісти використовують найсучасніші знання з 
лінгвістики й психології, наполегливо вчаться свідомо користуватися 
мовними (лексичними, синтаксичними, текстовими) засобами, щоб 
діяти словом” [4, с. 20]. 

Тобто, рекламіст повинен бути обізнаний у засобах мовного 
маніпулювання емоціями (створення емоційного фону ритмом мови, 
римою, звукописом тощо); мовного впливу на соціальне самопочуття 
(бути як усі, залучення до світу “обраних”, прагнення успіху); 
“...уміти апелювати до структури життєвих цінностей кожного 
індивіда у соціальному дискурсі цінностей, до світосприйняття 
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пересічної людини” [4, с. 20]. Н. Непийвода під цим розуміє цінності, 
які хвилюють кожного, на які ми орієнтуємося, аби уникнути клейма 
“біла ворона” і називає співпрацю, допомогу, важливе щось і 
другорядне, суспільні цінності – свобода, мир, права людини, 
національні інтереси.  

Отже, таким чином, ми підійшли до визначення “мовна гра”. 
Для мови реклами характерне використання мовної гри. Особливої 
ролі у рекламі вона набула останнім часом. Мовні ігри як метод 
мають багато сфер застосування. Мовна гра – процес створення за 
допомогою мови нових, віртуальних світів: говорячи що-небудь, 
людина створює особливий світ, який реально не існує. За 
допомогою комбінування таких-от віртуальних світів створюється 
гармонія світу сучасної культури. 

Мовна гра служить засобом реалізації естетичної (поетичної) 
функції, що є способом вираження і виховання прекрасного. Граючи 
словами (чи формою слів), мовець більше уваги акцентує на формі 
висловлювання, а концентрація уваги на повідомленні як такому і є 
головною ознакою поетичної, або естетичної, функції мови. Таким 
чином, реклама та її методи маніпулювання має бути (а на 
нинішньому етапі її розвитку й існування це насправді так і є) 
предметом особливої уваги суспільства. “Контроль реклами є 
найважливішим елементом соціальної політики” [8, с. 42]. Це і закон 
“Про рекламу”, численні роботи, дослідження впливу реклами (як 
позитивного, так і негативного).  

Важливим для нашого аналізу є вивчення досвіду, 
накопиченого попередниками в царині реклами, відстеження 
найдоцільніших та ефективних засобів. Проблема мовної сугестії має 
міждисциплінарний характер і виникла на стику лінгвіситики, 
психології, PR. Зростання кількості наукових досліджень, публікації, 
які стосуються цієї теми викликане, перш за все, прикладним її 
значенням. 
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Зокрема, проблемам мовної гри свої праці присвятили С. 
Ільясова, Л. Бугай, Ф. Сосюр, Г. Семен, Є. Земська, І. Сніховська, Н. 
Непийвода. Тож, незважаючи на численні дослідження, присвячені 
проблемі реклами питання вивчення впливу мови ЗМІ на систему 
загальнонаціональної мови сучасних тенденцій у ХХІ ст., механізми 
породження та функціонування текстів, опис мовних (і немовних) 
способів, що посилюють ефективність мас-медійних текстів не 
зазнало всебічного висвітлення, що й зумовлює актуальність цього 
дослідження.  

Метою нашої роботи є вивчення суті й різновидів мовних ігор 
як маніпулятивних технік та їх впливу на споживача. Мета спонукає 
до виконання таких завдань:  
- визначити  суть поняття «мовна гра»;  
- простежити історію вивчення мовних ігор; 
- схарактеризувати гумор, парадокс, неологізми як різновиди 

мовної гри; 
- визначити лексико-семантичні прийоми мовної гри в текстах 

реклами. 
Об’єктом дослідження є тексти рекламних повідомлень, 

предметом – мовні ігри як маніпулятивна техніка в тексті рекламі. 
Гра в мовленні є проявом мовотворчого мислення, що реалізує 

зміст, закладений в мовному знакові, можливості словесної гри. За 
своєю природою мовна гра спрямована на активізацію, відкопування 
в пам’яті мовного і мовленнєвого досвіду особистості. 

Так, Ф. де Сосюр кількаразово удається до проведення аналогії 
між основними властивостями мови й гри [7, с. 89]. Близькими до 
гри в мові він вважав шахи, аргументуючи своє припущення тим, що 
як для шахів, так і для мови актуальними є такі поняття, як 
“системність”, “значимість”, “правило”, а також протиставлення 
зовнішнього і внутрішнього, диахронії й синхронії. 
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Узагалі, як вважає Наталія Непийвода, реклама за своєю суттю 
є різновидом гри – чогось несерйозного, що добре поєднується зі 
сміхом, гумором та іронією. І в цьому контексті авторка зазначає: 
“Реклама – це теж гра, своєрідне змагання. В умовах великої 
конкуренції перемога дістається не лише тому, чий товар кращий, а й 
тому, хто зміг у найкращий спосіб представити його публіці. Реклама 
створює святкову атмосферу навколо товару, часто пропонує для 
споживача нових персонажів і ситуації, тобто виводить свій товар за 
межі буденності” [4, с. 21]. 

Сучасна мовна ситуація характеризується прагненням до 
використання гри та ігрових прийомів практично у всіх сферах 
словесності. У рекламі це виражається у використанні прийомів 
мовної гри при створенні рекламних текстів.  

У дослідженнях останніх років термін “мовна гра” отримав 
дещо інше (більш вузьке) трактування: під мовною грою розуміється 
усвідомлене порушення норми. При такому підході мовна гра 
протиставляється мовній помилці, яка виникає як наслідок 
ненавмисного порушення норми. При уявній очевидності і логічності 
такого протиставлення в сучасній мовній ситуації не завжди легко 
провести межу між помилкою і грою. Так, в лінгвістичних 
дослідженнях останніх десятиліть ХХ століття все наполегливіше 
звучить думка про те, що на зміну відношенню “норма помилки” 
приходить ставлення “норма інша норма”. “Інші норми” – це 
стилістична та контекстна, або ситуативна”, тобто те, що традиційно 
кваліфікувалося як помилка, наприклад, невиправдане вживання 
великої літери в сучасних рекламних текстах, в абревіатурах, 
сприймається при такому підході не як порушення орфографічної 
норми, а як реалізація комунікативної норми, що визначають 
завданнями рекламного тексту [10, с. 1]. Тобто – це не є відхиленням, 
а навпаки – це норма саме реклами і рекламної маніпуляції. 
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Мовне маніпулювання – важливий компонент реклами, який 
часто усвідомлюється на інтуїтивному рівні, але в дійсності 
реалізується завжди. В його основі лежить маніпулятивна гра, що 
тісно пов’язана з поняттям мовної гри. І саме одним із важливих 
прийомів маніпулювання В. Зірка називає “гру слів” – поєднання 
таких слів, які раніше поряд не стояли [9, с. 149]. Наприклад: “Вибір 
тональної основи – це вибір ідеального “вбрання” для вашої шкіри. 
Ковток кисню для свіжої і сяючої шкіри” (Oriflame). 

В. Зірка у статті “Мовна парадигма маніпулятивної гри в 
рекламі” визначає основні характеристики сучасної реклами, що 
свідчать про явно виражений маніпулятивний характер рекламних 
текстів, а також розкриває суть мовного маніпулювання, здійсненого 
завдяки свідомому та цілеспрямованому використанню особливостей 
структури та вживанню мови. У своїй роботі дослідниця акцентує 
увагу на категорії маніпулятивної гри та маніпулятивному 
компоненті (кваліфікаторі) і, разом із тим, висвітлює прийоми 
маніпулятивної гри у рекламі із поданням класифікації адресатів і 
адресантів мовних стратегій реклами. Відповідно до сучасної 
лінгвістичної теорії дослідниця запропонувала визначення мовної 
парадигми у контексті рекламного маніпулювання і здійснює 
системний опис маніпулятивних компонентів реклами, зокрема: 
словникового корпусу за різних варіантів, рекламних слоганів та 
прецедентних феноменів. Відзначає, що найяскравішим, 
традиційним і широко вживаним маніпулятивним компонентом є 
оцінна лексика, що має високий прагматичний потенціал (Colgate – 
Суперлегкий захист для чутливих зубів; Меморія – Ясний розум. 
Відмінна пам’ять; Dove – Чудове зволоження красивої шкіри). Але, 
водночас, зауважує, що важливим засобом впливу та маніпулювання 
свідомістю споживача є використання прецедентних феноменів. І 
Віра Василівна робить висновок, що дії людини навіть у час 
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комп’ютерних технологій певною мірою обумовлені пам’яттю, 
традицією та міфом. 

У ході дослідження нею було з’ясовано, що істотне значення 
для тактики залучення й утримання уваги адресата мають 
запозичення, зокрема англіцизми (“требуются мерчендайзер и 
креатор”), значна роль у рекламому маніпулюванні належить “грі 
слів”, що робить текст яскравим, пікантним і таким, що 
запам’ятовується (“уколы красоты”).   

За Л. Вітгенштейном, мовні ігри – це певні моделі роботи 
мови, до яких людина звертається під час мовної практики. Мовна 
гра є універсальною. Досить часто рекламотворці “обігрують” мовні 
засоби, і таке довільне поєднання цих засобів “стилістично й 
естетично виправдане, спричинене певною комунікативною чи 
естетичною настановою. Це може бути простий чи невдалий жарт, 
сарказм, каламбур, а також різні тропи (порівняння, метафори, 
перифрази тощо)” [3, с. 142]. Усі ці явища вперше названі “мовною 
грою” (“языковой игрой”) російськими мовознавцями Є. Земською, 
М. Китайгородською, Є. Ширяєвим. 

Т. Грідіна, на яку посилається Г. Патлач у роботі “Мовна гра: 
стереотип і творчість” пропонує асоціативну концепцію мовної гри. 
Ефект мовної гри зумовлений включенням знака до нового 
асоціативного контексту, який забезпечує прогноз сприйняття 
мовних одиниць з розрахунком на певну (запрограмовану) реакцію 
адресата (реального або уявного). Лінгвіст також вважає, що 
правильніше говорити про мовленнєву гру, тому що реалізується 
вона в мовленні, залежить від бажання співрозмовника підтримувати 
її (і можливість робити це), а результат гри є оказіональним та 
єдиним [5, с. 386]. Тобто немає неусвідомлених маніпуляцій. Усі 
вони використовуються із очікуванням певних результатів. У даному 
випадку мова йде про покупку товару чи скористання послугою 
товароспоживачами. 
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В. Шаховський досліджував соціолінгвістичну проблему 
зв’язку мови та суспільства та прийшов до висновку, що “мовна гра є 
соціальним інструментом, оскільки за її допомогою можливо свідоме 
моделювання певних емоцій. Мовна гра завжди помітна в 
комунікативних ситуаціях, так як вона завжди експресивна і 
прагматична. Мовна гра − завжди винахід нових або заміна старих 
знаків мови, інше вживання, відхилення від формальних правил” [5, 
с. 386]. Бачимо, Г. Патлач визначив для чебе авторитетів у цьому 
дослідженні, на яких і посилається. 

В. Виноградов вважає, що “мовна гра створюється завдяки 
вмілому використанню з метою досягнення комічного ефекту 
різноманітних співзвучань, повних або часткових омонімів, 
паронімів і таких мовних феноменів, як полісемія та зміна сталих 
лексичних зворотів”. Серед різноманітних форм мовної гри як 
різновиду мовленнєвої творчості виділяють нонсенси, пародії, 
анаграми, парадокси, каламбури та ін. 

Таким чином, мовна гра, на думку В. Виноградова, має 
дискурсивний характер, вона тісно переплетена з ментальністю, 
національними рисами, “соціолектом” – мовними особливостями 
певної соціоментальної групи та використовується в різних сферах 
життєдіяльності людини. 

Некоректні, із логічної точки зору, порівняння є поверхневими 
проявами одного глибинного явища – маніпуляцій із класом 
порівняння і параметрами порівняння. Відсутність реальних 
відмінних характеристик товару, що вигідно виділяють його серед 
товарів-конкурентів, змушує рекламістів шукати особливі риторичні 
прийоми. Ці прийоми дозволяють актуалізувати у свідомості 
адресата такий клас порівняння і такі параметри порівняння, на тлі 
яких рекламована марка виглядає найбільш виграшно. Так 
створюється штучний клас порівняння. Конкуруючі марки, що 
складають природний клас порівняння, при цьому просто 
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ігноруються. Реклама, що створює штучний клас порівняння, 
актуалізує у свідомості потенційного покупця тільки порівнювані 
об’єкти і тимчасово як би стирає із пам’яті марки, що є справжніми 
конкурентами рекламованого товару. У цьому полягає сила таких 
прийомів. 

Отже, мовна гра – це свідоме порушення мовних норм, правил 
мовної поведінки, перекручення (викривлення, спотворення) мовних 
кліше з метою надання повідомленню більшої експресивної сили. 
Мовною грою намагаються зробити рекламу оригінальною. На 
думку фахівців, саме мовна гра допомагає встановити теплий, 
неформальний контакт із реципієнтом. Мовна гра у лінгвістиці 
виконує різні функції і реалізується за допомогою таких прийомів: 
- порушення графічного образу слова (фонетичні і графічні 

спотворення, орфографічні помилки); 
- порушення семантичної сполучуваності слова, при якому 

створюється ефект парадоксу. 
Цей прийом включає декілька семантичних типів: 

- наділення об’єкта нехарактерними для нього властивостями і 
діями; 

- маніпуляції зі шкалою оцінок; 
- створення стильового контрасту. Текст вступає в протиріччя з 

дійсністю. Цей прийом також використовує дисонанс реальної й 
очікуваної об’єктивних комунікативних ролей [6, с. 81]. 

У статті “Мовна гра та гумор у рекламному тексті” Наталія 
Непийвода теж виділяє функції мовної гри в рекламі. Мовна гра є 
одним із прийомів створення гумористичних ситуацій. Свідомо 
порушуються мовні норми, правила мовної поведінки, а також 
перекручення (викривлення, спотворення) мовних кліше з метою 
надання повідомленню більшої експресивної сили. Тобто, у нашому 
разумінні, мовну гру використовують для створення комічного 
ефекту, для надання рекламному повідомленню оригінальності, для 
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встановлення теплого, неформального контакту з реципієнтом. 
Мовні ігри виконують у рекламі такі функції:  
1) Привертають увагу до рекламного повідомлення. Людина 

помічає незвичне швидше й охочіше, ніж звичне: тому ігрові 
елементи слід використовувати для створення ключових фраз 
рекламного тексту – заголовків і слоганів. 

2) Приносять насолоду від сприймання тексту. “Дешифрування” з 
порушеними мовними нормами потребує певних 
інтелектуальних зусиль, а що більше зусиль докладає людина 
для розуміння чогось, то більшої естетичної насолоди вона 
зазнає. Крім того, дотепну фразу часто переповідають іншим, 
що важливо як для закріплення рекламного повідомлення у 
пам’яті потенційних покупців, так і для розширення кола 
майбутніх споживачів. 

3) Допомагають уникнути критики. Психологічно суміжні об’єкти 
мають властивість передавати свої якості один одному під час 
сприймання їх реципієнтом: оригінальна реклама – 
оригінальний товар. 

4) Виступають одним із засобів компресії змісту, яка забезпечує 
кращу запам’ятовуваність рекламної фрази, економить дорогий 
рекламний простір і час [4, с. 21–22]. 

Також у статті Н. Непийвода наводить найчастіше 
використовувані прийоми  мовної гри: 
 Графічне виділення назви товару чи фірми. Такі виділення 

створюють можливість подвійного прочитання: “СМАКуйте 
життя!” (реклама фірми СМАК). 

 Графічні виділення ключових слів у тексті. Таким чином 
створюється подвійний текст, у якому містяться два рекламні 
повідомлення. Спершу читається виділене графічно коротке 
повідомленння, сконструйоване з фрагменитів, які входять до 
другого – довшого повідомлення “МИ пропонуємо те, що 



ЖЖууррннааллііссттииккаа::  ттееооррііяя,,  ііссттооррііяя,,  ппррааккттииккаа  
 

 

  

60 

БУДУЄМО” (реклама будівельної фірми); реклама в одному із 
офісних центрів Полтави “При ПОжаре мороженое” – якщо 
відкинути виділений склад ПО-, слоган набуде іншого значення. 

 Умисні орфографічні помилки, які дають змогу ввести 
додаткові конотації (відтінки у значенні): “Бережи жуби ж 
дитинштва” (реклама стоматологічної клініки) – тут зімітовано 
мову людини без зубів, що додає додаткового смислу: людина 
впевнилася на власному досвіді, що треба берегти зуби; окрім 
того, конотація беззубості працює і як залякування. Інші 
конотації вводяться за допомогою використання елементів 
старої орфографії: “Коммерсантъ” (назва відомої російської 
газети), у Полтаві одне із кафе називається “Трактиръ”. 

 Творення неологізмів (нових слів): “Не гальмуй! Снікерсуй!”. 
Творення неологізмів можливе і шляхом семантично 
неприпустимого, парадоксального сполучення морфем  
(НАЙАПЕЛЬСИНІШИЙ напій у світі) 

 Гра слів (каламбур). Семантичною основою гри слів є 
поєднання в одному контексті слів у прямому і переносному 
значенні. Розрізняють дисемію – одночасну реалізацію у 
контексті двох значень одного слова, внаслідок чого виникає 
семантичне мерехтіння (тобто у свідомості реципієнта 
актуалізується і пряме, і переносне значення), і транссемію – 
перехід від одного значення слова до іншого в межах 
невеликого відрізка мовлення. Приклад дисемії: “Людина на 70 
% складається з води. Фільтруєш?” – реклама фільтрів (фразу 
фільтруєш використано одразу у двох значеннях: 
“Використовуєш фільтр?” і “Міркуєш?”). Водночас 
використовується причинно-наслідковий зв’язок між цими 
значеннями: якщо міркуєш, будеш використовувати фільтр. 
Приклади транссемії: “Піднімемо все. Навіть настрій” – 
каламбури маскують непристойне – сексуальну апеляцію. 
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Дієвим засобом маніпулювання, на думку дослідниці, є й 
“чорний гумор”: “Ми проведемо вас в останню путь за ваші останні 
гроші”. Каламбури можуть будуватися й на грі різних слів, подібних 
своїм звучанням: “Чистота – чисто Tide”. В останньому прикладі 
помічаємо натяк на тавтологію. 

До каламбурів цього типу належать перероблені усталені 
вислови – вирази-кліше, відомі цитати, крилаті фрази, прислів’я і 
приказки: “Venus Breeze – відчуй вітер змін” [4, с. 22–23]. 
 Стилістичний дисонанс (стильовий контраст) – використання 

мовних засобів, не характерних і навіть неприпустимих у певній 
комунікативній ситуації. Порушення мовцем 
загальноприйнятих норм спілкування здійснюється з метою 
якнайефективнішого впливу на адресата. Найчастіше за 
допомогою таких прийомів бажана для рекламіста ситуація 
подається в рекламі як така, що вже стала реальністю, й 
адресата змушують уявити себе в цій ситуації: “Так, це мій 
банк!” – реклама “Альфа-банку”. 

Отже, прийом мовної гри розглядаємо як використання 
звукової, лексичної, граматичної форми мовних одиниць (слів, їх 
окремих значень та частин, фразеологічних одиниць, синтаксичних 
конструкцій та ін.) для створення певних фонетико-стилістичних та 
семантико-стилістичних явищ, що грунтуються на зіставленні та 
переосмисленні, обіграванні близькозвучних або однозвучних 
одиниць із різними значеннями. “Виступаючи як засіб вираження 
гостроти й дотепності думки з ефектом несподіваності та 
відточуваності стилю, прийоми мовної гри використовуються для 
досягнення трьох основних цілей: для загострення сприйняття 
семантичних особливостей одиниць, що обігруються; для створення 
в такий спосіб комічно-сатиричного ефекту; для створення 
зображально-виражального ефекту, коли рівень змісту зіставлюваних 
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одиниць залишається незмінним або згадується лише в якійсь 
невиразній асоціації із чим-небудь” [3, с. 194]. 

Отже, у мові комерційної телевізійної реклами початку ХХІ 
століття помітне інтенсивне використання прийомів мовної гри. Це 
зумовлено, передусім, пошуком нових і неординарних виражально-
зображальних, оцінних та номінативних засобів. Виявлення та аналіз 
тих лексико-семантичних процесів мовної гри, що використовуються 
в сучасних українських засобах реклами, уточнення й поглиблення 
лінгвістичного розуміння мовної гри слів в українській мові, 
визначення місця цього семантико-стилістичного явища серед 
деяких інших, дослідження особливостей функціонування мовної гри 
та вивчення особливостей семантико-структурної організації 
конструкцій з елементами гри слів на різних мовних рівнях, 
насамперед тих, що досі менше привертали увагу дослідників, є 
перспективами для подальших наукових розвідок з даної проблеми. 

Отож, цікавим є аспект побутування в рекламі розважально-
ігрового начала, а також відносно нове явище пародійної 
(альтернативної) реклами., яке свідчить про вихід рекламної 
комунікації сьогодення на суттєво новий рівень з погляду 
корелювання з колективною  свідомістю та масовою культурою. 

Таким чином, реклама повинна бути предметом особливої 
уваги суспільства, оскільки вплив, який вона здійснює на маси 
– надзвичайно великий і не завжди позитивний. А отже й 
контроль реклами є важливим компонентом соціальної 
політики. 

Реклама масштабно і різнобічно впливає на людей. За її 
допомогою художнє оформлення виробництва допомагає не тільки 
завоювати ринок, а й активно формувати різні смаки широкого 
кола покупців. Реклама повинна  дати покупцям значне уявлення 
про виробництво та реалізовані товари послуги. Таким чином, 
реклама створює технічний прогрес у здоровій конкурентній 
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боротьбі. На сьогоднішній день реклама грає безліч ролей: і вчителя, 
і проповідника, і диктора. Вона в значній мірі визначає наш стиль і 
спосіб життя. А створення реклами − досить складне мистецтво, 
яке підпорядковується своїм законам. 
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«ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ СИНДРОМ») 
 

Науковий керівник – к. н. із соц. ком.,  ст. викл. Свалова М. І. 

 

 

Актуальність розвідки зумовлена потребою проаналізувати 
місце культурологічної проблематики в сучасній публіцистиці. 

Об’єктом дослідження є книга М. Рябчука «Постколоніальний 
синдром» з урахуванням її тематико-проблемного наповнення. 

Предмет дослідження  культурологічна проблематика книги 
М. Рябчука.  

Метою роботи є розкриття тематико-проблемного наповнення 
книги М. Рябчука «Постколоніальний синдром» у контексті 
культурологічної проблематики сучасної публіцистики. Мета 
передбачає виконання низки завдань: 

1) осмислити поняття публіцистики як специфічного різновиду 
журналістської творчості, визначити її функції; 

2) розкрити значення культурологічної проблематики в 
публіцистичному дискурсі М. Рябчука; 

3) проаналізувати тематико-проблемне наповнення книги 
М. Рябчука «Постколоніальний синдром». 

Як зазначає В. Здоровега, «публіцистика – це твори, в яких 
оперативно досліджуються й узагальнюються з особистих, групових, 
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державних, загальнолюдських позицій актуальні факти та явища з 
метою впливу на громадську думку, суспільну свідомість, а відтак на 
соціальну практику. Публіцист вдається до своєрідного поєднання 
логічно-абстрактного і конкретно-образного мислення, впливаючи на 
розум і почуття людини, стимулюючи її певні вчинки, соціальну 
активність» [4, с. 223]. 

Вітчизняні науковці називають такі соціальні функції 
публіцистики. 

Головна функція – формування громадської думки. Вона 
повинна здійснюватися тільки з допомогою правдивої, точної й 
повної інформації. 

Функція соціальної критики – функція «сторожового собаки» 
[2, с. 347]. Це боротьба із суспільними вадами, відкриття нових 
шляхів удосконалення суспільства. 

Ідеологічно-пропагандистська функція – пропаганда певних 
ідей та цінностей; формування ідеології суспільства (орієнтація 
кожного члена суспільства в певному напрямі). 

Інформаційна функція – ознайомлення суспільства з 
маловідомою інформацією, розтлумачення суспільних явищ, 
процесів. 

Світоглядна функція – формування світогляду або окремих 
його аспектів у кожного реципієнта. 

Аксіологічна функція – формування ціннісних орієнтацій 
аудиторії, на яку спрямовано публіцистичний виступ. 

Естетична функція – прагнення викликати вище соціальне 
почуття людини – естетичну насолоду [3, с. 56].  

Мета публіцистики – викликати соціальну реакцію. А коли 
суспільство перейметься проблемою емоційно, то ефект буде 
більшим, а реакція відбудеться швидше.  

Об’єкт публіцистики – уся дійсність у складності й розмаїтті 
виявів. Це  наука й мистецтво, виробництво й економіка, транспорт 
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та енергетика, побут і мораль. Предмет публіцистики – це соціальна 
дійсність, суспільно-політичний аспект виробничих, економічних, 
моральних, мистецьких, наукових, духовних та інших явищ життя.  

Публіцистика є вершинним явищем журналістики, її 
серцевиною, стрижнем. Вона потребує особливо високого рівня 
оволодіння фаховим мистецтвом, найповніше репрезентує функції й 
завдання журналістики: бути історією сучасності та впливати на 
практику суспільно-політичного життя.  

Не кожен працівник мас-медіа може стати публіцистом, для 
цього потрібні особливо яскравий талант, великий життєвий досвід, 
глибокі знання в різних сферах дійсності, зрозумілий стиль. Про це 
свідчить найновіша книга М. Рябчука «Постколоніальний синдром». 
До неї увійшли статті відомого політолога й критика, що 
публікувалися впродовж 1993-2010 рр. у пресі або вміщувалися на 
інтернет-ресурсах.  Композиційно книжка складається із трьох 
розділів, які презентують різні аспекти осмислення дійсності 
автором, – дискурси, комплекси, ідентичності.  

Пафос усіх трьох автор зводить до того, що українське 
суспільство хворе, бо наділене «шизофренічною» свідомістю, 
розщепленою на дві ідентичності. Але йдеться не про українську й 
російську, а про українську-модерну-національну і, відповідно, 
«украинскую»-домодерну-регіональну, себто креольську. Напевно, 
нині вже майже ніхто не сумнівається в роздвоєності українського 
суспільства, одна частина якого прагне реалізувати український 
проект, орієнтуючись на Європу, інша частина реалізує проект 
російський, а не якийсь метафорично-креольський, дивлячись на 
Москву, ще третина населення взагалі байдужа, – вона депресує 
мовчки й пристане до тих, хто виявиться сильнішим. 

Збірка есеїв М. Рябчука презентує культурологічну 
проблематику в публіцистиці. Наскрізною темою книги є тема 
України, оскільки автор осмислює проблеми нашої держави в 
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контексті  теорії постколоніалізму. На відміну від авторів, що 
розглядають питання взаємовідносин імперії з колонією (а також, 
власне, адекватність уживання термінів «імперія» та «колонія», 
наприклад, щодо Росії та України), з перспектив історико-
політичних, економічних, правових, М. Рябчук має справу 
переважно з дискурсами, тобто з тим, що пишеться, думається та 
промовляється, окремими культурними «маркерами», які визначають 
свідомість і поведінку людей. Покликаючись на праці Б. Андерсона й 
Е. Саїда, М. Рябчук, по-перше, описує нинішню ситуацію в Україні 
як боротьбу націоналізму «аборигенів» із «креольським» 
націоналізмом, проводячи паралелі з Південною Америкою, в якій 
білі колонізатори та їхні нащадки «погодилися з політичною 
емансипацією нових держав від колишніх метрополій  але за умови 
збереження власного політико-економічного домінування над 
аборигенами»[5, с. 189].  

Автор аналізує дискурс, що сприяє відтворенню статус-кво, за 
якого «креоли» та їхні еліти залишаються домінантною групою 
(найкраще цей підхід розкрито у його розлогій рецензії на книгу 
М. Шкандрія «В обіймах імперії. Російська і українська література 
новітньої доби» [5, c. 15–40]). Попри суттєву відмінність між 
класичними заморськими колоніями та їхніми взаємозв’язками з 
метрополіями (расова відмінність, величезні відстані одна від одної), 
автор використовує прямі паралелі. Українці – це «чорні», що були 
колонізовані, і єдина відмінність між ними й 
південноамериканськими чи африканськими тубільцями – 
можливість для колонізованих «змінити шкіру». 

Україна, однак, принципово відрізняється від колонізованих 
країн Азії, Африки та Америки тим, що відмінність між панівною й 
підлеглою групою мала тут мовно-культурний, а не расовий 
характер: «чорною шкірою для українців завжди була їхня 
«рабська», «колгоспна» мова» [5, c. 11];  «вона була різновидом 



ЖЖууррннааллііссттииккаа::  ттееооррііяя,,  ііссттооррііяя,,  ппррааккттииккаа  
 

 

  

68 

«чорної шкіри», яку кожен абориген, потрапляючи до міста, 
поспішав скинути, щоб уберегти себе, а особливо – дітей, від 
глузувань, принижень, освітньої, професійної і всякої іншої 
дискримінації»[5, c. 88]. 

Автор порушує проблему постколоніального погляду на 
російсько-українські стосунки, формуючи нові ціннісні орієнтації 
аудиторії, на яку спрямовано публіцистичний текст (аксіологічна 
функція публіцистики): «Хоч як це сумно, але росіяни, як правило, 
попри гучні декларації, не люблять реальної України й намагаються 
її всіляко маргіналізувати у своїй свідомості, оскільки вона заперечує 
ту віртуальну Україну, яку вони собі вигадали і яку справді люблять 
як самих себе, як частку своєї імперської ідентичності, – таку собі 
вічно «поющую и пляшущую Малороссию», позбавлену надмірної 
інтелектуальності і власного політичного хребта» [5, c. 9].  

Комплекс меншовартості українців викликаний проблемою 
монологічності української культури, зумовлений її тривалим 
колоніальним, пригнобленим станом і переважанням захисної реакції 
над усіма іншими, проблемою різної генеалогії української й 
російської літературної мов: «Комплекс неповноцінності, що тяжіє 
над українцями стосовно метрополітальної російської культури, 
зумовлений зовсім не «бідністю», «слабкістю» чи «другорядністю» 
їхньої власної культури. Український комплекс неповноцінності 
насправді зумовлений самим фактом порівнювання, тобто ситуацією, 
в яку українці були силоміць поставлені на багато десятиліть…» [5, 
c. 22]. 

М. Рябчук також акцентує увагу на питанні «відрубності» 
національної літератури від її споживача, на пошуках «українського 
Маркеса» як виразника національної ідентичності: «Українська 
література як література постколоніальна не має поки що ані 
повноцінного механізму суспільного функціонування, ані, зрештою, 
повноцінного читача, яким є передусім читач столичний, 
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великоміський, освічений, приналежний до середовищ інтелігенції» 
[10, c. 98].  Власне, проблема пошуку національної ідентичності є 
основою культурологічного наповнення книги, питанням, над яким 
автор спонукає замислитися реципієнтів, і в цьому полягає 
комунікативна мета публіцистичного дискурсу, творче надзавдання 
автора. 

Отже, публіцистика є синтезом літературної, наукової та 
журналістської діяльності, виконує важливі функції, що пов’язані з 
формуванням громадської думки, впливом на світогляд, вона 
переконує та формує естетичні смаки суспільства. Збірка М. Рябчука 
презентує культурологічний аспект публіцистичного осмислення 
соціальної дійсності, визначає основні культурні складники 
національної ідентичності українства (мова, література, політика) на 
сучасному етапі державного становлення. 
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МИСТЕЦЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

Науковий керівник – ст. викл. Зелік О. А. 

 

 
Українська кіножурналістика – складова загальноукраїнської 

журналістики – явище, яке має свою історичну тяглість, але досі 
належно не висвітлене дослідниками української журналістики. 

Так, М.Півторак, М. Зубавіна зосереджують увагу на певних 
історичних моментах розвитку кіножурналістики, виникненні та 
функціонуванні в різні історичні періоди певних фахових видань, 
присвячених кіно. Досліджує стан мистецької періодики у цілому 
О.Іванова. Предметом аналізу в наукових розвідках В.Фоміної став 
сучасний дискурс про кіно. В.Войтенко, С.Тримбач виступають не 
лише як кінознавці, а й оцінюють здобутки своїх колег.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що до сьогодні 
немає цілісної синтетичної праці, яка б висвітлювала жанрові 
особливості, функціональний аспект та роль кіножурналістики у 
сучасному інформаційному просторі.  

Видання, що вивчають, репрезентують, описують сферу 
кінематографу, складають окремий мас-медійний сегмент, хоча і 
розвиваються в контексті загального поступу системи засобів 
масової комунікації. Мистецькі видання про кіно – такий 
масовокомунікаційний суб’єкт, який має за мету виконання досить 
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певної, специфічної, програмної ролі. «Щоб зрозуміти роль 
інформаційних медіа та їхніх повідомлень, потрібно належним 
чином оволодіти стратегіями такого дискурсу та проаналізувати 
спроби, якими вони, з одного боку,  пов’язані з інституційними 
ієрархіями, а з другого – зі своєю аудиторією», – зауважує 
О. Зернецька [1, с. 23] . 

Мета нашої роботи – проаналізувати роль і функції сучасної 
кіножурналістики у масовокомунікаційному процесі. Меті 
підпорядковані такі наукові завдання: дати загальну характеристику 
мистецької журналістики і кіножурналістики зосібна; проаналізувати 
та систематизувати науковий досвід вивчення проблематики та 
жанрової системи друкованих ЗМІ, критеріїв її типологізації. 

Об'єкт дослідження – журналістика мистецького (а саме 
кінематографічного) спрямування, що функціонує в системі 
соціальних комунікацій. 

Предметом дослідження є функціонування різноманітних 
жанрів журналістики про кіно.   

Сучасна комунікативістика, що досліджує мистецьку 
журналістику, досить мало уваги приділяє виданням саме про кіно чи 
окремим рубрикам у загальнополітичних виданнях, зосереджуючись 
переважно на осібних публікаціях. Так, Ю.Шаповал уважає, що 
пріоритетним для науковців є вибудування концепції журналістики, 
що з позицій теорії має базуватись «на знанні виражально-
зображальних можливостей журналістики, розумінні загальних 
пізнавальних і психологічних особливостей відображення, 
сприйняття знакових систем, комунікації на підставі аналізу їхньої 
семіотичної, семантичної структури» [8, с. 9]. 

Кожне видання – це комунікатор, що має свої стратегії 
діяльності, цілі, засоби. У соціологічному плані актуальне питання 
впливу преси на соціум, соціальної відповідальності, 
функціонального діапазону, у комунікаційному – технології 
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спілкування комуніканта і комуніката, формування естетичних 
смаків широкої аудиторії [4, с. 183]. 

Публікації, що досліджують, описують та репрезентують кіно, 
задовольняють інформаційні потреби щодо життя і розвитку 
кіномистецтва, демонструють стан справ у цій сфері, розвиток 
смаків, співвідношення кіно з іншими соціальними полями 
(політикою, економікою, відпочинком, наукою, іншими 
мистецтвами), картину стосунків з публікою, мистецьких дискусій, 
шляхи пошуків нового, характер духовних запитів і виховання 
людини через естетичні цінності. 

Олена Іванова дає цілісне визначення мистецької періодики у 
цілому. Так, науковець уважає, що «мистецька періодика – це форма 
соціокультурного проявлення поля мистецтва та форма репрезентації 
й усвідомлення запитів соціуму щодо нього, це репрезентоване 
уявлення про мистецтво певної епохи разом з усіма правилами, 
керуючись якими, суспільство наділяє мистецтво певним статусом, 
цінностями і функціями» [2, с. 48]. 

Мистецька періодика про кіно слугує споживачеві мистецтва 
кіно перш за все. Вона спостерігає за мистецтвом кіно ззовні, з 
позицій соціуму, представляє тривале і організоване бачення кіно та 
оприлюднює ставлення до нього як сфери інтересів людини, тому 
характеризується певним рівнем відповідальності перед 
суспільством та кіномистецтвом, що і визначає особливості її 
функціонування. Тому потребує цілісного і системного дослідження. 

Кінокритика — це аналіз та оцінка фільмів. Загалом її можна 
розділити на наукову критику фільму вченими та на журналістську 
критику, що з'являється у газетах та інших медіа. 

Кінокритики працюють для газет, журналів, 
телерадіомовлення, електронних видань і переважно рецензують нові 
кінофільми. Як правило, вони лише раз дивляться фільм і мають 
лише день чи два для формулювання своєї оцінки. Короткий огляд та 
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більш детальний опис фільму складають переважну більшість 
кінорецензій і мають великий вплив на людей, коли ті вирішують, 
який фільм подивитись.  

Сильна реакція критиків має певний вплив. Інші відмічають, 
що позитивна реакція на маловідомі фільми може викликати інтерес 
до них у глядачів. І навпаки, щодо деяких фільмів їхні виробники 
були настільки впевнені, що відмовлялись давати кінокритикам 
дозвіл на попередній перегляд, щоб тримати сюжет фільму у 
таємниці до прем'єри. Проте професійні критики навіть у таких 
випадках можуть передбачити, який результат матиме фільм після 
виходу на екрани [4 ,с. 121]. Вони спираються на інформацію про 
його авторів, процес зйомок тощо. 

Дехто вимагає називати кінокритиків-журналістів 
кіноглядачами, а справжніми кінокритиками — науковців, котрі 
проводять більш глибокий аналіз фільму. Ця робота часто 
називається теорією кіно чи вивченням кіно. Такі критики 
намагаються зрозуміти з якою метою робиться фільм, як він 
робиться, і як він впливає на людей. Їхні дослідження публікуються 
переважно у наукових збірках та періодичних виданнях. Також вони 
співпрацюють з закладами вищої освіти. 

Мистецька журналістика  – це така соціальна інституція, що 
має за мету виконання досить певної, специфічної, впорядкованої і 
свідомої соціально-інформаційної діяльності. Журналістикознавці і 
журналісти-практики активно обговорюють особливості сучасної 
мистецької журналістики, наголошуючи на відмінності мистецької 
журналістики від професійної критики та на необхідності вивчення 
мистецької преси як специфічного медійного явища. Сьогодні існує 
невелика кількість видань, присвячених мистецтву. Виокремимо 
спеціалізовані видання, предметом розгляду у яких є мистецтво у 
найширшому контексті: «Мистецькі обрії», «Сучасне мистецтво», 
«Арт-курсив», «Міст», «Музейний провулок», «Українське 
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мистецтво», «Аура», «Art-Ukraine», «Шо»(«Журнал культурного 
супротиву»), «Кінець кінцем» та ін. Все активнішими учасниками 
мистецького дискурсу стають електронні видання, доступні в 
Інтернет-мережі: «КРАМ» (Критика актуального мистецтва), 
«Проза», «Культурний тренажер», «Простір», «Art in Ua».  З’явилися 
сайти, на яких активно і фахово обговорюється сучасне мистецьке 
життя: «Мистецький форум», «Інтернет-видання про культуру», 
«Критика», «Портал про культурне життя» тощо, також більшість 
загальнополітичних видань містять рубрики про мистецтво.  

Великі надії у промоції українського кіно сьогодні 
покладаються саме на пресу [4]. Інформування якомога ширшої 
аудиторії щодо навіть найменших успіхів у цій галузі має значний 
резонанс. У поле зору журналістів як спеціалізованих, так і 
загальносуспільних видань потрапляють різноманітні події із життя 
кіно: фестивалі, прем’єри, цікаві роботи як молодих, так і іменитих 
режисерів. Мистецька періодика містить уявлення сучасності і 
певною мірою інформує його про те, що таке мистецтво, яким воно є:  
якісне i неякісне, цінне i не варте уваги.  Вона також включає в себе 
аналіз зв’язків (у нашому випадку кіно) з іншими сферами 
суспільного життя. Така періодика розглядається як медiасуб'ект, 
який бере участь у продукуванні, фiксацiї i просуванні статусу кіно, 
його функціональних i цiннiсних характеристик, а також є формою 
репрезентації запитів соціуму щодо кінопродукції. Мистецька 
періодика про кіно має свідомий i системний погляд на 
кіномистецтво, вiдмiнний вiд наукового i критичного, хоч може 
охоче надавати цим точкам зору право голосу, оскільки є перш за все 
каналом комунiкацiї про кінематограф та його соцiокультурнi зв'язки 
[3, с. 72].  

На думку фахівців, мистецтвознавча журналістика в умовах 
сьогодення перебуває на стадії формування, переосмислення 
методології дослідження українського мистецтва. Позитивного 
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результату цей процес досягне за умови, коли в сучасних 
мистецтвознавчих публікаціях поруч із констатуючими, описовими 
оцінками буде більше аналітико-прогностичних суджень. 
Мистецтвознавча критика покликана вказувати на проблемні 
питання сучасного мистецтва та шляхи їх розв’язання; окреслювати 
перспективні напрямки подальшого розвитку національного 
мистецтва. 

Сучасна українська критика також повинна бути більш 
інформативною, покладаючись на світовий досвід, 
мистецтвознавцям потрібно виділяти новизну та актуальність.  

Проблема сучасного мистецтвознавства полягає і в тому, що 
про нього знають небагато людей, коло самих спеціалістів. Праці та 
матеріали є, але їх треба популяризувати та активно просувати, як 
звичайний товар, знайомити з ними людей.  

Також можна зазначити, що низький рівень мистецтвознавчої 
критики гальмує як розвиток сучасного мистецтва, так і адекватну 
оцінку його проблем і здобутків.  

Звертає на себе увагу той факт, що уся сукупність видань не 
постає як одноманітна спільнота. На сьогодні існують часописи, 
зорієнтовані на вузьке коло фахівців, а фахову розмову про 
мистецтво у цілому і кіно зокрема потрібно переносити у площину 
масової комунікації [7, с.134]. Серед репрезентацій  виділяємо три 
головних способи, як-от: представлення твору, подання критики про 
твір, внутрішня рецепція мистецького процесу через оцінки 
режисерами/акторами/сценаристами своєї творчості. Додамо, що 
існує ще чисто журналістський інформаційний аспект цієї 
репрезентації: повідомлення в новинах або хроніці про творчі плани 
видатних кіномитців, вихід фільмів, творчі вечори, святкування 
ювілеїв, презентації, прем’єрні та допрем'єрні  покази та інші заходи. 
Усі ці події можуть бути віднесені не до рубрики «кіно», а до 
рубрики «мистецьке життя». Але воно так само важливе з погляду 
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літературно-мистецької періодики в соціокультурному просторі 
сучасної України. 

Для характеристики сучасного кіно на сторінках як 
всеукраїнських кіночасописів «Кіно – Театр»,  «Просценіум», так і 
загально-політичних активно використовуються інформаційні жанри 
журналістики, яким притаманний фактографічний метод 
відображення реальності.  

У своїй вербально-візуальній практиці емоційного впливу на 
інтелектуального адресата в тижневику актуалізований жанр 
інтерв’ю. За частотністю вживання він є найбільш поширеним у 
різних модифікаціях для відтворення сучасної кінокартини світу. 
«інтерв’ю – це вид жанру, що представляє суспільно вагому новину 
у вигляді відповідей особи на запитання журналіста» [5, с. 216]. 

Героями кіноінтерв’ю постають відомі режисери, актори, 
сценаристи, які формують сьогодні національний соціокультурний 
простір. 

До найпоширеніших жанрових модифікацій слід віднести 
інтерв’ю-замальовку, у якому вектор інформативності матеріалу 
посилюється публіцистичністю викладу, а також наявні елементи 
інтерв’ю-діалогу. 

Цікаво й логічно вмотивовано це виявляється у матеріалах 
постійної рубрики, авторами якої є відомі кінознавці (що трапляється 
частіше) чи журналісти. Для матеріалів подібного типу характерне 
емоційно-оцінне бачення предмета зображення через інтерпретацію 
життєвої події відомої кіноособистості. 

Нерідко в бесіді на кінематографічні теми журналіст не 
обмежується лаконічними запитаннями, а полемізує зі 
співрозмовником, коментує його відповіді, демонструючи власну 
позицію й обізнаність у порушеному питанні. 

Майже не зустрічається в кіножурналістиці такий різновид 
інтерв’ю, як інтерв’ю-монолог. Воно вимагає за законами жанру 
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монтажності інформаційно-публіцистичного мислення, 
драматургічності викладу матеріалу, насиченості емоційного 
темпоритму фрази. Головною дійовою особою у данному типі 
інтерв’ю виступає непересічна творча особистість, яка фокусує увагу 
на небуденному характері своєї діяльності. 

У структурі аналітичних жанрів журналістики рецензія посідає 
головне місце, оскільки здійснює детальний аналіз кінотвору з метою 
встановлення його мистецтвознавчої й загальнолюдської цінності, 
формування у читача високих естетичних ідеалів [5, с. 179]. Притому 
автор повинен оцінити кіно як соціокультурне явище, застосовуючи 
аналітичний метод пізнання, який відповідно продукує манеру 
викладу думки. 

Притаманним для рецензії є індивідуальний авторський стиль, 
полемічність думки, яка фокусується у риторичних запитаннях та 
окликах, наявність образних деталей, що дієво формує манеру 
публіцистичного мислення автора. 

Як зауважують науковці, зараз відбуваються жанрової 
трансформації рецензії.  

Це виражено синкретизмом форм рецензії, авторського 
монологу, інтерв’ю «потоку свідомості». Жанровий різновид рецензії 
відзначається особистісним емоційно-образним осягненням 
проблеми розуміння сценічного дійства, інтелектуальним 
наповненням і разом з тим «ефектом відчуження» в об’єктивному 
сприйнятті фільму. 

Кінорецензія як особлива форма бачення та відтворення 
фікційного буття інколи синтезує елементи споріднених аналітичних 
жанрів: кореспонденції-роздуму, статті, що виявляється у 
масштабності осмислення проблеми, характері образно-
зображальних засобів. 

Отже, на сторінках провідних українських часописів медійний 
аспект кінематографічного мистецтва репрезентується сьогодні 
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специфічними інформаційними (замітка, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-
замальовка) та аналітичними (рецензія) журналістськими жанрами.  

Мистецька періодика про кіно має свідомий і системний 
погляд на кіномистецтво. У розглянутих кінопублікаціях  можна 
виділити три головних аспекти: представлення твору, подання 
критики про твір, розкриття мистецького процесу через оцінку 
роботи режисера, актора, сценариста. Також, важливе місце з 
погляду літературно-мистецької періодики в соціокультурному 
просторі займає журналістський інформаційний аспект, а саме: 
повідомлення в новинах про творчі плани видатних кіномитців, вихід 
фільмів, різноманітні презентації тощо. 

Сучасна мистецька періодика про кіно – це складна жанрова 
система, основне призначення якої безперервне відображення 
суспільного кіножиття у всіх його діалектичних зв’язках, 
суперечностях і конфліктах. 
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ОЛЕКСІЙ МЕЛЬНИЧЕНКО 
 

ХИБНІ СТРАТЕГІЇ 
ПРИ ПОСТАНОВЦІ ЗАПИТАНЬ 
В ІНТЕРВ’Ю ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ 
 

Науковий керівник – д. філол. н, проф. Баландіна Н. Ф. 

 
 

Жанр інтерв’ю вважається на сьогодні одним із основних у 
журналістській практиці. Знання його специфіки, володіння 
навичками ведення бесіди, уміння передбачати реакцію 
співрозмовника – усе це неодмінні атрибути вправного журналіста, 
який хоче, щоб інтерв’ю було успішним. При цьому надзвичайно 
важливу роль відіграють поставлені журналістом запитання: від того, 
наскільки вдало вони дібрані, значною мірою залежить ефективність 
перебігу дискурсу і готового матеріалу.  

Актуальність нашої статті полягає в тому, що вона 
спрямована на вивчення залежності успішності інтерв’ю від вміння 
поставити запитання, оскільки на сьогодні в журналістикознавстві 
обмаль наукових робіт, котрі присвячені запитанням як чи не 
найважливішому складнику  інтерв’ю.  

Об’єктом дослідження є текст інтерв’ю як жанр журналістики 
і метод збору інформації, предметом – типологічні і функціональні 
ознаки запитань. 

Метою нашої статті є визначення типових помилок при 
постановці запитань в інтерв’ю та характеристика наслідків їхнього 
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впливу на журналістський матеріал. Для досягнення мети необхідно 
виконати такі завдання: 

1) визначити закономірності правильної постановки запитань; 
2) розглянути найтиповіші помилки, що стосуються запитань в 

інтерв’ю;  
3) провести аналіз публікацій зі спортивної періодики та 

охарактеризувати помилки, допущені журналістами при підборі та 
постановці запитань; 

Як відомо, “інтерв’ю є основним і найбільш ефективним 
методом збору інформації” [3, с. 25]. Тому будь-якому фахівцеві, чия 
професійна діяльність пов’язана із інтерв’ю, важливо засвоїти те, що 
без уміння розмовляти з людьми, він не має шансів стати 
кваліфікованим спеціалістом, матеріали якого викликатимуть 
посилений інтерес читацької аудиторії. Однак, “навіть людина, що 
володіє від природи здатністю спілкуватися, не може розраховувати 
на успішність інтерв’ю без знання й використання деяких 
специфічних, виключно журналістських тонкощів  ведення   
розмови”   [3,   с. 3].  

Кожен журналіст при створенні інтерв’ю повинен враховувати 
деякі нюанси,  пов’язані з постановкою запитань. Основні з них такі: 

– добре загальне знання предмета обговорення з боку 
інтерв’юера; 

– правильна постановка першого запитання, яке  повинне 
відразу спонукати партнера до бесіди; 

– формулювання запитань так, щоб виключити можливість 
ухиляння від відповіді; 

– передбачення можливих відповідей співрозмовника й 
постановка в залежності від них наступних запитань.  

У цьому контексті проаналізуємо фрагменти інтерв’ю тренера 
луганської “Зорі“ Юрія Вернидуба журналістові видання 
“Український футбол”: 
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– Юрію Миколайовичу, маю бажання розпочати наш діалог із 
ваших спогадів. У кар’єрі футболіста або тренера у вас бували 
ситуації, подібні вчорашній? 

– Щоб усе настільки драматично розвивалося на останніх 
хвилинах – певно, не було. Згадую лише мій пітерський етап кар’єри 
футболіста: одного разу ми програвали московському “Динамо“ – 
0:2, але тоді мій “Зеніт“ по перерві зумів здійснити вражаючий 
камбек та виграти 3:2. Утім, сьогоднішній трилер вийшов більш 
гостросюжетним (“Український   футбол”. – 2012. – №38 (2657). – 
С. 6). 

Задане журналістом перше питання достатньо оригінальне, але 
воно не відповідає прийнятим зразкам відкриваючого запитання. 
Інтерв’юер озвучує тезу і відразу після неї – закрите запитання, 
однак початкове твердження не повідомляє героєві інтерв’ю теми 
розмови, відтак співрозмовник не має чіткого уявлення про те, що 
від нього хоче почути журналіст. Внаслідок цього відповідь 
виходить достатньо шаблонною.  

– Я помітив, що ви виокремили Лакі Ідахора, який справді 
зіграв класно. Принагідно до цього хотів спитати ось що: як так 
вийшло, що геть всі новачки з першого дня у Луганську приносять 
користь? У нас всі звикли чути від тренерів байки, що, мовляв, у 
новобранця три-чотири місяці має йти на адаптацію… 

– Мабуть, просто влучили в “десятку“. Це стосується 
кожного футболіста, котрі поповнили наш склад узимку. Вони всі 
професіонали з великої літери. 

– Зрозуміло. Наскільки мені відомо, сьогодні у команди 
вихідного не було. Це звичайна практика чи справа – у матчі на 
Кубок посеред тижня? 

– Так, нам уже в середу грати – тож готуємося. Тим більше, 
що “Металург“ нині дуже потужно виглядає. А там незабаром уже 
матч проти “Шахтаря“. 
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– До слова, влаштувати колективний перегляд двобою 
“Шахтаря“ та “Динамо“ можливості не було? 

– Поєдинок цей, звісно, цікавий, але подібної змоги не було й 
близько – тоді ми займалися своєю передматчевою підготовкою 
(“Український   футбол”. – 2012. – №38 (2657). – С. 6). 

Надалі не можна говорити, що інтерв’юер зміг дізнатися по-
справжньому важливу інформацію. Перше запитання з цього 
фрагменту побудоване неправильно: спочатку журналіст задає 
відкрите пряме запитання, однак після цього для чогось додає 
непряме й до того ж закрите, що навіть попри потенційну 
можливість співрозмовника дати змістовну відповідь, спонукає його 
до тривіальних коротких фраз. Кожне речення відповіді містить 
кліше, які не несуть ніякої інформативності, і перекреслюють всі 
намагання здобути нові відомості. Журналіст, що найпевніше не 
передбачив  відповідей, і не став на етапі підготовки до інтерв’ю 
вибудовувати систему зв’язних запитань, робить різкий перехід від 
однієї мікротеми до іншої. Співрозмовник просто не встиг сприйняти 
таку несподівану зміну, а тому його відповідь виходить сухою й 
короткою. Останнє запитання інтерв’юера лише погіршує ситуацію, 
оскільки знову відбувається різка зміна теми розмови, що остаточно 
дезорієнтує співрозмовника, який вкотре обмежується короткою й 
банальною відповіддю. До того ж журналіст застосував три закритих 
запитання поспіль, що також є значним прорахунком, адже він 
проігнорував аксіому про те,  що “закриті запитання не стимулюють 
розвитку діалогу, оскільки фактично повідомляють співрозмовнику, 
що інтерв’юер зацікавлений лише в підтвердженні або спростуванні 
інформації” [8, с. 28]. Закриті запитання значно доцільніше задавати 
серіями в масовому опитуванні, натомість в жанрі інтерв’ю 
рекомендовано послугуватися їхнім нашаруванням лише тоді, коли 
співрозмовник в силу певних обставин не може чітко виразити своєї 
думки.   
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“Журналісти ж натомість у практичній діяльності досить часто 
користуються так званим побутовим підходом” [8, с. 24]. Його суть 
полягає в тому, що інтерв’юер попередньо окреслює той чи інший 
поворот подій і націлює себе на певний результат. Обираючи такий 
шлях, журналіст,  сам того не помічаючи, задає співрозмовнику такі 
запитання, в яких міститься натяк на відповідь. Відтак героєві 
інтерв’ю не залишається нічого іншого, як зреагувати на  судження 
інтерв’юера, після чого  він говорить те, що від нього хочуть почути. 
Як наслідок – “на потрібне запитання буде отримано потрібну 
відповідь” [8, с. 24], як це сталося, наприклад, в розмові журналіста з 
тренером футбольного клубу “Олександрія” Андрієм Купцовим: 

–  Ви погодитеся, що вирішальними для команди стануть 28 
та 29 тури, коли “Олександрія” гратиме проти “Іллічівця” та 
“Чорноморця”? Це такий собі логічний розподіл сил ваших 
суперників, адже як-не-як, а “Дніпро” та  “Шахтар” усе ж значно 
вищі за своїм рівнем, ніж ПФК… 

– Тут я цілком з вами погоджуюся. Однак який матч головний, 
а який – ні, у нашій турнірній ситуації говорити щонайменше 
недоречно. Усе розставить по своїх місцях, власне гра. А рахувати, 
де ми втратимо, де здобудемо – справа не дуже вдячна. 
(“Український футбол”. – 2012.– №40 (2659). – С. 3). 

Закрите нав’язливе запитання викликало очікувану відповідь. 
Тут можемо говорити й про “запитання-пастку” [7, с.  58] – один із 
різновидів поведінкових запитань, який ставить героя інтерв’ю в 
незручне становище непомітно для нього самого. По суті інтерв’юер 
змушує наставника однієї з найслабших команд першості зізнатися, 
що він не розраховує на позитивний для команди результат в матчах 
з найкращими командами чемпіонату. Однак, якби запитання було 
перефразовано умовно так: “Пане тренере, ваша команда змирилася з 
тим, що програє грандам українського футболу?”, то, звісно, 
відповідь була б іншою. Наставник почав би говорити, що його клуб 
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буде боротися за перемогу в кожному матчі, незалежно від імені 
суперника. Натомість розмите, навіть дещо заплутане запитання, 
примушує дати відповідь, яка певною мірою дискредитує тренера, 
ставить під сумнів його професійну репутацію. 

Іноді журналісти ігнорують правило, яке наголошує, що не всі 
запитання, характерні для повсякденного життя, можуть 
застосовуватися в професійній діяльності. Наприклад, не можна 
послуговуватися занадто довгими, громіздкими запитаннями. Вони 
створюють перед співрозмовником суттєвий бар’єр на шляху до 
розуміння того, якої інформації від нього чекають. Недоречними є 
запитання, в яких навіть немає видимого бажання дізнатися думку 
співрозмовника,  а лише подається констатація чи роздум 
журналіста. Зазначене проілюструємо прикладом інтерв’ю, в якому 
журналіст занадто багато місця відводить для власних суджень: 

– Національний Кубок виграти не бажаєте? 
– Бажаємо. 
– Тим паче, останній аспект важливий для вас: за півтора 

десятиліття у професіональному футболі Сергій Назаренко так і не 
виграв жодного загальнокомандного титулу… Грали у фіналі Кубка 
України, завойовували бронзові нагороди чемпіонату, провели без 
малого півсотні матчів за національну команду, але при цьому: Чашу 
в руках – не тримали, “золото” на груди – не зодягали, у великому 
турнірі для збірних  участі не взяли… 

–Шкода, що так вийшло. 
– Оце все, що ви можете сказати? Не годиться! Давайте 

розвинемо тему… Торік (конкретно – в січні) газета “Український 
футбол” провела спеціальний референдум, визначивши найкращих 
українських футболістів минулого десятиріччя (йдеться про 
“нульові” роки), де у фінальному реєстрі ви посіли високе шосте 
місце. До кожного з гравців, які увійшли у топ-десятку, журналісти 
готували маленькі коментарі, мені випала нагода написати про вас. 
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Так от, я висловив думку, що вся кар’єра Назаренка складає 
враження незавершеності – кілька разів виникала ситуація, коли ви 
були близькі до певної вершини, і щоразу якийсь фактор усе 
перекреслював. 

– По-перше, дякую за таке визнання — мені справді приємно. 
По-друге, скажу, що сам я над цим — чому нічого не виграв? — 
особливо не замислювався. Якщо це трапилося, отже, була у цьому 
необхідність. 

– Продовжуючи тему: вважається, що ви сповна так і не 
розкрили свій спортивний потенціал. Усім зрозуміло, які перешкоди 
на цьому шляху мав колишній ваш одноклубник Олександру Рикун, а 
що завадило вам? 

–  Та нічого конкретного. Так склалося. Хоча (пауза)… 
– …хоча? 
– Думаю, у мене ще все попереду. ( “Український  футбол”. – 

2011.– №97 (2569). – С.10). 
Приблизно 80 відсотків даного фрагменту займають репліки, а 

відповідно й думки та особисті враження інтерв’юера. По суті герой 
інтерв’ю, відомий український футболіст Сергій Назаренко, виконує 
другорядну роль, лише підтверджуючи чи коментуючи тиради 
журналіста. Матеріал, звісно, виходить достатньо цікавим, але 
більше нагадує публіцистичний твір, ніж інтерв’ю в чистому вигляді. 
Тут же маємо змогу простежити  і за наслідком перевантаженості 
запитань, коли журналіст дещо штучно драматизує події, підкреслює 
своє мовлення емоційними відтінками, що в даному випадку різко 
контрастує із мовленням його співрозмовника. 

Та все ж “найпоширенішою “хворобою” інтерв'ю є статичність 
запитань” [9, с. 102], яка  виникає тоді, коли журналіст працює 
фактично в протокольному стилі. Її можна пояснити або 
недостатньою професійною підготовкою, або незацікавленістю 
інтерв’юера у розмові з конкретним співрозмовником. Наприклад, в 
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інтерв’ю тренера Михайла Савки знаходимо цілу серію запитань-
штампів, які “вбивають”  розмову, зупиняючи її хід: 

– Ви поповнилися лише вільними агентами. Це добре чи 
погано? 

– Які матчі під вашим керівництвом запам’яталися 
найбільше?– Охарактеризуйте, будь ласка, свою команду за 
ігровими ланками. 

– Михайле Степановичу, розкажіть, будь ласка, про себе як 
гравця. 

– Із чого почалася ваша тренерська діяльність? (“Український 
футбол”. –2009. – №98 (2197). – С. 4.) 

Усі ці запитання, що становлять майже половину всіх заданих 
запитань взагалі, є або безглуздими як перше (зрозуміло, що команда 
вільних агентів не задовольнить жодного кваліфікованого 
наставника), або банальними як решта, на які співрозмовнику, 
найімовірніше, доводилося неодноразово відповідати до того. Такі 
запитання є надто пасивними для того, щоб розкрити сутність героя, 
зацікавити  читача його постаттю. Відповідно страждає й 
інформаційна насиченість інтерв’ю, знижується авторитет 
інтерв’юера. У спортивній журналістиці використання подібних 
запитань взагалі загрожує втратою інтересу з боку реципієнтів, адже 
навряд чи комусь цікаво буде перечитувати однотипні схематичні 
матеріали, що присвячені різним, нехай навіть і привабливим для 
аудиторії особам. 

Отже, існує багато факторів, що викликають наявність 
помилок при постановці запитань. Не варто думати, що помилки в 
запитаннях можуть виникнути тільки в недосвідчених журналістів, 
насправді, їх припускаються навіть визнані майстри. Інтерв’юер 
зобов’язаний у будь-якому разі пам’ятати, що ключовим у 
створюваному ним матеріалі є судження співрозмовника, а його роль 
зводиться до того, щоб направляти бесіду в потрібне русло. 
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Небанальність матеріалу – одна з найголовніших вимог для 
будь-якого журналістського жанру. Але в інтерв’ю вона набуває 
особливого значення: журналіст працює з різними людьми, і якщо 
він кожному задаватиме одні й ті ж самі запитання, то читач 
перестане розрізняти героїв його публікацій, а відтак втратить 
інтерес до праці інтерв’юера.  

Щоб не допускати помилок при постановці запитань потрібно 
досконало володіти запитальною стратегією, вміти знайти до 
кожного співрозмовника вдалий з психологічної точки зору підхід. І 
найголовніше, як стверджує Л. Гвоздєв, “тренуватися, 
вдосконалюватися в мистецтві бесіди. Не побутової розмови, не 
балаканини, не лайки, не суперечки, а саме бесіди. З’являться  
навички – буде й удача” [3, с. 26]. 
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Науковий керівник – д. філол. н, проф. Баландіна Н. Ф. 

 
 

Зараз неможливо й уявити сучасне життя без реклами. Сіті-
лайти, листівки, біл-борди, рекламні звернення, що лунають з 
радіоприймачів та телеекранів «переслідують» нас і вдома, і на 
роботі, і під час прогулянки, завдаючи серйозного впливу на нашу 
підсвідомість та ціннісні орієнтири. Їхню ефективність можна 
пояснити тим, що здебільшого нам пропонують придбати не товар у 
красивій обгортці, а певну модель поведінки.  

Саме завдяки вдалій системі психологічних методів реклама 
здатна нав’язувати потреби, які насправді не є важливими, вона 
створює штучний престиж товару, від придбання якого начебто 
залежить соціальний статус людини. Основною сферою діяльності 
реклами є емоційний світ людини і вдале маніпулювання її 
основними потребами, зокрема, фізіологічними (їжа, вода, свіже 
повітря, тепло, сон тощо); самозбереження (стабільність, порядок); 
любові (родина, соціальна група), поваги (самоповага, визнання); 
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самоактуалізації (розвиток здібностей) (класифікація за А. Маслоу) 
[6, с.1]. 

Вивченням впливової сили рекламного звернення займалися 
як зарубіжні науковці, так і вітчизняні, котрі вивчали дану тему в 
різних аспектах: з психологічного боку [Денисенко; Демченко, 
Піскунов], з погляду мовного оформлення [Тімофєєв; Кузнєцова, 
Остроушко], впливу на різні соціальні групи [Суїменко] тощо, але 
проблематика все ще потребує додаткового уточнення і 
опрацювання, особливо в контексті впливу реклами на українського 
споживача, що, власне, й обумовлює актуальність цього 
дослідження. Праця ґрунтується на цілісному вивченні 
маніпулятивних технологій та методів їх застосування, а також на 
аналізові візуально-зображальної репрезентації реклами харчових 
продуктів. 

Метою цієї розвідки є виявлення маніпулятивного характеру 
реклами харчових продуктів цінностями споживачів, котрий 
здійснюється за допомогою візуально-зображальних засобів. Для 
досягнення вказаної мети потрібно виконати такі завдання: 
1. дослідити впливову силу реклами, зокрема телевізійної, на 

людську свідомість; 
2. проаналізувати, за яких умов здійснюється маніпулювання 

свідомістю людей за допомогою реклами; 
3. визначити механізми функціонування реклами як засобу 

формування світогляду споживачів. 
4. з’ясувати методи психологічного впливу рекламного 

повідомлення на споживача. 
Дана робота присвячена дослідженню впливу рекламних 

повідомлень на свідомість людей, а саме: маніпулятивного характеру 
реклами харчових продуктів загальнолюдськими цінностями, який 
здійснюються за допомогою візуально-зображальних засобів.  
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Для того, щоб рекламне звернення передало інформацію, 
створило імідж, змінило наш світогляд та викликало бажання 
придбати певний товар, воно, в першу чергу, має запам’ятатися. 
Адже саме сприйняття є важливим компонентом маніпулювання 
свідомістю потенційних споживачів. Одним із найбільш дієвих 
засобів привернення уваги реципієнтів до рекламованої продукції є 
використання візуально-зображального методу. Адже на думку 
багатьох сучасних авторів, близько 45% інформації люди 
сприймають саме завдяки зоровим сигналам. Тому й не дивно, що 
найбільш дієвою та престижною на сьогоднішній день є телевізійна 
реклама.  

У телерекламі досить вагому роль відіграє відеоряд, героями 
якого виступають люди, котрі максимально відповідають 
загальноприйнятим у даному суспільстві ідеалам. Та для досягнення 
ефективного впливу рекламного повідомлення на реципієнта не 
менш важливим є і використання кольорів, їх поєднання, 
контрастності, адже саме вони формують у людей відчуття від 
побаченого. Тож, аби дослідити, які сюжети та кольори рекламісти 
зазвичай використовують для рекламування того чи іншого товару 
ми проаналізували близько двохсот рекламних роликів харчових 
продуктів, попередньо класифікувавши їх за групами товарів: 

Стосовно реклами алкогольних напоїв, то слід зауважити, що 
саме в ній, серед ряду інших рекламних роликів харчових продуктів, 
найбільш активно експлуатуються такі загальнолюдські цінності, як 
патріотизм, любов до рідної землі, Батьківщини, повага до історії 
свого народу. Зокрема, це яскраво виражено у рекламі горілки. Із 
двадцяти рекламних роликів, поширених нині в засобах масової 
інформації, в дванадцяти яскраво виражені національні мотиви. 
Серед них такі, як: «Українка», «Хортиця», «Істинна». Зазвичай, у 
рекламних роликах такого типу відсутній головний герой, який 
демонструючи власний, ідеальний світ, намагається переконати 
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глядачів, що такого рівня життя можливо досягти тільки в разі 
придбання рекламованого товару. Функцію «наживки» в них 
виконують вербальні та візуальні засоби впливу. Ефект впливу вдало 
підібраного відеоряду, як правило, – безмежні поля достиглого 
ячменю, безкраї краєвиди та небесна блакить, – підсилює голос за 
кадром, котрий розповідає про натуральність цього продукту, 
зробленого з природних компонентів, вирощених на рідній, 
українській землі завдяки клопіткій праці українського народу. Та 
навіть коли рекламний текст не має подібного смислового 
навантаження й голос за кадром безпосередньо розповідає про 
технологію виробництва горілки, в відеоряді чітко простежується 
національна символіка. Це ми можемо побачити в рекламі таких 
торгівельних марок, як: «Prime», «Nemiroff», «Хлібний дар». Для 
реклами такого типу характерним є використання жовтого та 
блакитного кольорів, які не лише викликають у реципієнтів асоціації 
з Україною (жовто-блакитний прапор), а й несуть у собі певне 
психологічне значення. Наприклад, блакитний асоціюється у людей  
з гармонією, спокоєм і безконфліктними відносинами. Психологічно 
він означає задоволення. Використовуючи блакитний колір, автори 
рекламного ролика прагнуть підкреслити досконалість товару, його 
винятковість. Адже на психологічному рівні даний колір є втіленням 
ідеалу. Основною функцією жовтого кольору є стимулювання та 
активізація уваги реципієнтів для сприйняття рекламного звернення. 
Даний колір здатен викликати на підсвідомому рівні в людей 
бажання відпочити та відволіктися від повсякденних турбот.  

Досить рідко, та все ж трапляється реклама горілки, в основі 
сюжету котрої пристрасть між чоловіком та жінкою. Загалом ми 
виокремили два рекламних ролики такого типу, які репрезентують 
торгівельні марки «Nemiroff» та «Medoff». Для їх представлення 
автори реклами, зокрема, використали чорний та червоний кольори. 
Впливаючи на підсвідомість реципієнтів, чорний колір здатний 
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викликати в них асоціації з честю, силою та певною таємничістю. 
Червоний колір асоціюється з самовпевненістю, коханням, 
пристрастю. Він здатний зосереджувати на собі увагу та збуджувати 
людей до певних дій, наприклад, піти в магазин та придбати 
рекламований товар.  

Серед сучасного рекламного простору дещо вирізняється 
реклама горілки «Мороша». Візуальні та вербальні засоби, 
використані в ній, передовсім зосереджують увагу глядачів на 
натуральності рекламованого товару. У даному випадку автори 
реклами маніпулюють бажанням людей бути здоровими, що 
можливо, зокрема, завдяки споживанню екологічно чистих 
продуктів. Відповідно до цього в рекламі домінують зелений, 
блакитний та білий кольори. Й це зовсім недивно, адже на 
психологічному рівні зелений колір викликає у людей асоціації зі 
здоров'ям, добробутом та природністю. Білий гарний тим, що 
здатний викликати у людей довіру та позитивні відчуття й не має 
негативного забарвлення.  

Національні мотиви, як спосіб маніпулювання 
загальнолюдськими цінностями, активно використовуються і в 
рекламі пива. Із сорока двох рекламних роликів, у десяти 
використано національні мотиви. Зокрема, в рекламі таких 
торгівельних марок, як: «Львівське 1715», «Чернігівське», 
«Оболонь». Дана група товарів характерна тим, що головну роль у 
ній виконують чоловіки. Виключенням є лише реклама пива «Stella 
Artois», в якій представлено досконалу жінку, котра насолоджується 
досконалим пивом.  

Зображуючи чоловіків, які смакують пиво, голос за кадром 
розповідає про національні традиції з виробництва та споживання 
цього напою. При цьому автори реклами використовують кольори 
національної символіки – жовто-блакитні, для рекламування цих 
товарів. Активно послуговуються й червоним кольором, який не 



ССттууддееннттссььккиийй  ннааууккооввиийй  ззббііррнниикк  ((№№  22,,  22001122))  
 

 

  

95 

лише викликає у реципієнтів асоціації з рекламованими 
торгівельними марками, на етикетці котрих він присутній, а й 
виконує функцію психологічного впливу на підсвідомість людей. 
Зокрема, червоний сприймається як колір рішучості, котрий 
зароджує бажання здійснити певний подвиг. 

Також в рекламі пива активно експлуатується така 
загальнолюдська цінність, як дружба, зокрема чоловіча. Це яскраво 
представлено в семи рекламних роликах, а саме: рекламі пива 
«Славутич», «Рогань», «Чернігівське». Домінуючими в цих роликах є 
синій, зелений, жовтий та червоний кольори.  

Досить часто автори реклами намагаються вплинути на 
підсвідомість потенційних споживачів, використовуючи мотиви 
молодості та безтурботного життя. Рекламних роликів такого типу на 
сьогоднішній день найбільше – дванадцять. Серед них реклама пива 
«Heinyken», «Tuborg», «Bir-mix», «Чezz». При цьому рекламісти 
використовують яскраві кольори, переважно – білий, зелений, 
жовтий та червоний. В якості дійових осіб тут виступає компанія 
друзів, або велика кількість веселих та безпечних молодих людей, які 
весело розважаються. 

Успішних, сміливих, вільних духом чоловіків ми бачимо в 
п’яти рекламних роликах. Зокрема, рекламі пива «Балтика 3», 
«Сармат», «Десант». Кольори, котрі використовуються в них, такі ж, 
як і в більшості торгівельних марок пива – синій (блакитний), білий, 
зелений та жовтий.  

В решті – восьми рекламних роликах, аналізованих нами, 
представлено процес та технологію виробництва пива. Побачити це 
можна в рекламі таких торгівельних марок, як: «Zibert», «Оболонь», 
«Чернігівське». Основними кольорами, використаними у рекламі, – є 
білий, зелений, червоний, жовтий, та синій. 

Із двадцяти п’яти рекламних роликів кави, поширених нині на 
сучасному рекламному просторі, в трьох зображено родинні звичаї 
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та традиції. Як правило на екрані ми бачимо дружню родину, яка 
насолоджується смаком цього напою за одним столом. Зокрема, 
маніпулювання сімейними цінностями представлено в ряді реклам 
торгівельної марки «Jacobs». Основними кольорами, які 
використовують у них рекламісти, є зелений та білий. В основі 
сюжету інших десяти рекламних роликів кави – пристрасть між 
чоловіком та жінкою, яка виникла після вживання ними даного 
напою. Яскраво виражена вона у рекламних роликах кави «Чорная 
карта», «Ambassador», «Milacro Deluxe», для яких характерним є 
використання червоного, чорного, та золотого кольорів. На 
психологічному рівні червоний викликає у людей асоціації з 
пристрастю та коханням. Чорний сприймається як щось невідоме, 
таємниче. Колір золота асоціюється з успіхом та багатством. 

У решті рекламних роликів представлено процес приготування 
кави, технологію її виробництва. Голос за кадром розповідає про 
чудовий смак та аромоксамит даного напою. Як правило, реклама 
такого характеру «безлика». Кольорами, які найчастіше 
використовуються у таких рекламних роликах – є чорний, синій, 
зелений та золотий. 

Реклама соків цікава різноманіттям сюжетів та використанням 
яскравих кольорів. Серед двадцяти рекламних роликів, зібраних 
нами, в вісьмох автори реклами маніпулюють свідомістю реципієнтів 
зображуючи великі родини, як правило, тата, маму їхніх сина і 
дочку, які разом проводять вільний час, смакуючи при цьому сік, 
певної торгівельної марки. Такий сюжет можна побачити в рекламі 
соків «Добрый», «Любимый сад», «Любимый». В рекламних роликах 
такого типу рекламісти використовують блакитний, зелений, білий 
та червоний кольори.  

Досить часто автори реклами соків маніпулюють бажанням 
людей бути щасливими, отримувати задоволення від життя. Зокрема, 
це яскраво виражено в рекламних ролика таких торгівельних марок, 
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як: «Літо», «Я» (апельсин), «Sandora». При цьому використовуються 
дуже яскраві кольори – зелений, червоний, жовтий, білий та 
помаранчевий. Стосовно останнього, то він є кольором енергії, що 
символізує постійний рух й асоціюється в людей зі свіжістю та 
бадьорістю. 

В сучасному рекламному просторі непоодинокими є випадки, 
коли головними героями в рекламі соку є діти. Загалом ми 
виокремили п’ять сюжетів. Серед них реклама соку «Біола», «Capri-
Sonne», «Фруктовий сад». Кольорова гама, представлена в них, дуже 
яскрава та різноманітна. Серед найбільш виражених кольорів – 
жовтий, блакитний, зелений, червоний, помаранчевий та білий. 

Також зустрічаються рекламні ролики, в основі котрих 
пристрасть між чоловіком та жінкою. Найбільш виражено це в 
рекламі таких соків, як: «Rich», «Я» (вишня). Кольорова палітра 
відповідає їхнім сюжетам. Зокрема, – це червоний, чорний, 
блакитний та білий кольори. 

Акцентуючи увагу реципієнтів на природності та 
натуральності соків, автори реклами у якості головних героїв 
використовують звірів. Яскравий тому приклад реклама соків 
«Садочок» та «Botanig plus». 

В рекламних роликах мінеральної води головний акцент 
зроблено на її натуральності та користі для здоров’я. Аби такі 
твердження були більш переконливими, автори реклами вдаються до 
різних методів, виокремити які ми змогли, проаналізувавши двадцять 
рекламних роликів даної групи товарів, котрі нині активно 
транслюються на телебаченні. Зокрема, рекламісти залучають до 
реклами зірок, думка яких є авторитетною для людей. Наприклад, 
Машу Єфросиніну та Руслану ми можемо побачити в рекламі питної 
води «Моршинська», Влада Яму в рекламі води «Прозора», Катерину 
Серебрянську в рекламі «Софії Київської». При цьому 
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використовується білий та ніжні відтінки блакитного та зеленого 
кольорів.  

В інших чотирьох рекламних роликах головну роль виконують 
жінки, гарний вигляд та самопочуття котрих – запорука вживання 
певної мінеральної води. Як приклад – реклама питної води 
«Моршинська», «Bonagva». 

Така реклама має на меті переконати глядачів, що основою 
здоров’я та краси є не що інше, як правильно обрана питна вода. В 
рекламних роликах такого типу зазвичай домінують зелений, білий, 
блакитний та червоний кольори.  

Та все ж, найчастіше в рекламуванні питної води відсутні 
будь-які дійові особи, а демонструються красиві краєвиди, на фоні 
яких зображується рекламована бляшанка питної води, а голос за 
кадром розповідає про природність її походження та користь для 
здоров’я. Загалом рекламних роликів такого типу на сьогоднішній 
день – сім. Серед них реклама води «Borjomi», «Моршинська». Ще в 
трьох рекламних роликах, реципієнти можуть побачити щасливі 
сім’ї, в яких тато мама та їхні діти разом веселе проводять вільний 
час на природі. Найбільш яскраво цінність родини представлена в 
рекламі таких торгівельних марок, як: «Прозора», «Миргородська», 
«Україночка». Для їх виразності та здійснення необхідного впливу на 
підсвідомість людей, рекламісти використали яскраві та насичені 
кольори – зелений, синій, блакитний, червоний.  

Найбільш поширеною на телебаченні нині є реклама 
шоколадних виробів. Її особливість полягає у тому, що зачасти 
рекламісти намагаються маніпулювати свідомістю людей, 
використовуючи при цьому досить елегантні та вишукані способи. 
Зображуючи рекламовану продукцію вони здебільшого розповідають 
не про її смак та користь, а про можливість відчути справжнє 
кохання та насолоду пристрасті.  
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Із 50-ти, зібраних нами зразків реклами шоколадних виробів, в 
двадцяти п’яти основою сюжету є пристрасть та кохання між 
чоловіком та жінкою, яка виникла після того, як вони скуштували 
шоколад певної торгівельної марки. Найбільш яскраво це виражено в 
рекламі шоколаду «Корона», «Roshen» («Київ вечірній»). Аби 
відеоряд набув більшої виразності, автори реклами використали 
чорний, червоний, білий та золотий кольори. Чорний у даному 
випадку виступає як символ елегантності. Підтвердженням тому є 
реклама шоколаду «Korona De Lux», в якій зображено витончених 
чоловіка та жінку. Дивлячись на них, реципієнти на підсвідомому 
рівні проводять аналогію між їхнім вишуканим зовнішнім виглядом 
та вишуканим смаком цукерок. Спонукає цьому й рекламний 
салоган: «Елегантність у чорному, елегантність у білому». Червоний 
колір має потужну впливову силу на підсвідомість реципієнтів. 
Асоціюється з пристрастю, коханням та чуттєвістю. 

В шести рекламних роликах шоколаду представлено родинні 
цінності, їхні традиції, зокрема, пов’язані з виробництвом та 
споживанням шоколаду певної торгівельної марки. Це ми можемо 
побачити в рекламі таких торгівельних марок, як: «Світоч», «Конті», 
«Roshen». 

Досить часто зустрічаються рекламні сюжети жартівливого 
змісту (десять зразків), головну роль, в яких можуть виконувати 
звірі, вигадані та античні персонажі. Останні, наприклад, є 
головними дійовими особами в рекламі шоколаду «Dolce», «Esfero» 
ТМ «Amour». Аби увиразнити рекламні ролики, рекламісти 
використали білий, золотий, чорний та фіолетовий кольори. 
Фіолетовий не лише поєднує в собі романтику та флірт, а й містить 
елементи несподіванки та магії. Домінуючим цей колір є і в рекламі 
шоколаду «Milka». 

В решті рекламних роликах шоколадних виробів, дійові 
персонажі відсутні. Основний акцент в них зроблено на зображенні 
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зовнішнього вигляду рекламованого товару, його смаку, технологіях 
виробництва. Ефективність такого типу реклами залежить не лише 
від вдалого відеоряду, а й від музичного оформлення. Як приклад, 
реклама шоколаду «Millennium», «Korona Sekret», «Венеціанська 
ніч». 

Отже, для того, щоб реклама стала дієвим механізмом 
формування громадської думки, у ній мають бути вдало підібрані та 
скомпоновані сюжет і кольорова гама. Адже лише тоді рекламне 
звернення буде спроможним викликати у реципієнта певні емоції та 
асоціації, переконати його в правильності вибору, необхідності 
купівлі того чи того рекламованого товару. Втім варто зауважити, 
якщо автор рекламного ролика невміло підбере візуально-
зображальні засоби, то зміст повідомлення буде спотвореним, а це, у 
свою чергу, призведе до зниження інтересу глядачів до 
рекламованого товару. 
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СЕРГІЙ НАДИМКОВИЧ 
 

ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПОДОРОЖНІХ НАРИСІВ 
МАКСИМА КІДРУКА 
 

Науковий керівник – ст. викл. Зелік О. А. 

 
 

Актуальність дослідження. Сучасний світ – це світ 
можливостей, і сьогодні кожен може подорожувати й робити нотатки 
про свої мандри. Тому на сторінках сучасної періодики все більшою 
популярністю користується подорожній нарис. До цього жанру 
звертаються із просвітницькою, культурологічною, розважальною, 
рекламною метою. З’явилися навіть «професійні мандрівники», 
видавництва, редакції, медіагрупи оплачують подорожі людям, які 
уміють яскраво і колоритно переповісти свої враження від 
мандрівок.  

Одним із найпопулярніших авторів подорожніх нарисів 
сьогодні є молодий автор Максим Кідрук. Його нариси існують і як 
самостійні твори, а їх добірки складають пригодницькі романи. До 
сьогодні його твори не були предметом розгляду у наукових студіях 
із журналістикознавства.  

Метою роботи є дослідження модифікацій жанру 
подорожнього нарису, аналіз його особливостей на прикладі творів 
Максима Кідрука.   

Завдання роботи – охарактеризувати особливості 
подорожнього нарису;  окреслити домінантні характеристики 



ССттууддееннттссььккиийй  ннааууккооввиийй  ззббііррнниикк  ((№№  22,,  22001122))  
 

 

  

103 

сучасного подорожнього нарису; проаналізувати подорожні нариси 
Максима Кідрука. 

Об’єктом дослідження є жанр подорожнього нарису. 
Предметом вивчення стали  подорожні нариси Максима 

Кідрука.  
Методологічну основу роботи складають праці О. Тертичного, 

М. Кіма, В. Здоровеги, В. Шкляра, О. Журбіної, О. Глушко, Т. 
Бєнєволєнської, В. Ампілова, В. Алєксєєва,  Г. Колосова та інших.  

Характерною особливістю нарису є документальність, 
достовірність фактів, подій, про які йде мова. У ньому називаються 
справжні імена та прізвища зображуваних осіб, дійсні, а не вигадані 
місця подій, описується реальна обстановка, вказується час дії. 

Нарис уважається «королем» художньо-публіцистичних 
жанрів, але з точки зору його підготовки – він один з найбільш 
складних. Вибудуваний на фактах з застосуванням 
драматизації, він максимально наближається до художніх жанрів [1, 
с. 12]. Суттєвою ознакою нарису є глибина авторського осмислення. 
Оповідач не тільки описує, коментує або аналізує факт, але і 
переправляє його в свідомість реципієнта. Особистість автора не 
менш важлива в нарисі, ніж факт чи подія. Правильний вибір засобів 
вираження має принципове значення. До виразних засобів можна 
віднести: стиль, мову,  підбір образів, порівнянь і 
епітетів, композицію тощо. 

Особистість у нарисі набуває особливої 
якості літературного героя. Нарис, як правило, будується за 
жорстким драматургічним законом. Нарис поліфонічний - у ньому 
багато різних ліній. Незважаючи на те, що в багатьох випадках 
аналітичний та дослідний метод в нарисах є провідним, все ж 
формування уявлення про нарис в основному пов'язано з існуванням  
та застосуванням в ньому художнього методу.  
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Російський дослідник О. Тертичний уважає, що «жанрову 
природу нарису визначає поєднання трьох напрямів: соціологічного, 
публіцистичного та художнього. Соціологічний напрям полягає у 
спрямованості на дослідження суспільних відносин і проблем. 
Публіцистичний – опора на факт. Художній – прагнення створити 
достовірну картину дійсності за допомогою образного мислення, при 
якому ситуації і явища соціально адаптують» [9, с. 237].   

Науковець В. Здоровега розглядав подорожній нарис як 
різновид жанру нарису – художньо-публіцистичного жанру, «у 
якому досліджуються реальні життєві явища через людські долі та 
характеристики з метою впливу на соціальну практику, формування 
особистості, її орієнтації у системі соціально-політичних і духовних 
цінностей» [4, с.245]. Дослідник М. Євдокимов також наголошує, що 
у подорожньому нарисі найчастіше переплітаються ознаки різних 
видів жанру: «Як і проблемний, подорожній нарис вбирає в себе 
замальовку, у тому числі, і портретну; у ньому запам’ятовуються і 
характери героїв, і обставини, у яких вони діють» [3, с. 153].  

М. Кім зазначає, що саме у подорожніх нарисах автор займає 
більш активну позицію, може виступати не лише у ролі спостерігача, 
але й безпосереднього учасника подій. Крім того, автор виступає 
головною діючою особою і надає таким чином цілісність та єдність 
усьому твору [5, с. 253]. 

Сутність нарису багато в чому зумовлена тим, що в ньому 
поєднуються репортажні (наочно-образні) та дослідницькі 
(аналітичні) методи. Причому «розгорнення» репортажного 
сприймається як переважання художнього методу, в той час як опора 
автора на аналіз предмета зображення, виявлення його взаємозв'язків 
виступає як домінування дослідного, теоретичного 
методу. Відповідно в ході їх застосування створюється або 
переважно-художня, або переважно-теоретична концепція 
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відображуваного предмета. І вже в рамках тієї чи іншої концепції 
збираються або «переробляються» емпіричні факти. 

Основні типи композиційних форм повинні відповідати типам 
зв'язків, характерним для навколишньої дійсності – тимчасовим і 
причинно-наслідковим. Відповідно до цього виділяють наступні 
типи нарисових структур:  

1. Хронікальна побудова нарису (опис явищ, подій, людського 
життя в їх часовій послідовності).  

2. Побудова, заснована на логіці причинно-наслідкових 
зв'язків (нарис-дослідження, аналіз, де немає розповіді про подію, 
явище чи будь-який відрізок життя героя «у часі», а 
вся розповідь будується за принципом не тимчасової, а логічної 
послідовності). В основі цієї структури лежить не логіка викладу, як 
у першому випадку, а логіка дослідження. 

3. Так звана есеїстська, вільна форма побудови, заснована на 
складних асоціативних зв'язках і образних узагальненнях. Ця форма 
найбільш поширена в практиці газетного нарису. Вона, як правило, 
поєднує в собі елементи обох попередніх типів і характеризується 
найбільшою поліфонічністю, багатогранністю, різноманіттям 
вживаних композиційних прийомів і засобів [2, с.75]. 

Подорожньому нарису властивий хронологічний принцип 
побудови твору. У даному випадку автор може поділитися власними 
враженнями в прямій хронологічній послідовності. Це можуть бути 
записи «день у день», щоденник спостережень і т.д. Головне при 
цьому – відобразити фрагмент дійсності через ланцюжок 
послідовних вражень, які змінюють одне одного.  

Пейзаж в нарисових творах застосовується не тільки як 
прикраса або для своєрідного тла. Його функції дуже 
широкі. Пейзаж може використовуватися як окреслення місця і 
обстановки, життєвої ситуації, розрядки напруженої оповіді, 
постановки соціально значущих проблем, передачі читачам певного 
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настрою і показу внутрішнього стану героя твору, нарешті, як 
композиційний елемент. Форми і прийоми використання пейзажних 
замальовок багато в чому залежать від поставлених перед 
журналістом (автором) цілей і завдань.  

У подорожніх нарисах пейзаж (опис краєвиду) необхідний для:  
- географічного позначення місця дії;   
- для змалювання місцевості, щоб читачі могли краще 

ознайомитися з природними умовами проживання людей, з 
екзотичними красотами і т.п.;  

- динамічного опису змінюваних картин подорожі;  
- фіксації різних явищ природи і т.д. [10]. 

 З усіх нарисових форм подорожній нарис у найбільшій мірі 
претендує на авантюрність сюжету (одне зі значень слова 
«авантюра» – «пригода»). Подібна авантюрність задається самим 
характером підготовки даного типу публікації. Оскільки подорожній 
нарис являє собою опис якихось подій, пригод, зустрічей з різними 
людьми, з якими автор стикається в ході своєї «творчої» подорожі, то 
і сюжет нарису відображає собою послідовність цих подій, пригод, 
зустрічей, які є змістом подорожі (пригод) журналіста. 

Вихідний матеріал, тобто фактичні події, про які повідомляє 
нарисовець, часто настільки драматичні, сюжети їх настільки 
непередбачувані, таємниці, що розкриваються настільки привабливі, 
сенсаційні, що самі по собі здатні привертати увагу читача і 
сприйматися ним на рівні інформації, одержуваної з найцікавіших 
художніх творів. У цьому випадку потреба в інтенсивній художній 
переробці вихідної інформації нерідко стає зайвою [10, с. 7].  

Російська дослідниця Т. Рощєктаева вважає, що жанрова 
особливість сучасних подорожніх нарисів полягає в тому, що  в 
предметно-тематичну основу і сюжетно-композиційну структуру 
нарисів включені жанрові елементи есе. В оповіданні сучасного 
подорожнього нарису відображені основні сфери дії моралі, які 
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включають у себе ставлення особистості до життя, культуру 
поведінки й звичаї [7, с. 9].  

Подорожні нариси Максима Кідрука у повній мірі 
відповідають усім вимогам жанру. Вони невеликі за обсягом, оповідь 
– жвава та авантюрна, чітко викладається найголовніше – враження 
від подорожі. Автор дозволяє собі говорити про усе, що він пережив 
за конкретний день, а від того – лише виграє, адже діалоги, окремі 
слова та реакції людей доповнюють розповідь. Подорожні нотатки 
Максима Кідрука уважні до деталей, сповнені жартів та усебічно 
охоплюють дійсність. Автор наголошує, що подорож це не лише 
позитивні враження, але й рутина приготувань до неї та іноді 
негативні реакції на мандрівників. 

Попри те, що нариси Кідрука видаються скомпоновано, як 
пригодницькі романи, їх можна читати й поодинці. Усі вони – 
композиційно завершені та можуть бути автономними. Персонажі, 
яких у будь-якому нарисі багато, не кочують з оповіді в оповідь, а 
залишаються на своєму місці, тоді як автор від’їжджає з нього. 

Максим Кідрук, подорожуючи переважно країнами далекого 
зарубіжжя, звичайно ж використовує у своїх творах іноземні мови. І 
це не тільки англійська, але й іспанська, та мови корінних племен 
Південної Америки та Африки, які він і сам вчить на ходу. 
Характерним для автора є й вільне володіння мовою, широкий 
словниковий запас, який вдосконалює подорожні записи. 

Особливістю автора є те, що він не шукає конфліктів й не 
намагається їх шукати. У подорожньому нарисі Максима Кідрука 
немає негативних думок або шквалу критики на адресу людей, 
країни, культури. Навпаки всі оповіді пронизані емоціями та 
враженнями. І про усі події оповідач пише стримано, не висміюючи 
й не підвищуючи ніщо і нікого. Погляди абсолютно нейтральні. 

Натомість конфлікт у творах рухається у взаєминах людини та 
природи, цивілізації та дикості, плюсів та мінусів різних типів 
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існування. Автор бореться із собою, обираючи стежку мандрів, його 
захоплюють сумніви, але згадуючи мрії він слідує ними. Сюжети 
нарисів рухаються діалогами, спогадами, описами подій, речей та, 
власне буттям. Акцент робиться на достовірності та повноті 
представленої інформації. 

Антон Савченко писав про особливості нарисів Максима 
Кідрука так: «У літературі такого роду, втім, на самих пейзажах, як 
не дивно, не виїдеш. Навіть якщо пейзажі більшості читачів геть 
незвичні й поки екзотичні, як ось ацтекські піраміди чи місто майя, 
загублене в джунглях півострова Юкатан. Найцікавіше в таких 
нотатках - автор, чиїми очима читачеві пропонується поглянути на 
маршрут, наскільки його пристрасний погляд виявиться цікавіше за 
прикладені ним же світлини чи рекламні проспекти туристичних 
агенцій»[8].  

Різниці між першою роботою Максима Кідрука та 
наступними, майже немає. Очевидно, що він дотримується певних 
рамок у написанні: детально викладає обставини не тільки подорожі, 
але й життя після і до неї. Інформації у подорожніх нарисах автора 
колосально багато, і вона необхідна для кращого розуміння того, що 
відбувається. У розповідь вкладається надзвичайно багато емоцій та 
слів героїв, а їх у нарисах десятки. Але деякі мають «епізодичні» 
ролі, тоді як інші претендують на «головні» й продовжують 
літературно жити після пригод. Відмінністю ж між дебютною 
роботою автора та наступними можна назвати збільшення об’єму 
оповіді, на що вплинуло передусім збільшення днів перебування у 
подорожі, а від того й місць відвідування побільшало.  

Дебютний роман Максима Кідрука «Мексиканські хроніки. 
Історія однієї мрії» зазнав популярності, отримавши другу премію 
літературного конкурсу «Коронація слова» у 2009 році. Книга, що 
увібрала подорожні нариси майже за півроку, цікава по змісту  та по 
формі відтворення авторського задуму. Фабула на перший погляд 
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проста: автор розказує про сірі будні й несподівані зміни у його 
житті, які й призвели до подорожей, емоцій та зрештою написання 
книги, а між цим більш як двісті сторінок машинописного тексту. 
При цьому, можна говорити, що нічого героїчного оповідач не 
робить, проте згодом стає зрозуміло, що випробування, через які він 
проходить, не описуються, як звершення, хоча й були досить 
складними та неординарними. 

Одразу ж звертає на себе увагу дещо нестандартна композиція 
твору. Жанр передбачає своєрідну  послідовність викладу подій та 
введення у оповідь персонажів по мірі накрапляння на них. У 
«Мексиканських хроніках» використовується «кільцева» структура 
[10, с. 12]: дія, що починається у певному місці з тамтешніми 
героями закінчується, але коли ці герої знову пересікаються з 
автором, згадується про події та обставини першої зустрічі.  

Усіх персонажів, що з’являються у нарисах, автор перераховує 
ще на початку, всіляко їм дякуючи за допомогу. Біографія автора та 
героїв, їх спільні звитяги у подорожах – усе це й формує сюжетний 
стрижень. Початок роману більше схожий на автобіографію. Автор 
розповідає про себе, про обставини свого дитинства та юності, про 
те, як він йшов до такого життя, які люди його оточували й як важко 
втримати мрію у цьому світі. 

Оповідачем виступає сам автор, що характерно для 
подорожнього нарису. Він чітко виконує свою місію, доносячи до 
реципієнтів враження від подорожей. Але не тільки розповідає – він 
переконує у своїх вчинках й говорить чому потрібно робити так і не 
інакше, він – зацікавлений у перевихованні. Автор-очевидець -  
типовий для подорожнього нарису. 

Розповідь має чітко визначені рамки, усі нариси написані про 
події що відбувалися протягом півроку (з 20 липня 2008-го по 5 січня 
2009-го). Це розповідь-дорога,  у якій відчувається злиття автора з 
атмосферою навколишнього середовища. Нариси несуть достатньо 
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іронії, наприклад у передмові [6, с. 2] автор пише про себе: «Хто я 
такий? Ніхто. Такий собі шкет з України»… 

Перший розділ, який має назву «Загублена мрія», включає 
декілька побутових нарисів та загалом справляє враження постійних 
пошуків автора (у цій главі Кідрук часто повторює «у мене була 
Мрія», «усе закрутилося», «сірі будні», «побачив видіння»). Цей 
розділ – це аналіз, внутрішній і зовнішній, що вплинуло на 
нарисовця і як він зміг побороти буття.  Він не говорить про колег, 
знайомих, друзів негативно, через те, що вони не на його стороні, 
його реакція об’єктивна, не засуджуюча. 

Другий та третій розділи («Ілюзії» та «Люди вогню» 
відповідно) є «розбором польотів». Автор намагається підговорити 
друзів до поїздки у Мексику з ним, багато хто відмовляється, через 
що у Максима з’являється злість на товаришів, у нього начебто 
відкриваються очі на людей, які його оточували і які, як він думав і 
сподівався підуть з ним на край Землі. Але ще більше розчарування 
чекає його з другом Дімоном, який спочатку погоджується поїхати 
(«Я їду з тобою»), а потім, користуючись образливою «відмазкою» 
відмовляється від ідеї.  Максим Кідрук детально описує поведінку 
людей, що його оточують та свою, власну. Він описує свої 
переживання, враження від вчинків, передає у епізодах усі етапи 
власної «зміни»: 

«Я сидів на самоті у маленькій квартирі на північній околиці 
Стокгольма. <...> Я не спав. Мене сіпало чи то від холоду, чи то від 
розпачу, а може, від того і від іншого водночас, з голови не спливало 
одне єдине в’їдливе запитання: що мені тепер робити? <...> Я їду в 
Мексику. Крапка [6, с. 33–35]. 

Подорож починається з початком четвертого розділу «Вперед, 
Мексика». Починається подорожній нарис, який відрізняється від 
класичного хіба що своєю наповненістю, нашаруванням інформації, 
концентрація якої дуже висока. Текст можна перечитувати по 
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декілька разів, але не розуміти про що там говориться. Автор описує 
і згадує буквально все: фірму авіаперевізника, коли він заходив в 
інтернет, що є і що буде далі, яким способом розрахунку він 
користується та скільки грошей взяв. Й при цьому жодного слова про 
те, як «погано» або «добре» в аеропорті, на вокзалі, у готелі окремого 
міста, містечка, регіону. Лише деякі суперечності у розумінні мови 
та виголошені назв та імен. 

П’ятий та шостий розділи густо наповнені діалогами. Автор 
говорить і з працівниками костелів, обслуговуючим персоналом й 
сусідами та путівниками, які йому трапляються у дорозі. У той же 
час він не відривається від реальності, побутових дрібниць, на 
кшталт стін кімнати, акценту дівчини на приймальній тощо. Крім 
того, оповідач досить часто вступає у діалог з читачем («А весна в 
Норвегії самі знаєте яка…», «Акапулько… З чого почати?»).   

Між тим, чим далі, тим більше з’являється перед нами 
інформації, насамперед історичних довідок. Адже без розуміння 
специфіки певної країни, не зрозуміти подорожній нарис. Тому автор 
дуже багато вкладає в роз’яснення певних традицій, культури, 
історії. Порівнює ситуації з Україною, вкладає у речення більше 
іспанської, мови мексиканців, щоб пожвавити розповідь «живою» 
мовою. Ліричні відступи у подорожніх нарисах Мексикою багато, 
але вони необхідні. Щоб читач зрозумів певну подію, автор іноді 
витрачає декілька сторінок, діючи за принципом – «істина дорожче».  

Усі герої, які потрапили до подорожі, а згодом й до книги 
відрізняються привітністю, що може говорити про комунікабельність 
та особливий підхід М. Кідрука у розмові та написанні. Особливістю 
подачі діалогів також є двомовність. Більшість фраз автор 
перекладає (з англійської чи то іспанської), але особливо колоритні 
залишає.  

Книга «Мексиканські хроніки. Історія однієї мрії» несхожа на 
інші твори Максима Кідрука. У ній багато біографічної інформації, 
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без якої не обійтися в дебютній роботі. Щодо подорожніх нарисів, то 
вони звичні за структурою й за ознакою відсутності психологічних 
досліджень, замінених емоційністю оповідача. У подорожніх нарисах 
відчувається послідовність та переповненість фактами, відкриттями 
– що є характерним. Детальні описи підготувань та поневірянь у 
буденщині додають розповіді закінченості, окреслюють завершеність 
мандрів. Особливої уваги заслуговують описи пейзажів 
(«Акапулько… Мексиканський рай, перлина Тихого океану, вогнен-
ний водоспад з екстазу та пишноти, де сонце світить триста шістде-
сят днів на рік» [6, с. 84], й те, наскільки великий словниковий запас 
має автор, а також вкраплення іноземних мов. 

Подорожні нариси Максима Кідрука зазвичай присвячені 
мандрам в екзотичні країни, тому розширюють межі відомого для 
звичайного читача, сюжет такого типу нарису може бути не 
пов'язаним заздалегідь якимось завданням або ідеєю, його основу 
складає саме «подорож». Іноді вона набуває пригодницького 
характеру, а часом самий рух, дорога, може ототожнюватись із 
духовними та моральними пошуками. 

Подорожній нарис Кідрука – це вже більше ніж просто 
враження. Автору потрібно зацікавити читача, вклавши дещо більше. 
А саме – зробити акцент на насиченості тексту. Насиченість 
фактами, перенесення на папір усіх переживань, самозаглиблення – 
ці фактори надають його творам перевагу над іншими. Тим більше, 
що вони насичені візуальними засобами – маршрутами, 
фотознімками, картами, усе це розбавляє розповідь та робить 
нотатки більш читабельними.   

Крім того, подорожні нариси Кідрука переростають у книги, 
які по суті, є їх збіркою, а загалом становлять пригодницькі романи. 
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ТЕТЯНА НАЗАРЕНКО 
 
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ ПОЛТАВИ Й 
ПОЛТАВЩИНИ 
 

Науковий керівник – к. н. із соц. ком.,  ст. викл. Свалова М. І. 

 
 

Нині засоби масової інформації мають величезні можливості 
для впливу на суспільну думку. Залежно від того, у чиїх руках вони 
перебувають, їх можна використовувати як для об’єктивного та 
оперативного інформування людей про актуальні події у світі, так і 
для маніпулювання в інтересах певних політичних груп.  

Дослідження ролі засобів масової інформації в політичній 
системі є актуальним і всебічно висвітленим  видатними 
українськими дослідниками журналістики й політології 
В. Здоровегою, В. Івановим, А. Москаленком, Т. Хлівнюк, 
В. Шклярем та ін. 

Актуальність роботи полягає в тому, що друковані засоби 
масової інформації є впливовим чинником реалізації політичного 
процесу в нашій державі, а масові комунікації  є одним із 
найголовніших його складників. 

Метою дослідження є визначення ступеня впливу засобів 
масової інформації на процес трансформації політичної системи та 
формування політичних орієнтацій у суспільстві, впливу на 
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ситуацію, що складається навколо ЗМІ, форм власності, та 
виявлення, при якій із них медіа мають найбільшу незалежність.  

Завдання наукової роботи – визначення ступеня впливу засобів 
масової інформації на український політичний простір (на прикладі 
міста Полтави та Полтавської області), на свідомий вибір 
громадянами правлячої політичної сили під час виборчої кампанії.  

Роль ЗМІ в політиці не можна оцінювати однозначно. Медіа 
претендують на виконання функції «вартового пса» суспільних 
інтересів. Для виправдання такого іміджу ЗМІ повинні бути 
незалежними як з економічної, так і з політичної точки зору. «ЗМІ 
впливають і на політиків, змушуючи прислухатися до того, що про 
них говорить преса, і на громадян, для яких ЗМІ є і джерелом 
політичної інформації, і посередником, і каналом прямого 
інформаційного контакту з представниками влади» [2, с. 38]. 
Значення ЗМІ як для політиків, так і для громадян значно зростає в 
період передвиборчих кампаній. Тоді між собою конкурують уже не 
реальні політики й політичні об’єднання, а їхні образи, іміджі, які 
транслюються медійними засобами.   

Саме під час виборчих кампаній легко помітити рівень 
залежності деяких полтавських ЗМІ від конкретної політичної сили. 
Під час виборів 2009 року полтавська преса була більшою мірою 
втягнена в їх перебіг, ніж у забезпечення їх прозорості. І результатом 
такої ситуації стало те, що:  

– медіа не змогли досить повно забезпечити виборців 
інформацією, необхідною для того, щоб свідомий вибір громадян 
став можливим;  

– преса не виконала своєї функції щодо незаангажованого 
інформування читачів. Отже, протягом передвиборчого періоду її 
роль часто зводилася до ролі потужного складника агітаційно-
рекламних кампаній різних політичних сил. Проаналізувавши пресу 
Полтавщини в передвиборчий період, можна виділити замовчування 
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й дозування інформації, домінування оцінних поглядів, вилучення 
окремих відомостей із загального контексту, а також брак різних 
точок зору при інтерпретуванні фактів, незбалансоване подання 
інформації щодо різних політичних партій і блоків [1, 3, 4].  

 По-перше, «державні друковані ЗМІ змушені були (згідно з 
законодавством) надавати свою газетну площу для передвиборчих 
виступів представникам усіх політичних сил» [5, с. 124]. Це 
позбавляло їх права оцінювати ці виступи.  

  По-друге, «будучи «представниками» певної політичної сили, 
ЗМІ під час передвиборчих перегонів переорієнтовувалися на канали 
політичної агітації, яка визначалася штабом, що проводить виборчу 
кампанію. Підпорядкування загальному планові роботи штабу 
залишало ЗМІ надто мало можливостей для самовираження через 
трансляцію своєї точки зору» [5, с. 124]. Ця неузгодженість призвела 
до того, що ЗМІ втрачали довіру споживача, адже він бачив їхню 
політичну заангажованість і підконтрольність конкретним 
політичним силам.  

 Оскільки представники влади все частіше стають власниками 
медіа, форма власності ЗМІ перестала бути основною підставою 
незалежності від влади. Річ у тім, що всі суб’єкти політичного життя 
зацікавлені в тому, щоб ЗМІ здійснювали інформаційне забезпечення 
їхньої політичної діяльності (просування й утримання при владі). 
Тому для них важливо володіти якомога більшою кількістю джерел 
інформаційного впливу на суспільство. З іншого боку, державні ЗМІ 
також  є залежними від політичної верхівки. Державні медіа 
обслуговують ту частину правлячої еліти, яка перебуває при владі в 
конкретний період. 

Отже, між власністю й незалежністю ЗМІ існує тісний зв’язок. 
Мас-медіа не можуть бути абсолютно незалежними. У будь-якого 
ЗМІ є власник.  
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За даними Полтавської обласної державної адміністрації, 
станом на 1 квітня 2012 року в області зареєстровано 640 друкованих 
видань, із яких порівняно регулярно виходять 159, у т. ч. 140 газет. 
Пріоритет у формуванні громадської думки належить громадсько-
політичним газетам обласного значення – «Полтавському віснику», 
«Зорі Полтавщини», «Вечірній Полтаві». Свій внесок роблять і 
комунальні ЗМІ, засновані за участю органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів. 31 видання 
– обласні, міські, районні газети, котрі регулярно виходять у світ 
загальним тиражем близько 145,5 тис. прим. Це становить майже 
половину всієї періодики, яку читають полтавці за передплатою. 
Регулярно виходять також близько 30 інформаційно-аналітичних 
газет, засновниками яких є окремі журналістські колективи, 
політичні партії, громадські організації. Видаються вони переважно в 
обласному центрі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді. 

Друга група – рекламно-інформаційні видання недержавних 
структур, котрі існують виключно за рахунок реклами та 
комерційної діяльності.  

Третя група – друковані видання за інтересами. Їх власним 
коштом видають підприємства, фірми, спілки, клуби. Зазвичай, вони 
не публікують рекламу, не ведуть комерційну діяльність, у більшості 
своїй збиткові. Більше 70% зареєстрованої в області періодики 
видається українською мовою.  

Впливовою газетою, яка має найбільший тираж у Полтавській 
області, є «Зоря Полтавщини». До складу її засновників входить 
обласна рада та обласна державна адміністрація. Друковане видання 
висвітлює роботу обласної державної адміністрації та обласної ради, 
якими фінансується. До редакційної колегії входять голова обласної 
ради Іван Момот та голова облдержадміністрації Олександр 
Удовиченко. Переглянувши шпальти видання, критичних матеріалів 
на адресу нинішньої влади в газеті не знаходимо. Головний редактор 
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«Зорі Полтавщини» Григорій Гринь наголошує на тому, що 
висвітлювати роботу влади друковане видання може як у 
позитивних, так і негативних тонах. За його словами, державне 
фінансування газети нині мізерне, і доводиться виживати за рахунок 
тиражу від передплати, продажів періодики та реклами, тому підстав 
залежати від обласної влади – немає. Проте висновки щодо 
заангажованості газети може зробити сам читач.  

Газета «Вечірня Полтава» – інформаційно-політичне обласне 
щотижневе друковане видання. Має постійне коло читачів. Новини 
міста та області, ділова інформація, аналітичні матеріали, політичні 
огляди – все це можна знайти на шпальтах газети. Головним 
редактором видання та його власником є Володимир Марченко, 
колишній голова обласної ради. Газета є приватною.  

Газета «Полтавський вісник» – комунальна газета міської ради 
Полтави. Редактор – Лариса Семеняга, колишній заступник Андрія 
Матковського з культури і туризму. Міський голова Полтави 
Олександр Мамай наголошує, що з 12 листопада 2010 року газета 
працює на самоокупності. А за ту чи іншу публікацію від себе міська 
влада платить за договором. 

Приватні газети «Коло», «Полтавська думка», 
«Кременчуцький телеграф» мають постійне коло читачів у Полтаві 
та Кременчуці, тому що надають перевагу місцевим новинам.  

15 партійних обласних осередків мають свої газети, які 
виходять кілька разів на місяць. Це «Трудова Полтавщина» (ОК 
СПУ), «Набат» (МК КПУ Кременчук), «Полтавська громада» (газета 
громадських організацій Полтави «Сила громади», під впливом 
Єдиного Центру). Ці партійні видання зберігають свою опозиційну 
спрямованість щодо діючої влади. Зміст критичних матеріалів 
стосується переважно вирішення соціальних питань в умовах кризи.   

Одним із ключових завдань нашої роботи є визначення сили 
впливу форм власності періодики і фінансування на чесність та 
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прозорість журналістських матеріалів. За даними громадської 
організації «Полтавські медіа-ініціативи», що провела моніторинг, 
під час якого експерти оцінювали сумнівні публікації у 5 виданнях 
Полтавської області, газета «Вечірня Полтава» стала рекордсменом 
із уміщення джинси. Отже, найбільшими покупцями реклами без 
грифу «реклама» були: на першому місці – «Вечірня Полтава», на 
другому – «Зоря Полтавщини», на третьому – «Полтавський вісник», 
на четвертому – «Полтавська думка». Лише газета «Коло» не 
потрапила до цього списку.  

Інститут масової інформації протягом двох років проводить 
моніторинг джинси в друкованих виданнях України. За цей період 
спостерігаються регулярні сезонні коливання кількості джинси у 
пресі. Під час виборчих кампаній відбувається стрімке збільшення 
джинсових матеріалів. Перший припав на президентські вибори 2009 
року, другий – на вибори до місцевих рад у 2010 році. Як і для 
більшості українських газет, для полтавської преси вміщення на 
своїх шпальтах джинси – додатковий прибуток.  

Для того, щоб дізнатися, чи довіряють полтавці ЗМІ під час 
передвиборчої боротьби, чи вірять у їхню незаангажованість, ми 
провели соціологічне дослідження під назвою «Вплив ЗМІ на 
політичну позицію виборців». 67% полтавських респондентів 
наголосили, що ЗМІ  впливають на їхній вибір, але лише ті, котрі 
опитані вподобали давно (кожен ЗМІ має своє постійне коло 
читачів). До найбільш впливових, авторитетних і читабельних газет 
міста Полтави можемо віднести «Коло» (читають 46% опитаних), 
«Вечірню Полтаву» (33%), «Зорю Полтавщини» (12%), 
«Полтавський вісник» (7%), «Полтавську думку» (2%). 

24% респондентів наголосили, що на їхній вибір більше 
впливають конкретні дії народних обранців, аніж PR та реклама 
кандидатів. 9% опитаних зізналися, що взагалі рідко читають пресу, 
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а вибір політичного кандидата здійснюють за власними 
переконаннями. 

Отже, одними із чинників, який впливає на позицію значної 
частини полтавців під час виборів, є друкована преса міста як один із 
соціальних інститутів, що формує громадську думку. 

Проаналізувавши полтавську пресу, ми виокремили наступні 
інформаційні приводи, які впливають на позицію виборців: 
1. якщо новина є справжньою сенсацією; 
2. невідома, несподівана інформація про відому особу; 
3. якщо новина зачіпає «кровні інтереси» людей (пенсії, зарплату,   

навчання дітей), і до цього причетний політик; 
4. якщо лідер здійснив несподіваний та оригінальний вчинок. 

Отже, використання ЗМІ у процесі виборів – обов’язкова 
умова відкритості соціальної системи. «Для підвищення прозорості 
виборів паралельно з удосконаленням виборчого законодавства в 
Україні має вдосконалюватись і законодавство, яке регламентує 
статус ЗМІ, питання свободи слова та вираження думок, право на 
інформацію, а також установлення засад відкритості і прозорості 
органів державної влади» [5, с. 125]. Одним із чинників, який 
дозволить ЗМІ впливати на чесність і прозорість виборчого процесу, 
є фінансова незалежність преси. 

Очевидно, гострота реагування політичних структур на 
виступи засобів масової інформації співвідноситься, в першу чергу, з 
високою оцінкою їх здатності впливати на суспільну думку. Чим 
ширша сфера дії засобів масової інформації, тим більший вплив їм 
приписується і тим наполегливіше політичні структури прагнуть 
контролювати мас-медіа. Навпаки, чим вужче поле діяльності 
інформаційних засобів, тим слабша потреба реагувати на них з боку 
політичних структур. З точки зору засобів масової інформації, віра в 
їх силу надзвичайно велика, але вплив на формування порядку 
денного суспільства не дуже сильний. 
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Отже, засоби масової інформації – один із основних факторів 
впливу діючої влади на формування громадської думки – 
специфічного стану суспільної свідомості, який містить приховане 
чи реальне ставлення різних соціальних спільнот до подій, фактів або 
процесів соціальної дійсності, включаючи політичну діяльність. 
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ЮЛІЯ НОВІКОВА 
 
ПРОБЛЕМАТИКА 
РЕГІОНАЛЬНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

Науковий керівник – д. філол. н, проф. Баландіна Н. Ф. 

 
 

Сучасне радіомовлення – це інформаційна галузь, яка стала 
глобальним засобом масової інформації, засобом впливу на 
громадськість. Важливість впливу радіо на громадську думку 
пов'язана сьогодні з його масовістю та з можливістю бути суб'єктом 
громадянської журналістики. Дослідження проблематики, якої 
торкається журналісти радіомовлення у своїх матеріалах дасть змогу 
зрозуміти важелі впливу на громадськість.  

На сьогодні журналістикознавці приділяють немало уваги 
дослідженню проблематики ЗМІ, зокрема їй присвячені праці 
Д.О. Олтаржевського  «Висвітлення екологічної тематики на 
сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, 
жанрові форми та мовностилістичні прийоми)» [4], 
М.А. Балаклицького «Соціальна проблематика у протестантських 
медіа» [1], М.А. Левчук «Висвітлення морально-етичної 
проблематики на шпальтах преси православної церкви Волині (1867-
2006)» [3], О.В. Пархітько «Еволюційні процеси в історії української 
журналістики. Суспільно-політична проблематика на шпальтах 
одеської українськомовної преси (1917–1918)» [5], О.М. Піскун 
«Проблема висвітлення молодіжної тематики регіональними мас-
медіа (на матеріалі Миколаївського регіону)» [6] та інші. 
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Найчастіше науковці зосереджують свою увагу на друкованих 
виданнях, дослідження проблематики регіонального радіомовлення 
надалі залишається актуальним, а в крайовому масштабі це питання 
практично не досліджувалося. 

Метою цієї розвідки є вивчення темарію порушених проблем 
у ефірі регіонального радіомовлення і їх ролі в суспільному 
сприйнятті. Згідно з метою виокремлюються наступні завдання, які 
ми повинні розкрити під час написання роботи:  

1) виокремити критерії поділу радіопрограм за порушеними в 
них проблемами;  

2) класифікувати програми полтавського радіомовлення за 
наявними в них проблемами; 

3) визначити до якого кола проблем найчастіше звертаються 
журналісти полтавського обласного радіо та FM-станції «Ваша 
хвиля» ОДТРК «Лтава». 

Об’єктом дослідження є регіональне радіомовлення, 
предметом – його проблематика. Матеріалом для дослідження та 
характеристики слугували програми полтавського обласного радіо та 
FM-станції «Ваша хвиля» ОДТРК «Лтава».  

Кожен матеріал, не залежно від виду ЗМІ, який його 
висвітлює, повинен складатися із двох важливих компонентів – 
форми і змісту. Під формою здебільшого мають на увазі матеріальне 
вираження, структурну цілісність матеріалу, а під змістом – ідеальне 
поняття, сукупність тематичного та проблемного наповнення. 
Журналістський текст не може повноцінно функціонувати без цих 
складників, як і зміст – без наявності проблеми, довкола якої 
будується весь матеріал. Без цього немає сенсу говорити про 
журналістський текст як про творчість чи творчий процес. 

Насамперед, необхідно визначити, що стоїть за поняттям 
проблематика і яку воно відіграє роль у структурі журналістського 
тексту. Проблематика, як засвідчують наукові джерела, – це 
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сукупність, коло проблем [8]. Якщо ж говорити про етимологію 
цього слова, то у грецькій мові «thekе» означає вмістилище, або 
систематизоване зібрання карток із якими-небудь відомостями, 
матеріалами, інформацією. Отже, проблематика – це 
систематизоване  зібрання проблем певної тематики.  

Проблематикою засобів масової інформації (далі – ЗМІ) слід 
називати таке систематизоване зібрання проблем, яке висвітлюється 
в ЗМІ. Це означає,  

що будь-яка проблема, якій присвячено репортаж, інтерв’ю, 
огляд, аналіз, замітка тощо, може бути визначена як одна з 
проблематик (або проблем) ЗМІ [7, с. 10–11]. 

Розглянемо спочатку соціальну проблематику. Якщо зважати 
на те, що основне призначення засобів масової інформації – це 
безперервне відображення суспільного життя в усіх його зв’язках, 
суперечностях, конфліктах, то система засобів масової інформації 
входить являє собою складник системи ширшого порядку – 
соціального управління суспільством: соціальна журналістика – це 
атрибут соціальної політики в державі та діяльність спрямована на 
висвітлення у ЗМІ. 

Соціальна журналістика як сфера суспільної діяльності 
формує основи цивілізованого суспільства, сприяє вирішенню 
соціальних проблем, допомагає людям компетентно вирішувати 
власні справи на  основі достовірної оперативної суспільно-значущої  
інформації, формує громадську думку, виконує функцію соціальної 
критики й контролю, а також є інструментом діалогу між різними 
соціальними групами. 

Існує декілька підходів до визначення соціальної проблеми [2, 
с. 11]: перший – підхід соціальної патології. Тут соціальна проблема 
розглядається як «хвороба», патологія суспільства. Другий – підхід 
соціальної дезорганізації – соціальна проблема виникає як наслідок 
соціальної дезорганізації. Третій – функціональний підхід – 
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соціальна проблема як наслідок дисфункції якої-небудь суспільної 
діяльності. 

Соціальна журналістика покликана слідкувати за дотриманням 
балансу між суб’єктами взаємодії в здійсненні соціальної політики й 
реалізації соціальних проектів і програм, а також висвітлювати у ЗМІ 
ефективні соціальні технології, що сприятимуть вирішенню проблем. 

На сьогодні пріоритетними темами соціальної проблематики, 
які найчастіше висвітлюють журналісти у ЗМІ є:  
- досвід роботи «третього сектора»: форми самоорганізації 

громадян для вирішення своїх проблем, механізми взаємодії 
НКО із владою й бізнесом у соціальній сфері, потенціал 
громадських організацій у різних сферах соціального життя: 
ресурсні центри, благодійні  акції, добровільна  допомога, 
консультативна допомога, телефон довіри, довідково-
інформаційна система тощо; 

- проблеми незахищених верств населення:  безробітні, мігранти, 
неповні родини, питання соціального сирітства, ставлення до 
громадян похилого віку, створення безбар'єрного середовища 
для людей з обмеженими можливостями, адаптації й 
соціалізації дітей з обмеженими можливостями тощо;  

- проблеми молоді:  алкоголізм, наркоманія, СНІД, 
криміналізація суспільства й підліткова злочинність, 
доступність і якість діяльності виховних і освітніх  установ 
(школи, сімейні дитячі будинки, пансіонати, сирітські 
притулки) тощо;  

- екологічна й природоохоронна діяльність:  форми й досвід 
діяльності громадських екологічних організацій, екологічні 
проблеми регіонів, екологічна експертиза, екологічна освіта 
тощо;  

- пропаганда здорового способу життя: популяризація масового 
спорту й фізкультурного руху, роль спорту у вихованні, 
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"соціальні" хвороби і їх профілактика, фізичне й психічне 
здоров'я, інформація про нетрадиційні методики лікування: арт-
терапія, музична терапія тощо;  

- теми морального виховання й екології особистості:  принципи 
громадянського суспільства, толерантності, сімейні й моральні 
цінності, міжетнічні, міжконфесійні проблеми, спонсорська 
допомога, досвід благодійних фондів, традиції меценатства 
тощо;  

- соціально-трудові відносини й економічна політика:  
соціальний захист населення, соціальне забезпечення й 
соціальне страхування, рівень життя населення, розвиток ринку 
праці, охорона праці й екологічна безпека тощо[2, с. 11–12]. 

Спробуємо розподілити програми соціальної проблематики 
обласного радіо (далі – ОР) за різним тематичним спрямуванням: 

1. Проблеми незахищених верств населення. Висвітлювати 
подібні проблеми покликана програма «Дорослий вік» (ОР), у її ефірі 
пенсіонери мають змогу поділитися зі своїми проблемами та 
проконсультуватися з представниками Пенсійного фонду, 
соціального захисту та охорони здоров’я.  

У програмі «Рівні можливості» (ОР) розкриваються проблеми 
життя людей з обмеженими можливостями, їхньої незахищеності та 
певної нездатності суспільства зрозуміти цих людей. Також до уваги 
беруться проблеми неоснащенності міста для вільного пересування 
людей в інвалідних візках, із вадами зору тощо. 

«Соціальний вісник» (ОР) – програма-порадник 
малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам, тим, хто тільки обирає 
свій трудовий шлях: пільги багатодітним родинам, матерям-
одиначкам, пенсійне забезпечення, проблеми працевлаштування. 

2. Пропаганда здорового способу життя: «Гіппократ» (ОР) – 
головним завданням, яке поставили перед собою журналісти цієї 
програми, – знайомити слухачів з новітніми методиками лікування та 
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профілактики захворювань. Інколи до передачі можуть завітати 
представники народної та нетрадиційної медицини і поінформувати 
слухачів про нетрадиційні методики лікування. 

«Дорога кличе» (ОР) – передача про активний та цікавий 
відпочинок, автори розповідаючи про різні види відпочинку тим 
самим популяризують здоровий спосіб життя.  

3. Моральне виховання: «Бути європейцем» (ОР) – автори 
програми торкаються проблем виховання людини з огляду на 
матеріальні чи духовні цінності. 

4. Соціально-трудові відносини і економічна політика: «В 
межах закону» (ОР) – роз’яснюють громадянам нові законопроекти 
задля уникнення непорозумінь між людиною та законом, для захисту 
прав населення. Передача покликана зацікавити громадян 
поглиблювати знання про свої права, свободи та обов’язки; 
підвищувати рівень правової освіти. 

«В інтересах України» (ОР) – програма призначена для 
ознайомлення слухачів із діяльністю структур, які відповідають за 
економічний, соціальний розвиток регіону зокрема та країни загалом. 

«Містечко майстрів» (ОР) – крім того, що автори 
ознайомлюють слухачів із забутими та воскреслими  ремеслами, 
вони торкаються значущої теми – професійної зайнятості населення. 

«Обличчя епохи» (ОР) – передача створена, головним чином, 
для того, щоб ознайомити людей із цікавими особистостями рідного 
краю, водночас журналісти торкаються проблем самореалізації, 
самовизначення та професійної зорієнтованості людини.  

«На благо громадян» (ОР) – автори в різних випусках 
програми торкаються різноманітних проблем: від соціального 
захисту населення до охорони праці людей. 

«Азбука споживача» (ОР) – покликана допомогти порадами, 
консультаціями кваліфікованих фахівців у захисті прав споживачів.   
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5. Проблеми молоді: «В режимі 02» (ОР) – окрім інших, автори 
торкаються проблем молодіжної злочинності, невихованості та 
криміналізації суспільства. 

Програма «Відкритий конверт» (ОР) непідпорядкована 
конкретній тематиці, оскільки в різних випусках автори порушують 
різні соціальні проблеми. Для розгляду в програмі беруться листи 
слухачів, які пишуть про свої проблеми, незадоволення і у ефірі 
кваліфіковані спеціалісти допомагають знайти вихід із ситуації.  

Культурна проблематика представлена у восьми із 33-х 
передач обласного радіо. До неї належать такі:  
1. «Без метро» – у цій програмі автори торкаються культурної 

спадщини через розповіді про міста, села та селища 
Полтавщини.  

2. Просвітницька програма «Часомір», автори якої мають на меті 
розтлумачити, пояснити або просто поділитися із слухачами 
матеріалами на історичну та культурну тематику, „вхопити за 
хвіст історію”. 

3. Передача «Музей просто неба» представляє слухачам відомості 
про архітектурні пам’ятки нашого міста, торкаючись проблем, з 
якими стикалися ті чи інші споруди протягом свого існування . 

4. «Святині» – автори цієї передачі поставили перед собою 
завдання поділитися зі слухачами історією православної 
Полтавщини. Історики, літературознавці та духовні лідери 
розповідають про знищені монастирі, церкви та священицькі 
родини. 

5. «Містечко майстрів» – програма про історію становлення, 
занепаду, а подекуди і відродження ремесел на Україні. 
Культура у цій передачі популяризується і по-своєму твориться 
талановитими авторами. 

6. «Спинися, мить» – про проблеми культури словами її 
представників: літераторів, музикантів, живописців.    
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Національне відродження. Цю проблематику представляють 
дві передачі обласного радіо: «Гронослів» та «Ми – українці», де 
автори порушують проблему національного самовизначення 
українців, закликають любити та поважати рідну землю та своє 
українське коріння. Перша із перелічених програм також має на меті 
навчити слухачів літературної української мови. 

Молодіжної проблематики журналісти торкаються у двох 
передачах із 33-х: «Моя доба» та «Класний журнал». Специфіка 
першої програми полягає в тому, що до студії запрошують молодих 
талановитих людей, які розповідають про себе, свої захоплення, тим 
самим залучаючи молодь до активного дозвілля та визначення свого 
шляху в майбутнє. Найчастіше автори порушують проблеми 
професійного самовизначення молоді та молодіжних субкультур.     

У передачі «Класний журнал» журналісти намагаються 
допомогти підліткам розібратися в собі, знайти свій шлях у житті, 
вирішити свої нагальні проблеми. У студію часто запрошують 
педагогів, психологів, юристів, які допомагають молоді знайти вихід 
із скрутних ситуацій. У програмах найчастіше торкаються проблем 
соціального, професійного, економічного самовизначення молоді, 
існування молодіжних субкультур. 

Дитяча проблематика представлена двома передачами: 
«Батьківські збори» та «Брати наші менші». У них йдеться про 
розвиток дитини, її відповідальність та бажання дізнатися щось нове, 
вагома увага приділяється самореалізації маленької людини, її 
правам та обов’язкам.  

Спортивна проблематика. Представлена у кількох програмах 
обласного радіо, зокрема у таких передачах, як «2012-й», 
«Спортарена». Найчастіше це проблеми реалізації людини у спорті, 
можливості подальшого кар’єрного зростання у спорті і таке інше. 

Економічна проблематика яскраво виражена у програмах 
«Агропром», «2012-й», «Економетрика», «Азбука споживача». На 
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перший план автори висувають проблеми порушення / дотримання 
прав споживачів, проблеми захисту споживачів, інвестування, 
пільгового оподаткування, фінансування та інше. 

Релігійна проблематика. Програма, яка торкається релігійних 
проблем, – це «Святині». Вище вже зазначалося, що цю передачу 
можна віднести до культурної проблематики. Але з огляду на те, що 
культурна і релігійна лінії посідають однаково вагоме місце в 
тематичному наповненні  програми, то її належність до обох 
проблематик можна вважати доречною. 

Політична, економічна, культурна, соціальна та інші 
проблематики представлені в таких програмах обласного радіо, як 
«Панорама»та «Вечірня панорама». Це випуски новин, які виходять 
три рази на день (по буднях) об 8:10, 15:40, 18:10. Оскільки це 
новинні випуски, то коло проблем, яких торкаються автори у своїх 
матеріалах, можуть буди найрізноманітнішими.  

Водночас не можна однозначно стверджувати, що це чіткий 
поділ передач за проблематикою, оскільки, як правило, одна 
програма торкається кількох проблем. Кожен випуск може різнитися 
спрямуванням чи то на молодіжну, соціальну, культурну, чи іншу 
проблематику. Ми у своїй роботі намагалися угрупувати програми за 
проблематикою, спираючись на те, які проблеми найчастіше 
висвітлюються в них протягом певного часу. 

Із вищезазначеного можна зробити висновок, що на обласному 
радіо ОДТРК «Лтава» найяскравіше представлено сегмент програм 
соціальної проблематики. У свою чергу найменше уваги журналісти 
приділяють релігійній, оскільки вона висвітлюється в одній передачі. 
Отже, із 33 програм 14 торкаються соціальних проблем; шість – 
культурних; проблема національного відродження, молодіжна, 
дитяча, спортивна, відповідно, порушуються у двох передачах; 
економічним проблемам присвячено 4 програми; релігійним – одна; 
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у двох передачах засвідчено поєднання  різноманітних проблематик 
– політичної, економічної, соціальної, дитячої та інших. 

Тепер проаналізуємо передачі радіо FM «Ваша хвиля» та 
порівняємо результати. 

Соціальна проблематика. Цей сегмент складається з меншої 
кількості передач порівняно з обласним радіо і нараховує 2 
програми. Перша – це програма «У здоровому тілі», що дає поради 
щодо покращення здоров’я, рецепти народної медицини, тобто 
торкається проблем здорового способу життя, а друга – проблем 
морального виховання («Псі-фокус»). Це програма про те, як знайти 
рівновагу в собі, стати толерантною особою, навчитися прислухатися 
до думок інших людей. 

Культурна проблематика. Проблеми культури найяскравіше 
представлені у двох програмах радіостанції: «Полтавська паралель» 
та «Етикет». Журналісти першої розповідають слухачам про історію 
рідного краю, про традиції та звичаї. У передачі не оминають увагою 
архітектуру Полтавщини, археологічні знахідки, етнічні особливості 
народної творчості. Проблеми, які пов’язані із спорудами нашого 
міста, дотриманням традицій, цікаво розкриваються ведучими цієї 
передачі. Друга передача торкається проблем вихованості людей, 
тому автори розповідають про гарні манери, правила поведінки 
людей.   

Екологічна проблематика представлена однією програмою, 
яка має назву «Людина і природа». Саме в ній на перший план 
поставлено проблеми взаємодії людини з природою та вплив першої 
на другу. Автори увиразнюють низький рівень екологічного 
виховання людей, що призводить до негативних наслідків й 
екологічних катастроф.  

Проблема національного відродження. Ця проблематика 
порушується у програмі «Говорімо українською!», в якій автори 
намагаються навчити людей рідній мові. 
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Проблеми освіти та науки розкриваються в програмі «Цікаво 
знати», де йдеться про нові наукові досягнення, винаходи та рекорди. 

У програмах «Тиждень Полтави» та «Щотижня» автори 
порушують питання стосовно економічної, політичної, екологічної, 
соціальної та інших проблематик, розповідаючи про події та явища, 
які відбулися протягом тижня. 

Не можна не зазначити, що великий сегмент ефірного часу 
надано розважальним передачам (16 годин із 24). Це зумовлено, 
головним чином, тим, що станція має розважально-інформаційний 
формат, тому частина аналітико-просвітницьких передач 
представлена не багатьма матеріалами. Але порівняно з іншими 
музичними FM-радіостанціями Полтавщини, «Ваша хвиля» приділяє 
найбільше уваги культурним, екологічним, соціальним та іншим 
питанням. 

Проаналізувавши програми «Вашої хвилі», можна зазначити, 
що з 17 передач по дві розкривають проблеми культурного та 
соціального характеру; екологічна проблематика, проблеми освіти, 
науки та національного відродження представлені однією 
програмою. Дві програми розкривають сукупність різноманітних 
проблем: політичних, економічних, соціальних та інших. 

Отже, щодо проблематик наявних на обласному радіо та FM-
радіостанції «Ваша хвиля»: 
- по-перше, найбільший акцент обидві радіостанції роблять на 

соціальній проблематиці (ОР – 14 програм, «ВХ» – дві) та на 
культурній (ОР – шість, «ВХ» – дві); 

- по-друге, серед тем, до яких найчастіше звертаються 
журналісти у своїх матеріалах, найбільший сегмент становлять 
соціально-трудові відносини та економічна політика (усього 6 
програм). Таким темам, як досвід роботи «третього сектора» не 
присвячені окремі програми, але, на нашу думку, вони активно 
фігурують у випусках новин; 
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- по-третє, журналісти ОР зовсім не приділяють уваги проблемам 
освіти, науки та екології, тільки подекуди у програмах 
«Панорама» та «Вечірня панорама» порушено проблеми цієї 
сфери. Якщо ж говорити про «ВХ», то тут незадіяним 
залишається більший сегмент проблем. Такі питання, як 
релігійна, політична, економічна, молодіжна та дитяча, 
практично залишилися поза увагою журналістів. Матеріали, які 
мають схоже спрямування інколи фігурують у випусках новин 
«Щотижня», «Тиждень Полтави» та «Новини», але таких 
передач, які б стосувалися головним чином проблем дітей, 
молоді, релігії, політики та економіки немає. 
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ЮРІЙ ПЕТРУШЕВСЬКИЙ 
 

СПЕЦИФІКА ПОДАЧІ РЕКЛАМИ 
В ПЕРІОДИЧНИХ ДРУКОВАНИХ 
ВИДАННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ 
ПОЛТАВСЬКИХ РЕКЛАМНО-
ІНФОРМАЦІЙНИХ ГАЗЕТ «ПОЛТАВА 

І ПОЛТАВЦІ» ТА «ЖОВТА ГАЗЕТА») 
 

Науковий керівник – ст. викл. Кудряшов Г. О. 

 
 

Реклама в пресі – найпоширеніша реклама в усьому світі. До 
неї відносять рекламу в газетах, журналах і спеціалізованих 
рекламних виданнях. 

Традиційно в пресі лідирує реклама автотранспорту, 
нерухомості, послуг із туризму та відпочинку, друкованих видань та 
поліграфії, торгових організацій. 

У Полтаві функціонують рекламно-інформаційні газети 
«Полтава і полтавці», «Жовта газета», «Все про все», «Полтавські 
оголошення». Невелика кількість рекламних оголошень з'являється 
на шпальтах «Полтавського вісника», «Вечірньої Полтави», «Кола» 
тощо, проте їхня головна функція не рекламувати, оскільки це 
громадсько-політичні та інформаційні газети Полтавщини. 

Ми ж зупинимося на аналізі реклами в найпопулярніших 
рекламно-інформаційних періодичних виданнях – «Жовта газета» й 
«Полтава і полтавці». 
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Газета «Полтава і полтавці» – це великотиражне рекламне 
видання. Перший номер газети «Полтава і полтавці» з'явився у 
листопаді 1997 року. На полтавському ринку «Полтава і полтавці» 
стала першою безкоштовною газетою, що розповсюджувалась по 
поштових скриньках мешканців міста. За 14 років газета стала не 
тільки відомим брендом у місті, а й за його межами. 

Газета «Полтава і полтавці» видається щотижнево (друкується 
по неділях, тираж складає 80000 примірників), у понеділок-вівторок 
розповсюджується безкоштовно. Зміст газети становить реклама, 
кросворди, цікава інформація, поради. Газета «Полтава і полтавці» 
складає 4 сторінки форматом В-4, друк – повнокольоровий. Це 
видання розраховане на всі категорії читача. 

«Жовта газета» виходить із 1991 року у понеділок і четвер, її 
основна мета: реклама та оголошення. Щотижневий тираж видання 
складає 175000 примірників (об'єм: 44-62 сторінок форматом А-3; 
обкладинка повнокольорова, а середина – чорно-біла). 

У даний час існують різні варіанти класифікації рекламної 
продукції, що використовується в періодиці. Найповніші 
класифікації цієї продукції запропонували у своїх роботах 
О. М. Назайкин і С. В. Веселова [1, с. 40-64], які ми й візьмемо за 
основу. 

Зауважуємо, що у газетах «Полтава і полтавці» й «Жовта 
газета» переважають стандартні рекламні оголошення – звичайне 
оголошення з усіма атрибутами, де міститься рекламний текст, 
реквізити рекламодавця, малюнки, фотографії. При цьому змістовна 
сторона оголошення не лімітується нічим, окрім законодавчих 
обмежень, розміру самого оголошення і поліграфічних можливостей 
видання, і варіюється від простої інформації про ціни на продукцію, 
що продається до найскладніших вишукувань із формування іміджу 
фірми. 

Інколи на шпальтах цих газет з'являються рекламні 
оголошення з відривним купоном, що дає його власникові деякі 
пільги або привілеї. За купон можна отримати знижки, подарунок, 
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брати участь у лотереї. Іноді пропонується відшкодування витрат 
споживача після підтвердження покупки (в основному, поштових 
витрат). Оголошення з купоном змушує прочитати його в 2 рази 
більше читачів, ніж традиційне оголошення. Загальна ефективність 
рекламного звернення з купоном у середньому вища на 20-25%. 

Зауважуємо, що на ефективність купонного оголошення 
впливають такі чинники: 
 пропонується дійсно суттєва і конкретна вигода; 
 купон повинен бути зручний у користуванні, тобто легко 

відділятися від оголошення та видання (для цього його у газетах 
«Полтава і полтавці», найчастіше – «Жовтій газеті», 
розміщують у кутку оголошення, а саме оголошення на 
зовнішній стороні видання); 

 лінія відрізу вказується пунктирами, зображеннями ножиць. 
Купонні оголошення часто відносять до елементів direct 

marketing. 
Досить часто в аналізованих друкованих виданнях можна 

знайти рекламу-вкладку – це рекламні листівки, брошури, проспекти, 
буклети, плакати, а також моделі і зразки товарів, вкладені усередину 
газет. 

Така реклама буває двох основних видів: укладається поруч із 
супровідним оголошенням на смугах видання і вкладається без 
супровідного оголошення. У полтавській рекламно-інформаційній 
періодиці превалює другий тип реклами-вкладки. Тому, на нашу 
думку, в такому випадку реклама втрачає свій асоціативний зв'язок із 
виданням і ефективність її знижується. До того ж в основному у цих 
газетах реклами-вкладки не закріплені. 

Рекламні оголошення з вкладками, з одного боку, є 
інструментом direct marketing, а з іншого – новою формою рекламної 
продукції в пресі. 

Іншим видом пресової реклами є реклама у рубриках – це 
реклама, розміщена під спеціальними рубриками, часто на 
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спеціально відведених сторінках (місцях сторінок) газети. На 
англійській мові таку рекламу називають «classified advertising» (або 
просто «classified»). Найбільшого поширення рубрикова реклама 
досягла в спеціалізованих рекламних виданнях (таких, як «Жовта 
газета» й «Полтава і полтавці»).  

У досліджуваних полтавських рекламно-інформаційних 
газетах реклами формуються за групами товарів і послуг 
(«Нерухомість», «Відпочинок», «Робота», «Повідомлення», 
«Товари», «Транспорт», «Послуги», «Різне» тощо).  

Уважаємо, що цінність реклами в рубриках для рекламодавців 
полягає в можливості контакту з великою кількістю людей, готових 
до позитивного сприйняття інформації, тому що читачі спеціально 
звертаються до певної рубрики і готові з усією увагою прочитати 
розміщену інформацію. Та й читачам легше знайти потрібну 
рубрику, а не листати сторінки видання в пошуках необхідної речі чи 
послуги. 

Реклама, що друкується в рядок, простежується і на шпальтах 
полтавських рекламних видань. Найчастіше рядкова реклама 
використовується приватними особами і невеликими компаніями зі 
скромним рекламним бюджетом. Рядкове рекламне оголошення у 
«Жовтій газеті» й «Полтава і полтавці» зустрічається двох видів: 
довільне і стандартне. Довільне – це оголошення, написане 
рекламодавцем у вільній, довільній формі. Стандартним є 
оголошення, написане за заданими газетою параметрами. Зазвичай 
строго регламентується кількість рядків, знаків або параметри 
товарів чи то ж послуг. Оголошення типу «classified» виросли саме з 
рядкової реклами, і її також можна розглядати і як певний різновид 
рубричної реклами. 

Існує також реклама-рядок під «шапкою» видання – в газетах 
на першій сторінці під титульною назвою видання може 
розміщуватися, як правило, компактна рядкова реклама, на яку 
встановлюються спеціальні тарифи. Але такого виду реклами в 
аналізованих періодичних виданнях ми не знаходимо (хіба що у 
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«Жовтій газеті» зліва по всій довжині титульної сторінки подається 
реклама-рядок»). Те саме можемо сказати про рекламу-логотип на 
сторінках газет, оскільки вона рідко зустрічається не тільки в 
полтавських, а й українських виданнях загалом. Не знаходимо ми і 
рекламного розвороту – рекламного оголошення, яке повністю 
займає дві сусідні смуги на розвороті. Зазвичай ця реклама є досить 
дорогою і використовується тоді, коли рекламодавець має дуже 
детально розроблений макет своєї продукції. 

Рекламна стаття являє собою, як правило, текст, стилізований 
під звичайний газетний матеріал. Це може бути виклад від імені 
рекламодавця, може бути огляд чи аналіз якихось проблем і т. д. 
(наприклад, дуже часто зустрічаються такі види реклами для 
змалювання «достоїнств» пральної машинки «Ретона»). 

У досліджуваних газетах зустрічаються два типи подібних 
матеріалів: одні офіційно роблять указівку на те, що пропонована 
стаття публікується на правах реклами, інші ж використовують 
варіант «прихованої» реклами, видаючи матеріал, що публікується 
або за журналістський (а іноді і за редакційний), або за думку 
незалежних експертів. 

Дуже часто в полтавських рекламно-інформаційних 
друкованих виданнях простежується не пряма реклама, а «згадка» в 
редакційному матеріалі. Проте це є формою реклами, що характерна 
в основному для торгових компаній, що продають (і рекламують) 
споживчі товари. Торгівельні структури, що продають одяг, взуття, 
коштовності і т. д., надають свою продукцію (часто разом із 
манекенницями) періодиці для ґрунтовних репортажів із великою 
кількістю фотоматеріалів. З одного боку, тут начебто немає прямої 
реклами, і мова йде тільки про моду, а з іншого – у виданні 
обов'язково згадують про торговий дім, що надав цю продукцію, або 
внизу кожної сторінки, де показана його продукція, або в кінці 
рубрики «де це можна купити». При цьому розцінки на подібну 
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рекламу значно – в два-чотири рази – нижчі, ніж на пряму рекламу в 
тих же виданнях. 

Досить ефективним видом реклами є фоторепортаж – різновид 
«серійної» реклами, коли продукція фірми рекламується в основному 
за допомогою серії фотографій, розташованих або поспіль на одній 
сторінці, або на різних сторінках, що дають досить повне уявлення 
про рекламовану продукцію. Як правило, до цього виду реклами 
вдаються фірми, що пропонують колекції одягу і взуття до чергового 
сезону, автосалони, що виставляють весь набір наявної у них 
техніки, парфумерні салони і т. д. На сторінках «Жовтої газети» 
найчастіше так рекламують позики різні банки. 

Ми не можемо оминути і реклами, що розміщується на 
обкладинці друкованого видання. У принципі, рекламне 
повідомлення і за змістом, і за оформленням на обкладинці видання і 
в його середині може бути абсолютно однаковим, але розміщення на 
обкладинці вважається престижнішим (відповідно і дорожчим). 
Проте, вважається, що саме з обкладинки «зчитується» найбільше 
інформації. Ось причина того, що «Жовта газета» й «Полтава і 
полтавці» «майорять» безліччю реклам на своїх обкладинках (в 
основному за допомогою фотоматеріалів). 

Безумовно, всі форми реклами в друкованих рекламних 
виданнях розглянути дуже складно, тим більше що з розвитком 
комп'ютерних та поліграфічних технологій і появою нових тенденцій 
у рекламі будуть удосконалюватися старі форми рекламних 
оголошень і виникатимуть нові. 
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МАРИНА ПРОЦЕНКО 
 

ЖАНР ЖИТТЄВИХ ІСТОРІЙ 
НА СТОРІНКАХ ЖІНОЧИХ ВИДАНЬ 
 

Науковий керівник –  

 
 

Як окремий напрямок національної преси, жіночі видання 
починають відокремлюватися у 1920–1930 рр. Помітний слід в 
історії української преси залишив і часопис «Нова хата» (1925–1939 
рр.) – видання для, як тоді писали, «інтелігенток за професією або за 
одруженням», в художньо-оздобленій обкладинці, що активно 
пропагувало народне мистецтво та творчість визнаних митців. 
Уважалось, що жінки повинні отримати доступ до політики, до 
участі у громадському житті, до освіти та освітлювались конкретні 
шляхи до вирішення цих проблем. 

У жіночій пресі часто підкреслювалося, що розширення поля 
громадської діяльності жінок піднесе культурний рівень усієї 
громади. Сьогодні в Україні зареєстровано понад 23 тисячі 
друкованих ЗМІ й інформаційних агентств. Нині глянцева преса 
підпорядковується західним інвесторам, для яких преса – це бізнес, а 
не лише традиційний засіб впливу на масову свідомість. На ринку 
жіночих видань у нашій країні помітне розгалуження (в якості 
зовнішнього оформлення та внутрішнього змісту) на друковані 
продукти «яскраві» для «еліти» та «сірі» для «пересічних 
споживачів». Але предметом, який об’єднує сюжетно-жанрове 
наповнення, є найчастіше життєві ситуації у вигляді так званих 
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«історій» [2]. В основу будь-якої «історії-сповіді», як правило, 
закладено принцип «гри у реальність», наближення до конкретного 
типового факту, що справді був, міг трапитися чи може статися з 
будь-ким. 

У пропонованій статті розглянуто теоретичні аспекти жіночої 
преси та поширений на сьогодні жанр «життєві історії». У 
практичній частині роботи на прикладі кількох журналів 
проаналізовано матеріали, які допоможуть зрозуміти, яке місце у 
структурі журналу посідає жанр «життєві історії» та взагалі чи 
потрібен він, як складова жіночої преси. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що за останні 
десятиліття український ринок періодичних видань значно зріс як за 
різноманіттям обкладинок, форматом, тиражем та читацькою 
аудиторією, так і за популярністю на українському та європейському 
ринках. Невипадково деякі дослідники називають вплив медійної 
багатовекторності іноземного капіталу «економічною експансією». І 
тому останнім часом помітна тенденція – освоєння інформаційного 
ринку жіночої преси України зарубіжними виданнями міжнародного 
класу. Ці часописи формують систему загальнонаціональних 
інформаційних стосунків, спираються на інтереси жінок різних країн 
та регіонів, на їх потребу в спілкуванні на міжнародному рівні. 
Наскільки такі видання вписуються у систему жіночої преси 
України, чи знайшли вони свою нішу в медіа-просторі, свого читача? 
Відтак закономірно постає питання про належне теоретичне 
осмислення цієї теми. 

Сучасні теоретики і практики журналістики неоднозначно 
вирішують питання жанрового арсеналу. Найчастіше в традиційній 
характеристиці жанроутворюючих факторів з’являються нові 
елементи, що слугують основою для появи, наприклад таких 
аналітичних різновидів, як соціологічне резюме, анкета, рейтинг, 
прогноз, версія, сповідь, а в низці художньо-публіцистичних жанрів 
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– сатиричний коментар життєва історія, легенда, анекдот, жарт. 
Найчастіше ці жанри, за визначенням дослідника О. Тертичного, 
домінують у виданнях, спрямованих на жіночу аудиторію [3]. 

Популярність жіночої преси, теми та проблеми які 
розглядаються на її сторінках є досить добре опрацьованим 
матеріалом. А питання жанроутворюючих засобів та переважання в 
жіночій пресі «легких» жанрів, основою яких є «гра в реальність», є 
не визначеним і розглядається дослідниками по-різному, тому 
спробуємо на прикладі журналів «Лиза» та «Полина» проаналізувати 
жанр «життєві історії». Досягнення цієї мети передбачає вирішення 
наступних завдань: дослідити явище глянцевої преси в Україні та 
приналежні теоретичні аспекти; простежити розгалуження видань за 
якістю, оформленням, внутрішнім наповненням; з’ясувати тематику, 
проблематику жіночих видань; проаналізувати жанровий арсенал 
жіночих журналів та окремий жанр «життєвих історій». Об’єкт 
дослідження – жіночі журнали. Предмет дослідження – жанр 
«життєві історії» на сторінках журналів. У статті використані 
традиційні наукові (аналіз, синтез, узагальнення), а також спеціальні 
методи (порівняльно-історичний, описовий, проблемно-тематичний, 
жанрово-стилістичний). 

Виділення преси для жінок в окрему групу відбувалося 
шляхом публікації відповідних тематичних сторінок у громадсько-
політичних газетах і створення нових спеціально призначених для 
жінок видань. Нові періодичні видання часто були 
недовготривалими, а тематичні сторінки для жінок виходили 
нерегулярно, відзначалися недбалим редагуванням, одноманітним 
змістом і тому губилися в масі іншої інформації, не затримуючи 
уваги читача. Як повноцінна група преси періодика вказаного 
сегмента сформувалася на західноукраїнських землях у середині 
1920-х рр., коли були створені видання, які своєю програмою 
привернули увагу широкого кола читачів. 
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Масове поширення періодики для жінок в Україні припадає на 
1990-ті рр. У цей час виходять журнали «Єва», «Натали», «Пассаж», 
«Жінка», «Женские секреты», «Марианна», «Кокетка», «Панна»; 
газети «Порадниця», «Петрівна», «Даринка», «Женская магия», 
«Женский вигляд», «Наша кухня», деякі галузеві журнали «Модная 
лавка», «Зеркало моды» та ін. Жіночі організації видають власні 
бюлетені, дайджести, вісники з питань політичних прав людини, 
незалежності, юридичного захисту жінок тощо. 

Сьогодні інформаційний ринок України досить насичений і 
різноманітний. Кожен може вибрати будь-який журнал до смаку, 
враховуючи свої інтереси, симпатії, фінансову спроможність. На 
думку Н. Сидоренко: «Чим більше гортаєш журналів, тим розумієш, 
що вони схожі між собою порадами, подіями, репортажами, 
запитаннями. Складається враження, ніби публікації видань для 
жінок – як фасон модного вбрання, який кожен майстер-редактор 
чепурить по-своєму: то колір змінить, то ґудзики інакші підбере» [2, 
с. 21]. 

Тенденції до розширення меж журналістських жанрів науковці 
відзначали ще у 1970-х рр. Водночас на шпальтах почали з’являтися 
абсолютно нові жанри: журналістське розслідування, сповідь, бесіда, 
прес-реліз, життєві історії. Останній жанр «став настільки  
запотребованим, що для нього не тільки відводять місце у 
розважальних глянцевих, переважно жіночих, журналах (рубрики 
«Истории вашей жизни», «Семейные истории», «Истории успеха»), 
але і створюють спеціальні видання («Успехи и поражения», 
«Истории из жизни», «Караван историй», «Story»)» [4, с. 276]. 

У журналістиці завжди були популярні так звані історії про 
простих людей. Це матеріали, основу яких складає розповідь про 
життя людей або окремих епізодах з неї, вчинках, життєвих 
ситуаціях, несподіваних поворотах долі. Особливість оповідань в 
газеті полягає в тому, що при їх написанні автор, зберігаючи 



ЖЖууррннааллііссттииккаа::  ттееооррііяя,,  ііссттооррііяя,,  ппррааккттииккаа  
 

 

  

146 

документальну достовірність, використовує художнє 
переосмислення реальних фактів. Тому редактор особливу увагу 
повинен приділяти і точності зображуваного, й образному, 
яскравому мови творів, фактору наочності. Адже навіть звичайна 
життєва історія може бути подана незвичайним чином, і її 
обов’язково помітять на газетній шпальті і з інтересом прочитають. 

Однак на відміну від власне художніх творів життєві історії, 
які пишуть журналісти, як правило, відзначаються більш 
приземленим, близьким до документального, характером 
відображення дійсності, схематизмом у розвитку сюжету, 
використанням притаманних газетної мови мовних штампів, 
усталених стилістичних зворотів. В основу будь якої «історії-
сповіді» закладено принцип «гри у реальність», наближення до 
конкретно-типового факту, що справді був, міг трапитися чи може 
статися з будь-ким. 

Чимало читачів, як можна здогадатися, купують журнал для 
ознайомлення з різноманітними історіями, деколи й новелами (з 
продовженням у наступних номерах): починаються від правдивих 
фактів (покладених в основу напівдокументальних, напівхудожніх 
«історій») і закінчуючи вигаданими (переказними, уявними, 
запозиченими) оповідями. Епізоди, вчинки, ймовірні та неймовірні 
ситуації, колізії як документального характеру, так і авторського 
домислу заповнюють сторінки жіночих видань. Більшість «життєвих 
історій» у жіночих виданнях пишеться для суто жіночої аудиторії 
певної вікової, соціальної, професійної тощо аудиторії. Але кожна з 
них переповідає як реальні факти життя авторки (найчастіше це 
стосується дописувачів, тих кореспондентів журналу, які позначені 
нібито конкретними іменами, містами, професіями), так і вигадані 
«романні» епізоди, яких би сфер життя вони не стосувалися (робота, 
відпочинок, сфера послуг, зустрічі, лікування, мрії, радощі й горе, 
страждання й надії). 
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Редакції деяких журналів на своїх сторінках проводять 
різноманітні конкурси на створення подібних «історій з життя», 
заохочуючи грошовими винагородами. Здебільшого пишуть жінки 
віком 30-35 років, які прагнуть потрапити на сторінки видання та 
отримати винагороду. Редакція журналу «Полина» просить 
надсилати свої історії, не обіцяючи фінансових виплат: «Дорогие 
читательницы! Мы ищем героинь для рубрики «Истории из жизни». 
Если в вашей судьбе было много трудностей, но вы с успехом их 
преодолели; если Его Величество Случай кардинально изменил вашу 
жизнь; если история вашей любви достойна сценария к фильму – 
пишите нам, а мы опубликуем вашу историю в нашем журнале ». 

Розглянемо докладніше жанр «життєві історії» та проблемно-
тематичний спектр таких публікацій. «Женские истории» в журналі 
«Лиза» найчастіше мають редакційну преамбулу, наприклад: 
«Можно ли забыть любовь? Иногда ее нужно пережить, как болезнь, 
тогда она освободиться для нового чувства…» (2012. – № 6. – С. 12–
13), чи супроводжуються  «роздумами на тему» кваліфікованого 
психолога. Останнім часом з’явився форум «Хочу спросить. У тебя 
есть вопросы? Пиши по электронному адресу lisa@burda.ua». Тут, 
подавши свою проблему, кожна жінка може отримати відповідь від 
експерта. Скажімо, Рина, 30 років, м. Київ, пише : «Мой муж зависим 
от компьютера». Далі проблему супроводжує відповідь та поради 
психолога. Часто редакція журналу спрямовує читачів у відповідне 
русло, спонукає до обговорення конкретних «запланованих» тем: 
комп’ютерна залежність, альфонси у суспільстві, стосунки матері й 
доньки чи сестер. Таким чином, 220 тисяч читачів і читачок «Лизы» 
мають шанс бути почутими, оціненими збоку, отримати співчуття чи 
невизнання. 

Простеживши композиційні елементи, можна зробити 
висновок, що всі історії починаються майже однаково: «Никогда в 
жизни Оля не чувствовала себя такой растерянной и подавленной» 
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(2012. – № 9. – С. 12–13) чи, наприклад, «Ксения рано осталась без 
родителей, воспитывалась в детском доме и привыкла сама отвечать 
за себя…» (2012. – № 12. – С. 12–13). Також чітко простежується 
поділ історій на композиційні блоки, де міститься експозиція 
(коротка інформацію про героїню), зав’язка (проблемна ситуація), 
розвиток дії (протидія проблемі з боку персонажа), кульмінація 
(найвища емоційна точка), обов’язково щаслива розв’язка. Так 
героїня завжди переборює життєві конфлікти і залишається 
щасливою. 

Одноманітною є і архітектоніка історій. Яскраво виділений 
заголовок: «Любовь придет сама» чи «Огонь против холодов…». 
Чітко поділений сам текст на блоки, які мають свій заголовок, 
інтригуючу преамбулу: «Валя очень удивилась, когда ей позвонила 
давняя подруга и пригласила в гости» (2012. – № 7. – С. 12–13). 
Функцію зацікавлення виконують вставні конструкції, ліди. 
Наприклад: «Даша засомневалась в совете психолога, но рассказала 
мужу», «Теперь Валентина смотрела на друзей с некоторой 
завистью». Велика роль зображення, яке надає повноту історіям.
   

Найчастіше «історії життя» звужуються до «історій кохання», 
хоча вони не мають ні чітких тематичних, ні жанрових меж. «Моя 
любовь – сюжет индийского кино» (2006. – № 1), «Замуж первой 
вышла все-таки я!» на сторінках «Полины» (2007. – № 8). Чи, 
наприклад, на сторінках журналу «Лиза»: «Отдам жену в хорошие 
руки» (2012. – № 13), або «Любовь придет сама» (2012. – № 9). Мало 
чим відрізняються тенденції творити історії на шпальтах не 
глянцевих видань, що вже самою назвою визначають свій стиль 
«міні-історії», «ретро-історій», «історій з майбутнього», «реальних 
історій», «суперісторій» тощо. Шаблонність сюжетів, трафаретність 
персонажів та образів, утаємниченість авторів, напівправда-
напівхудожність оповіді. 
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Так можна виділити такі підтипи: «курйозна історія», 
«життєва історія», «драматична історія», «добра історія», «весела 
історія» тощо. Одним словом «складні долі, любов, інтриги, зустрічі 
й прощання». «Серіальність» багатьох оповідей тут надто відчутна, 
як і перо того кореспондента, який доводить «факт життя», 
непересічне людське життя до журнального тексту з його фабулою, 
морально-психологічним висновком. Часто висновок суголосний 
заголовку. Наприклад, журнал «Лиза» (2012. – № 6), заголовок 
«Ужин не нужен!», а кінцівка історії представлена реплікою героїні: 
«Да. И можно без свечей… Можно даже без ужина!..». 

Розділ «История из жизни» журналу «Полина» представляє 
реальні історії із реальними героями. Щодо композиції та 
архітектоніки, побудова тексту схожа, як і в попередньому журналі. 
Матеріал, супроводжується преамбулою, також поділений на блоки. 
Значно розширений фото з архіву героїв, що надає більшої 
реальності. Тематика різноманітна, оскільки кожен із нас може стати 
героєм матеріалу, розповівши свою власну історію. Наприклад, 
звична тема для «історій» – кохання. Публікація (2012. – № 2): 
заголовок «Мой арабский принц». У преамбула розповідається про 
українську дівчину, яка закохалася у сирійського хлопця Махмуда. У 
першому блоці «Веселое студенчество» йдеться про головну героїню 
: «Прошло немного времени, и Катя уже сама пополнила ряды 
шумного студенческого братства. Но даже здесь, среди будущих 
небесных жителей, эта артистичная искристая девушка выделялась. 
Ее энергии хватало и на учебу, и на КВН, и на бально-спортивные 
танцы. Ведь не только в науках прелесть студенческих лет. Больше 
всего по душе Кати пришлись именно танцы…». У другому блоці 
«Мечта о небе», розповідається про головного героя, у третьому – 
«Нас познакомил вальс» –  викладено історію знайомства героїв, 
завдяки спільному захопленню танцями. Так зав’язалися стосунки 
між цими людьми. «Я не могу без тебя» – блок, в якому йдеться про 
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спільне життя закоханих, знайомство з батьками, їх переживання. У 
розділі «Украина – Ближний Восток» читач знайомиться з поїздкою 
української дівчини до мусульманського світу. «Наши дети будут 
мусульманами», – такий висновок роблять герої цієї історії. Ось 
такий щасливий кінець пропонує нам історія з життя в журналі 
«Полина». У кінці матеріла вказаний автор – Наталія Ковтун. Мова – 
експресивна, з елементами розмовної, що характерне для даного 
жанру. Яскравості надає ілюстрування фотографіями. І якщо в 
попередньому журналі «Лиза», зображення не відповідало 
зовнішності героїв, то тут навпаки – це особисті фото Катерини і 
Махмуда.  

Тема материнства, відносини між дітьми і рідними, висвітлена 
у «Полине» (2012. – №4 – С. 75–77). Публікація має назву «Мама для 
Солнца». Преамбула: «Во многих странах люди с синдромом Дауна 
живут обычной жизнью. А что происходит у нас? Татьяна 
Михайленко – директор по программам Центра реннего развития для 
детей с синдромом Дауна – рассказывает свою историю». Спочатку 
героїня публікації розповідає про народження свого сина: «Помню 
свои чуства, когда родился Леська… Малыш появился на свет 
раньше срока, слабенький, крошечный. Врачи посмотрели на него и 
сказали, что есть подозрения на синдром Дауна. Результаты должны 
быть через 5-7 дней. Все это время я плача молилась, чтобы диагноз 
не подтвердился. Но чуда не случилось…». Далі у розділі 
«Солнечные малыши» йдеться про хворих дітей та ставлення до них 
у нашій країні. Блок «Маленькие победы» продовжує розповідь 
матері про її боротьбу за власного сина, в розділі «Школа 
возможностей» ми читаємо, як Тетяна Михайленко знайшла батьків, 
які стикнулися з проблемою важкого материнства та разом 
засновують організацію «Даун Синдром». Через рік власними 
зусиллями вони відкривають Центр раннього розвитку для дітей з 
синдромом Дауна й іншими генетичними особливостями. Далі 
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подається контактний телефон та повідомлення про центр, 
директором якого стала Тетяна . Тут роль «історії» не тільки в описі 
даної проблеми, але й в інформуванні про існування такого 
реабілітаційного закладу. 

Підсумовуючи зауважимо, що журнали з самого початку були 
націлені заповнити прогалину між газетами та серйозним книгами. 
На сторінках таких видань інформація розважального характеру 
(модні новинки, реклама товарів і послуг) чергується з матеріалами з 
історії, мистецтва, культурної спадщини, які за формою та змістом 
доступні масовому читачу. Другою важливою особливістю журналу 
як медіапродукту є його адресність, орієнтація на певну групу 
читачів. Цільова аудиторія глянцевих журналів поділяється за 
певною ознакою потенційного читача: стать (чоловічі, жіночі), 
професійна приналежність (журнал для бухгалтерів, учителів 
математики), місце проживання (місто, село). У якості третьої 
специфічної характеристики глянцевих журналів доцільно зазначити 
дизайн видання. На відміну від газет та книг, де переважає текст, а 
картинки, фотографії, карикатури та інше є тільки ілюстрацією до 
тексту, в журналі візуальний і вербальний компоненти існують як 
рівні частини цілого. 

Прочитавши будь-який журнал, ми обов’язково натрапимо на 
«історію». З погляду на шаблонність та «серіальність» текстів даного 
жанру, напевно, це і є частина «творчого бізнесу» – писати «історії» 
(як жанр), формувати «історії» (як газету, журнал, Інтернет-версію, 
радіо- чи телепрограму), нагадувати кожному з нас, що ми – частина 
цієї «історії», незалежно від того, чи це «життя за окремим 
сценарієм», для «аудиторії в метро» чи в елітному клубі. 
Невипадково журнал «Mini» в передмові до публікації про 
ексцентричну «королеву стилю і музи дизайнерів моди» Ізабеллу 
Блоу написав: «Есть люди, жизнь которых является вызовом 
сценаристам и списателям – им такую не пидумать». Звісно, ці слова 
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можна вважати похідними від доленосно-філософського питання 
В. Гете: «Що можна назвати оригінального у маленької, 
звичайнісінької людини?». Однак доводиться констатувати, що 
численні «історії» у видання, зареєстрованих в Україні, з 
професійного погляду – невиразні, банальні й одноманітні, хоча це 
не заважає їм мати свою аудиторію. 
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Актуальність пропонованого дослідження визначається 
інтересом сучасної науки до історії виникнення та розвитку 
фотографії як основного засобу вираження у фотожурналістиці. 
Остання, в свою чергу, є формою зображальної інформаційно-
публіцистичної діяльності, яка перебуває у постійному поступі. 
Сучасні тенденції розвитку фотожурналістики на шляху від 
плівкової фотокамери до цифрової є однією з продуктивних тем для 
досліджень сучасних науковців. 

Метою роботи є вивчення основних тенденцій розвитку 
зображальної журналістики як необхідного елемента у професійному 
та творчому зростанні фотожурналіста, якісному розвитку сучасних 
видань. Завдання дослідження: проаналізувати основні напрямки 
використання фотографії; встановити особливості кожного етапу 
історичного розвитку фотографії та фотожурналістики; 
охарактеризувати сучасний стан фотожурналістики та вплив на неї 
технічного прогресу. 

Об’єктом дослідження є зображальна журналістика в її 
історичному розвитку. Предмет – сучасні тенденції функціонування 
фотожурналістики. У статті використані традиційні наукові (аналіз, 
синтез, узагальнення), а також спеціальні методи (, описовий, 
порівняльно-історичний, типологічний). 
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Витоки й розвиток фотографії – це захоплива історія втілення 
в життя мрії про фіксацію і тривале збереження зображень 
навколишніх явищ і предметів, один із найяскравіших та 
найбурхливіших етапів розвитку сучасної інформаційної технології. 
Тільки озираючись на минуле фотографії, можна оцінити той 
величезний вплив, який вона справила на розвиток сучасної 
культури, науки і техніки [4]. 

Щоб зрозуміти як відбувався розвиток фотожурналістики, 
спочатку потрібно зрозуміти, хто і коли саме винайшов фотографію. 
Основою її для винаходу стало спостереження знаменитого 
грецького вченого Аристотеля. У IV ст. до н.е. ним було описано 
цікаве явище: світло, що проходить крізь маленький отвір у віконній 
віконниці, малює на стіні той пейзаж, який видно за вікном. 
Зображення виходить перевернутим і дуже тьмяним, але відтворює 
натуру без спотворень. Наприкінці X ст. н.е. в роботах арабських 
учених стали з’являтися перші згадки про cameraobscura (з лат. 
«темна кімната») – пристрій для точного змалювання пейзажів і 
натюрмортів. Її основою був ящик з маленькою дірочкою в передній 
стінці. З часом в камеру помістили лінзу, а ящик зробили з двох 
половинок, які можна було рухати, щоб сфокусувати картинку. 
Зображення стали значно яскравіше, тому пристрій іноді називали 
cameralucina (з лат. «світла кімната»). Така техніка дозволяла 
отримати зображення, залишалося лише зафіксувати його без участі 
рисувальника. 

Потім почали шукати кошти для закріплення світлових 
зображень. У 1725 р. хімік-любитель, майбутній канцлер Олексій 
Петрович Бестужев-Рюмін зробив цікаве спостереження: розчини 
солей заліза змінювали колір під дією сонячного світла. Через два 
роки істотні досліди над солями срібла провів німецький вчений 
Йоганн Генріх Шульце. На містить азотнокисле срібло порошок, він 
накладав вирізані букви і виставляв порошок з таким трафаретом на 
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світ, через деякий час прибирав трафарет. На порошку виходив 
виразний напис. Користуючись терміном наших днів, це була перша 
фотограма – світлове зображення. Але це зображення швидко 
зникало на світлі. 

Уперше закріплене зображення було зроблено в 1822 р. 
французом Жозефом Нісефор Н’єпсом, яке втім не збереглося до 
наших днів. Тому першої в історії фотографією прийнято вважати 
знімок «вид з вікна» зроблений Н’єпсом в 1826 р. за допомогою 
камери-обскури на олов’яній платівці, покритої тонким шаром 
асфальту. Цілою епохою в історії фотографії став винахід Луї Жака 
Манде Дагера. Дагер зав’язує стосунки з Нісефор Н’єпсом, і вони 
спільно шукають більш досконалу конструкцію апарату і хімічний 
спосіб обробки світлочутливого матеріалу. Але Н’єпс незабаром 
помирає, і Дагер один підводить під його досліди практичну базу. 28 
квітня 1838 р. був отриманий новий спосіб отримання зображення – 
дагерротопія. Таке зображення отримували на срібній пластинці, 
обробленій парами йоду. Після експонування протягом 3-4 годин 
пластинку проявляли в парах ртуті і фіксували гарячим розчином 
кухонної солі або гіпосульфіту. Дагеротипи відрізнялися дуже 
високою якістю зображення, проте можна було отримати лише один 
знімок. 

Фактично в той же самий час англієць Вільям Генрі 
ФоксТальбот винайшов інший спосіб одержання фотографічного 
зображення. Тальбот – учений з художницької схильністю – іменував 
свій винахід «калотипіею», від грецького слова «калос» – краса. 
Зображення виходило в камері-обскура на папері, просоченої 
світлочутливим розчином. Паперову платівку проявляли, потім 
закріплювали. Виходив негатив. Із паперового негативу друкували 
позитивне зображення на світлочутливому папері. Головною 
перевагою калотипії стала можливість одержання декількох копій 
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одного зображення. Калотипія поклала початок основам фотографії, 
якою ми її знаємо сьогодні [3]. 

Саме перші основні експерименти у фотографії дали 
можливість чітко зрозуміти – людство увійшло в нову технічну 
епоху – епоху зупиненого моменту. Подальші тенденції збереження і 
використовування зображення розвивалися по декількох напрямах. 
Це, по-перше, застосування фотографії як пам’ятного історичного 
документу, по-друге – включення її в арсенал наукового 
інструментарію і доказу. Але найінтенсивнішим чином світлопис 
став розвиватися у області побутового й історичного портрета, а 
також, зважаючи на уявну прогресивність в порівнянні з живописом, 
як альтернатива витворам образотворчого мистецтва. Ці напрями 
фотографії особливо важливо розрізняти в початковий період її 
історії, коли між деякими з них важко було провести чітку межу. 
Наприклад, видове фотографування географів, етнографів, 
репортерів-мандрівників нерідко виконувала не тільки свої 
природничо-наукові функції, але і мало естетичний характер, а з 
часом фотографія ставала історичним документом. 

Із часом стало зрозуміло, що фотографія – це потужна зброя у 
відображенні дійсності, підтвердження її реальності. Тому розвиток 
фотожурналістики як одного із провідних напрямів фотографії не 
змусив на себе довго чекати. А поки – людство лише 
експериментувало. Спочатку фотографії для журналів гравірували, 
що ускладнювало процес тиражування, саме тому їх мало 
використовували в поліграфії. Лише в кінці 70-х - початку 80-х рр. 
XIX ст., коли в поліграфії з’являться нові види відтворення 
фотознімків (фототипія, цинкографія), породжені самою ж 
фотографією, фотографії все частіше і частіше стали з’являтися в 
масовому друці. 

Гравюра (фр. gravure) – вид графічного мистецтва, в якому 
зображення є друкарським відтисненням опуклого або поглибленого 
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малюнка, виконуваного різними прийомами гравірування на 
поверхні пластини. Друге значення – сама пластина або відтиснення 
з неї. Нерідко до гравюри відносять і літографію [5]. Фото-тинто-
гравюра – фотоживописний, найпоширеніший спосіб тиражування 
фотографій міських видів і жанрових сцен в другій половині XIX ст. 
Фототипія – спосіб плоского друку з скляної або металевої пластини, 
покритої світлочутливим шаром, на яку фотографічним шляхом 
наноситься відтворне зображення. При друкуванні фарбою 
змочуються тільки друкуючі елементи. Друге значення – 
відтиснення, одержане з такої пластини. 

Цинкографія – один з видів виготовлення репродукційних 
форм високого друку. Він дозволяє одержані із оригіналів, зокрема 
зроблених фотоспособом, негативи копіювати на покриту 
світлочутливим шаром цинкову пластину, а потім обробити 
кислотою, при цьому з пластини видаляються до потрібної глибини 
пробільні поля. Так одержується цинкографічне кліше. 

Фотолітографія – вид графічного мистецтва. Заснований на 
літографічному способі друкування із застосуванням фотографії, 
коли камінь для отримання початкового зображення покривається 
світлочутливим шаром. Набула широкого поширення після відкриття 
фотографії в 1839 р. і до винаходу цинкографії в 80-х роках XIX ст. 
Друге значення – відтиснення з фотолітографічної друкарської 
форми. 

Із того часу фотографія стала ширше використовуватися в 
періодичних друкарських виданнях, що, по суті, з’явилося початком 
справжньої фотожурналістики. У період свого становлення (1839 – 
1840) фотографія розглядалася лише як засіб отримання точних 
копій з оригіналу. Неоднозначно до «технічного» засобу фіксації 
зображення підійшли представники образотворчого мистецтва. 
Рання фотографія імітувала прийоми живопису в традиційних для неї 
жанрах портрета, пейзажу. 
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Д. Хілл (1802 – 1870), названий «батьком художньої 
фотографії», першим показав специфічні можливості мистецтва  
фотографії, створюючи документально правдиві фотографічні 
образи. Дж. Камерон (1815 – 1879) – представниця романтичного. 
напряму, авторка низки портретів. Найбільш значущим досягненням 
Надара (1820 – 1910) стала портретна галерея його знаменитих 
сучасників – композиторів, художників, письменників та ін. 
А. М. Ден’єр (1820 – 1892), З. Л. Льовіцький (1819 – 1898), 
перейнявши у живопису майстерність аналізу людської 
індивідуальності, зробили важливий крок на шляху дослідження 
різноманітних знімальних ефектів для достовірної передачі 
документально відтворених рис особи, котрого фотографують. 

У перші роки після свого виникнення (період дагеротипа) 
фотографія була віднесена громадською думкою і фахівцями з різних 
областей культури до числа потішних дрібничок. Фотографія цього 
періоду не володіла ще ні документальністю, ні інформативністю, ні 
свободою світлових рішень і знахідок, тобто жодної з тих 
особливостей, які сьогодні теорія розглядає як визначальні для 
фотографії. Розвиток фотографії багато в чому визначали суспільні 
потреби. Виникнення газетної індустрії направило фотографію в 
русло репортажності. У той час, коли на основі фотографії з’явилися 
перші «рухомі картинки» (кіно), сам фотознімок був скромним 
документальним свідоцтвом, поступаючись у виразності та 
вишуканості живопису і графіку. 

У другій половині ХІХ ст. технічні та наукові досягнення у 
області фотографії привели до виникнення нових прийомів, 
характерних тільки для неї. Одним з новаторів був англійський 
майстер О. Рейландер (1813 – 1875), що змонтував алегоричну 
композицію «Два життєві шляхи» (1856) із тридцяти негативів. 
Кращим майстром дитячого фотопортрета був визнаний англійський 
письменник Л. Керрол (справ. ім’я Ч. Доджсон; 1832 – 1898 років; 
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автор «Аліси в країні чудес»). із 1860-х років розповсюдилася 
техніка натурного фотографування. До 1920-х років вона 
розвивалася у дусі імітації живописного пейзажу: 
Р. Ламар (Франція), Л. Міссон (Бельгія), А. Кейлі (Великобританія). 

Етнографічна натуральна фотографія другої половини ХІХ ст. 
ставила перед собою за мету достовірну фіксацію народного життя. 
У цей же період виникає зйомка репортажу, наприклад, Р. Фентон 
фотографував епізоди з фронтів Кримської війни 1853 – 1856, М. Б. 
 Брейді, А. Гарднер – громадянської війни в США 1861 – 1865, 
А. І. Іванов, Д. Н. Нікітін, М. В. Ревенський – російсько-турецької 
війни 1877 – 1878. Винахід, а потім удосконалення шторно-
щілистого затвора дозволило фотографувати рухомі об’єкти, що дало 
поштовх для подальшого розвитку фотографії репортажу [2]. 

На початку ХХ ст. у роботах фотомайстрів все ще помітний 
вплив різних напрямів в живописі (брати О. і Т. Гофмейстери, 
Р. Дюркооп, Німеччина; Р. Демаши, Д. Пюйо, Франція; Л. Міссон, 
Бельгія; Я Булгак, Польща). У цей же час у фотографії зростає 
інтерес до інтерпретації форм реального світу. У роботах 
представників цього напряму (фотоавангарду) поєднується гра форм, 
химерність ліній, світлотональні переходи, нереальні перспективні 
побудови, безпредметні композиції. Фотохудожники Брассай 
(Франція), X. Каллаган, Д. Кипіс, Е. Уестон (США), фотографуючи 
стару штукатурку, тріщини на асфальті, змінюючи масштаби і 
фактуру до невпізнання, створювали композиції у дусі абстрактного 
мистецтва. Пошуки на шляху авангарду не завжди були безплідні, 
вони привели до розробки власних специфічних засобів виразності у 
фотографії (напр., використання ракурсів, крупних планів, 
багатопланових композицій). Водночас формувалися принципи 
мистецтв. рішень, засновані на документальній сутності фотографії. 
У багатьох жанрах розкривалася публіцистична сила фотомистецтва. 
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А. Стігліц в США, М. П. Дмитрієв у Росії стали основоположниками 
публіцистичного фоторепортажу в своїх країнах. 

У період 1920 – 1950-х рр. одне з найважливіших місць у 
фотографії зайняла фотопубліцистика, що розробляла гострі 
соціальні теми, наприклад, теми війни і миру. Поступово вона 
примусила піти на другий план картинну фотографію, приналежну 
до живопису і графіки. Для прогресивного фотомистецтва 
характерним стало все більше проникнення в соціальну сутність 
явищ, що відбуваються навколо. Кращі представники зарубіжної 
фотографії зуміли створити узагальнені образи різних шарів 
суспільства (А. Айзенштадт, Е. Саломон, Німеччина; У. Еванс, 
Д. Ланге, Б. Шан, США та інші). Військові репортажі зробили 
істотний вплив на поворот фотографії до документальних форм, до 
підйому гуманістичної фотожурналістики. Її хвилювали події в 
Іспанії, акції фашизму в Німеччині – фотолітопис Другої світової 
війни. Величезний внесок в цей напрям внесли фоторепортери 
багатьох країн світу. Американець Ю. Сміт говорив: «Мені хотілося, 
щоб мої фотографії стали не просто освітленням подій, а 
перетворилися б на звинувачувальний акт війні – цьому страшному і 
жорстокому злу, яке калічить розум і тіло людини». 

Фотографія 1950 – 1980-х рр. характеризується подальшим 
розвитком фоторепортажу і жанрової фотографії. Яскравою 
антимілітаристською спрямованістю відрізняються, наприклад, 
репортажі В. Бішофа, Р. Капи, Д. Сеймура, створені під час 
американської агресії у В’єтнамі та інших «гарячих точках» планети. 
Тенденції до епічної величавості в трактуванні дикої природи 
(А. Адамі, США), психологізму (Т. дель Тваней, Італія; 
Д. Харисиадіс, Греція), напруженості (В. Брандт, Великобританія) 
експресіоніста властиві зарубіжним фотомайстрам. У розвитку 
фоторепортажу велика заслуга прогресивних фотодокументалістів 
(А. Карт’є-Брессон, Франція; Р. Аведон, Ф. Холцман, США; 
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Ф. Ройтер. Італія; У. Раух, ФРН). Серед провідних фотомайстрів 
країн Східної Європи виділяються Т. Лер (Німеччина), 
Л. Ложинський, Е. Хартвіг (Польща), Е. Пардубські (Чехо-
Словаччина), Л. Альмаши (Угорщина), А. Міхаїлопол (Румунія), 
І. Ськрінській (Болгарія) [1]. 

У кінці ХХ ст. продовжує інтенсивно розвиватися прикладна 
фотографія, де комерційні задачі переплітаються з достовірною 
мистецькою творчістю, що тяжіє до створення засобами 
фотомонтажу, рекламного фото своєрідних фрагментів гротесково-
сатиричного літописання сучасної епохи. Сучасний етап в розвитку 
документальної фотографії характеризується різноманіттям 
жанрових форм і творчих манер. Поява нової апаратури сприяє 
спеціалізації безлічі майстрів у області визначених тем і напрямів. 
Справжній переворот відбувся у фотомистецтві та фотожурналістиці 
після винайдення цифрової фотокамери. Це назавжди змінило 
техніку отримання зображень та розширило рамки творчої діяльності 
фотографів. 
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НАДІЯ РУДЕНКО 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ 
РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 
У ДРУКОВАНИХ ЗМК 
 

Науковий керівник –  

 
 

Преса по праву вважається найстарішим і найбільш надійним 
каналом поширення реклами, який легко аналізується, оцінюється і 
контролюється за різноманітними параметрами, що є дуже важливим 
для рекламодавця. Із усіх засобів масової інформації преса найбільш 
вибіркова, вона дозволяє з високою точністю звернутися до 
потрібної цільової аудиторії. Саме тому будь-який потенційний 
споживач знайде в ній публікацію, розраховану саме на нього. 

Серед науковців та практиків точаться дискусії щодо 
перспектив існування реклами у пресі, та й преси взагалі. І хоча 
справді спостерігається явище переходу масової частки реклами з 
газет на Інтернет-ресурси, категорично говорити про вимирання 
преси як такої ще досить рано. До цього зводяться висновки 
більшості дослідників, адже люди за своєю природою досить 
консервативні, тому завжди буде існувати та соціальна група, яка 
віддаватиме перевагу пресі. Вченими встановлено, що найкраще 
інформація сприймається в друкованому вигляді. Також у пресі 
можна розмішувати безліч додаткової інформації про товар, що 
неможливо у телевізійній та радіо рекламі (номери телефонів, сайтів, 
адрес, план проїзду до магазину тощо). І нарешті найголовніша 
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перевага: преса відіграє надзвичайно важливу роль у торгово-
економічному житті регіонів, адже більшість рекламних повідомлень 
у місцевих друкованих ЗМК стосуються регіональних, дрібних 
об’єктів підприємництва. 

Питаннями розробки рекламних текстів у контексті 
рекламного дискурсу займалися багато вчених. Серед них вітчизняні 
А. Войчак, Т. Лук’янець, Т. Ляпіна, М. Димитров, О. Тєлєтов, 
російські О. Назайкін, Ф. Шарков, О. Мудров, Ф. Панкратов, 
А. Костіна, М. Блінкіна-Мельник та інші. Але прогрес не стоїть на 
місці, друкованим ЗМК доводиться в умовах жорсткої конкуренції 
боротися за свого рекламодавця, знаходити все новіші й дієвіші 
методи рекламування, ефективніші способи побудови рекламних 
текстів. Цьому сприяють й дослідження рекламних, і сучасні 
можливості поліграфії. Саме необхідність докладно висвітлити 
особливості та етапи створення дієвої сучасної реклами у пресі й 
зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Мета роботи – визначити особливості та закономірності 
виготовлення друкованого рекламного продукту, дослідити його 
типологію. Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних 
завдань: проаналізувати основні особливості, специфіку створення і 
розміщення реклами у друкованих ЗМК; дати оцінку 
перспективності друкованої реклами; розглянути основні види 
друкованих рекламоносіїв, охарактеризувати особливості рекламних 
оголошень в них. 

Об’єктом дослідження є друковані ЗМК України. 
Безпосередньо ж предметом роботи є особливості розвитку й 
функціонування рекламного дискурсу у пресі, а також друковані 
продукти масової комунікації в Україні, рекламні оголошення в них, 
дослідження, монографії, публікації авторитетних вчених, які 
працюють над питаннями української друкованої реклами. У статті 
використані традиційні наукові (аналіз, синтез, узагальнення), а 
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також спеціальні методи (систематизації, типології, компаративний, 
описовий, дистрибутивний аналіз). 

Для того, щоб рекламне оголошення було запрограмоване на 
перегляд, необхідно розміщувати його в такому виданні, цільова 
аудиторія якого максимально співпадала би з цільовою аудиторією 
пропонованого товару. Для цього рекламодавець повинен 
поцікавитися вихідними даними видання. Російський дослідник 
Михайло Рогожин пропонує наступні характеристики періодичних 
видань, за якими їх оцінюють рекламісти для використання в якості 
каналу поширення реклами: періодичність, тираж, формат, обсяг, 
аудиторія [5]. 

Інші дослідники пропонують ще й такі характеристики: 
географія видання, його спеціалізація, тематика, рейтинг і технічні 
особливості – якість друку, кольорова гамма тощо. 

Щодо періодичності, то в Україні найпоширенішими є 
тижневики («Кореспондент», «Політика і культура», «Бульвар 
Гордона», «Аргументи і факти», «Високий замок», «Вісник», 
«Дзеркало тижня. Україна») та щоденні газети («Газета по-
українськи», «День», «Комсомольська правда в Україні», «Україна 
молода», «Коммерсантъ – Украина»). Решта комбінацій є 
поодинокими. Безумовно, періодичність видання береться до уваги 
замовниками та розповсюджувачами реклами – у першу чергу тому, 
що це стосується термінів доведення реклами до відома споживачів. 
Щоденні газети дозволяють зробити це з більшою оперативністю. 
Тижневики ж більш придатні для реклами, що підлягає повторному 
(періодичному) опублікуванню.  

Формат, або лінійні розміри газети укладається в систему 
існуючих стандартів. Переважна кількість щоденних українських 
газет сьогодні має формат А2. На відміну від них, тижневики, як 
правило, мають формат АЗ.  
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Тираж газети – це не кількість її примірників, що зійшли з 
друкарської машини, а число реально проданих газет. Тираж - дуже 
важливий показник для працівників рекламної сфери. Знаючи 
реальний тираж газети, нескладно визначити, яку приблизно 
аудиторію можна охопити в про процесі задуманої рекламної 
кампанії, підрахувати її собівартість, прикинути, на який ефект при 
цьому можна буде розраховувати виробнику продукції тощо. Отже, 
знання базових вихідних параметрів газети дозволяє з великою 
вірогідністю визначити, скільки читачів так чи інакше звернуть увагу 
на розміщене в газеті рекламне звернення.  

У свою чергу знання тематики, превалюючої в даному 
виданні, дозволяє встановити:  
 реклама якої групи товарів або послуг найкращим чином 

«впишеться» у загальний вміст газети;  
 які групи читачів (потенційних споживачів рекламованої 

продукції) швидше за все ознайомляться c змістом реклами.  
Про те, наскільки важливо це враховувати, свідчать 

інформаційно-рекламні кампанії, не принесли очікуваних результатів 
– саме тому, що замовлена реклама, по-перше, «потрапила» не в ті 
видання (в окремих випадках – не в ті розділи видання) і, по-друге, 
просто не дійшла до «своєї» аудиторії.  

До типології рекламних матеріалів  у пресі необхідний 
комплексний підхід. Отже, за характером інформації, що міститься в 
рекламних повідомленнях, їх можна розділити на комерційні, 
політичні і соціальні. 

Якщо ж типологізувати пресову рекламу за способом 
вираження і оформлення, то доцільно буде виокремити такі її види: 
модульна, рядкова (лінійна), редакційна (така, що маскується під 
редакційний матеріал), прайси. 

Модульна реклама – повідомлення, що займає певну 
стандартну площу. Вона може бути укладена в рамку, мати текстове 
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або ілюстративне наповнення, може відрізнятися кольором фону і 
тексту, на ній може бути розміщений логотип, кольорові фото або 
інші  ілюстрації. Зазвичай вона являє собою правильний 
вертикальний або горизонтальний прямокутник. Рідше вписується в 
овал, коло та інші правильні чи неправильні фігури. 

Назва цього типу реклами походить від слова «модуль». У 
будь-якому друкованому виданні є модульна сітка – графічний поділ 
сторінок на певні частини (модулі), згідно з якою верстається 
матеріал. Модульна сітка задає зовнішній вигляд майбутньої 
газети/журналу і визначає місця розміщення на сторінках всіх 
передбачуваних елементів: тексту, ілюстрацій, заголовків статей та 
інших графічних та інформаційних об'єктів. У тому числі - реклами. 
Тобто, модульна реклама – це певне рекламне оголошення, 
розміщене у виданні, згідно з сіткою того розміру, який допускається 
версткою. Наприклад, модульне оголошення може займати 1/16, 1/8, 
1/4, 1/2 сторінки, сторінку, розворот. Кожне видання обирає 
модульну сітку залежно від своїх можливостей. Рекламні модулі не 
повинні порушувати дизайн сторінки, не накривати текст. Саме тому 
ширина модуля відповідає ширині однієї чи кількох колонок [2]. 

Як правило, модульні оголошення публікують виробники 
товарів і послуг. Також це реклама роздрібних і оптових продавців, 
громадських, політичних і державних організацій. Приватні особи в 
силу достатньої дорожнечі модульної реклами не користуються нею. 
Розробляти макет модульної реклами може як рекламодавець, так і 
працівники рекламного агентства, рекламного відділу видання.  

Нині відомі цікаві зразки та оригінальні рішення модульної 
реклами. Але для її виготовлення існують певні правила та 
рекомендації. Вони диктуються психологією сприйняття 
реципієнтами. Необхідно, щоб вона привертала увагу, не губилася 
серед безлічі інших оголошень, зацікавлювала, не дратувала. 
Недоліком модульної реклами нині є її надлишок. Газети забивають 
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цілі шпальти рекламними блоками, які рясніють різноманіттям 
кольорів, шрифтів та зображень. Досвідчені читачі майже не 
звертають уваги на всі ці накопичення рекламної інформації. Більш 
дієвою модульна реклама є тоді, коли вона розміщена на одній 
сторінці з редакційними статтями. Так її часто розташовують 
суспільно-політичні видання. Серед полтавських – «Полтавський 
вісник», «Вечірня Полтава», «Зоря Полтавщини», «Коло».  

Традиційна модульна реклама активно використовується в 
усіх типах преси. Наприклад, усі рекламно-інформаційні видання 
таким чином оформлюють свої обкладинки («Жовта газета», 
«Полтавські Оголошення»,  «Биаф», «Приватна газета», «Моя 
газета» та ін.) А їх безкоштовний тип взагалі майже увесь 
наповнюється лише модульною рекламою, і дуже рідко іншими 
видами. Яскраві приклади видань, повністю наповнених модульною 
рекламою – «Полтава і полтавці», «Ваш пульт», «Полтавська 
реклама», «Місто + передмістя», «Щаслива знижка», «Хочу иметь», 
«Удача» та ін. 

Другий тип реклами – рядкова, її ще називають, лінійна, або 
рубрикована. Це текстова реклама, що розміщується в газетах 
порядково. Сплачується в різних виданнях по-різному, в залежності 
від кількості знаків, слів чи рядків. Цей тип найбільш економічний, 
тому він є єдиним, де приватна особа може досить дешево, або й 
задарма отримати в газеті кілька слів чи рядків для власного 
оголошення. Часто рядкова реклама використовується і невеликими 
компаніями зі скромним рекламним бюджетом. Наприклад, у 
полтавських виданнях до неї часто звертаються різноманітні агенції 
та служби з нерухомості, підбору кадрів. Компанії розміщують 
рядкову рекламу і на додаток до модульної – для залучення якомога 
більшої кількості потенційних покупців. Найефективніша рядкова 
реклама створюється тоді, коли оголошення розміщуються суворо 
під тематичними рубриками. Інакше кажучи, рядкова реклама була б 
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зовсім неефективною, якщо б не була рубрикована [3]. Цей тип 
реклами найбільш розповсюджений у газетах безплатних оголошень. 
Саме таку рекламу замовляють приватні особи, коли хочуть продати 
якусь річ із власного побуту, купити річ задешево за умови 
колишнього використання, знайти роботу.  

Редакційна реклама (іміджева) – така, яка має вигляд 
редакційних статей, написаних працівниками видання на замовлення 
рекламодавця, або надана рекламодавцем і «маскується» під 
редакційні матеріали. Дослідник Назайкін класифікує цей тип 
реклами як підвид модульної. Ми ж відносимо його до принципово 
іншого виду, адже вона має ряд особливостей:  

1) Форма і зміст редакційного оголошення залежить від 
видання, в якому воно друкується. У журналах редакційне 
оголошення зазвичай імітує ілюстрований репортаж. У газетах така 
реклама часто «маскується» під статтю, інформаційну замітку, 
інтерв’ю. Цим редакційна реклама відрізняється від модульної, макет 
якої друкується без змін у будь-якому типі видань.  

2) Редакційна реклама може не мати явних рекламних ознак: 
торгової марки товару або компанії, реквізитів, прямих звернень про 
покупку (так як може вводити читача в оману, то згідно з Законом 
України «Про рекламу» повинна обов’язково маркуватися підписом 
«Реклама» чи «На правах реклами». Але ця вимога далеко не завжди 
виконується; нині виник навіть спеціальний термін для позначення 
немаркованої редакційної реклами – «джинса»). 

3) Як правило, редакційні оголошення спрямовані на непрямий 
вплив на аудиторію [4]. 

Редакційна реклама є важливим учасником піар-кампаній. 
Вона є найменш помітною, але при цьому найбільш дієвою. Статті в 
рекламі використовують рекламодавці, чия діяльність потребує 
докладного, ретельного і багатослівного пояснення (наприклад, 
реклама медичних препаратів, будівельних матеріалів). Ефективність 
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такої реклами в значній мірі залежить від стадії життєвого циклу 
товару. Чим менше товар відомий споживачеві, тим більше потрібно 
інформації про нього. Впровадження товару на ринок - перший 
привід звернутися до рекламної статті або до серії статей.  

І, нарешті останній тип реклами – прайси – своєрідні списки, 
каталоги товарів або організацій, що надають певні послуги. Містять 
назви підприємств, адреси, контактну інформацію, ціни, перелік 
послуг, які надає та чи та організація, фірма, підприємство. Назва 
походить від англійського слова price – ціна. Тобто список спочатку 
передбачав наявність цін на товари або послуги [7]. Але нині у 
прайсах ціни вказуються досить рідко. Вони складаються із назв 
підприємств, списку послуг, які ті надають, та контактних даних.  
Зображуються зазвичай у вигляді таблиць, які мають свої назви: 
«Ріелторські послуги», «Ритуальні послуги», «Юридичні», 
«Медичні» тощо. Прайси – досить поширений вид реклами, але 
зазвичай вони зустрічаються  лише у рекламних  або спеціалізованих 
виданнях. У полтавській пресі друкуються зазвичай у великих 
рекламно-інформаційних газетах, які мають багато замовлень щодо 
реклами і розміщують однотипні повідомлення у вигляді прайсів 
(«Жовта газета»,  «Полтавські оголошення»). 

Подана класифікація реклами у пресі не є вичерпною. Ми ж 
розглянули саме такі типи, які найбільш поширені в українських 
ЗМК. Завдання рекламіста полягає у тому, щоб знайти такі методи 
подачі рекламного тексту, які сприяли б привернення уваги та його 
образному запам’ятовуванню. Наприклад, легко запам'ятовується та 
інформація, в якій простежується внутрішній зв'язок між потребою 
людини і властивостями рекламованого товару [6]. Це найдієвіший 
спосіб залучення уваги – використання потреб та інтересів людей. 
При цьому в рекламі розкривається, які інтереси, бажання і потреби 
людей представлені в товарі, і як він відповідає їм.  
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Ще одним істотним чинником привернення уваги дослідники 
визначають ступінь новизни рекламованого товару [1]. Кожне 
рекламне звернення для посилення уваги до рекламованого об'єкту 
має повідомляти про нього щось нове, або доповнювати наявні 
відомості новими даними, навіть якщо мова йде про традиційні 
предмети і про добре знайомі продукти. Так, дослідниця Антонова 
говорить, що найлегшим шляхом  упливу є інформація про 
абсолютно новий товар, де реклама має союзника в самому товарі. 
Нерідко для залучення уваги в рекламі використовується прийом 
проблемної ситуації. Перед аудиторією ставиться проблема: як бути? 
Така постановка питання спонукає до роздумів, викликає бажання 
глибше зануритися в суть проблеми [1]. Приміром, у рекламах 
банків: де взяти гроші на нову квартиру? Або ліків чи приватних 
клінік: як отримати сяючу посмішку? Позбутися якоїсь хвороби? 
Відчувати себе здоровішим загалом? 

Активнішому сприйняттю реклами сприяє також 
використання прийому співучасті. Наприклад: «Ми з вами 
знаходимося...», або  «Ми прекрасно розуміємо, як…». У рекламі 
може використовуватися і гумор [6], який повинен налаштувати 
покупців на потрібний лад, викликати їхню прихильність. Так, 
рекламне звернення можна розпочати з нового анекдоту. 

Інформація рекламного характеру розпізнається людьми не 
стільки з використання мовних рекламних кліше, скільки з 
особливих прийомів структурування та подання інформації про 
об'єкт, що володіє підвищеною в силою впливу (комунікативними 
стратегіями реклами). Характеристики рекламованого об'єкта 
перетворюються в рекламному повідомленні на переваги для 
адресата (це принципово важливе перетворення, що відображає суть 
рекламування). Перетворення об’єктивної інформації про товар в 
рекламне послання здійснюється багато в чому за допомогою мовних 
засобів. Професіонал в сфері реклами повинен вміти свідомо 
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використовувати мовні засоби, підпорядковуючи їх цілям мовної дії. 
Фахівцями помічено, що в даний час нав'язливий мова реклами стає 
важливим фактором культури та культурного розвитку. 

Традиційно текстова композиція рекламного повідомлення 
складається з наступних блоків:  
 заголовок (він може збігатися з назвою рекламованого товару); 
 слоган (заклик, афоризм, з яким згодом асоціюється з 

пропонований товаром. Акумулює в собі концепцію реклами); 
 зав’язка (зачин) – текст, що передує основній ідеї рекламного 

повідомлення – найбільш необов’язковий елемент; 
 інформаційний блок – основний текст, в якому наводяться 

головні аргументи на користь товару або перелічуються 
послуги, які надає фірма чи організація, наводиться асортимент 
товарів;  

 додаткова інформація – адреса, контактний телефон [1].  
Кілька слів варто зазначити і про мову реклами. Вона 

розвивається на основі всіх відомих функціональних стилів мови. 
Нерідко в рекламних текстах успішно застосовуються елементи 
різних функціональних стилів. Завдання копірайтера полягає в тому, 
щоб правильно обрати «інтонацію» тексту, доречно використати ті 
чи інші мовні засоби різних стилів у рекламі. Вживання елементів 
розмовного стилю слід розглянути більш докладно. Дійсно, 
рекламодавець весь час ніби звертається до невидимого 
співрозмовника – потенційного покупця, розмірковує разом з ним. 
Ось чому неодмінною приналежністю рекламних текстів є вирази з 
займенником «ви»: «Чи знаєте ви...», «Ви зможете ...», «Пропонуємо 
вам ...». Незважаючи на гадану простоту, ця стильова особливість 
вимагає підвищеної уваги, тому що легко потрапити «не в тон» зі 
співрозмовником, повідомляючи йому банальні істини або задаючи 
від його імені питання, яких він ніколи не поставив би [5]. 
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Іноді головну роль може грати текст, іноді ілюстрація, але 
вони можуть бути й рівноправні. Щодо візуальних засобів, то слід 
зазначити, що в рекламі найкраще сприймаються якісні, кольорові 
фото. Вони більше привертають увагу й більше, ніж малюнки, 
подобаються читачам, адже краще передають реальність і, як 
наслідок, викликають довіру. Дослідники не рекомендують 
сполучати в одній рекламі фото і малюнки. 

Підсумовуючи вищесказане, ще раз зазначимо, що, 
незважаючи на невтішні прогнози щодо існування преси і реклами у 
ній, більшість дослідників усе ж сходяться на думці, що преса ще 
довгий час не втрачатиме своїх позицій як рекламного носія. Цьому 
сприяють безліч її переваг. Над рекламою в пресі нині працює багато 
фахівців, які докладають багато зусиль, щоб зробити її цікавою, 
дієвою, конкурентоздатною. Перший крок до створення дієвої 
реклами в пресі – пошук видання, яке б мало відповідну цільову і 
реальну аудиторію. Для визначення цієї аудиторії до уваги береться 
багато параметрів – тираж, тематика, формат видання тощо. Далі 
увага приділяється тому, якого вигляду буде реклама – модульна, 
редакційна, з ілюстраціями або без. Рекламісту перш за все 
необхідно знайти ефективний метод подачі матеріалу, тобто ідею. 
Серед цікавих, поширених та ефективних методів дослідники 
називають повідомлення чогось нового, прийом співучасті, гумор, 
апеляція до потреб, прийом проблемної ситуації і спосіб виходу з неї. 
Важливо, що всі елементи рекламної структури створюються 
паралельно як рівноправні компоненти єдиного цілого. Наприклад, 
цікаве рішення, знайдене художником, може вплинути на обсяг і 
стилістику авторського тексту, а іноді й на повну його переробку. 
Тому відповідальному за створення рекламного продукту важливо 
організувати навколо себе дружну команду, яка зможе плідно і 
безконфліктно працювати, втілюючи ідею в життя. 
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ОЛЕКСАНДРА СИРОТЕНКО 
 

ЖАНРОВЕ НАПОВНЕННЯ 
ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ВИСТУПІВ НА 
СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «ОСНОВА» 
 

Науковий керівник – к. філол. н., проф. Семенко С. В. 

 
 

Публіцистика «Основи» – те  ядро, яке ставить часопис на 
один щабель поруч із такими виданнями як «Современник», 
«Русское слово», «Отечественные записки». Для публіцистики 
журналу характерна національна ідея. Автори обігрували тези 
української самодостатності, національної ідентифікації, мовного 
багатства та окремішності. Російський історик О. Міллер, 
аналізуючи діяльність "Основи", відзначив, що просвітницько-
інформаційні завдання журналу дуже швидко відступили на другий 
план, пропустивши вперед національні ідеї, що виражалися через 
публіцистику. 

За словами В. Святовець: “Публіцистика – це твори, в яких 
оперативно досліджуються й узагальнюються з різних позицій 
(особистих, групових, державних, загальнолюдських) актуальні 
факти та явища з метою впливу на громадську думку, суспільну 
свідомість, а відтак на соціальну практику”. Це своєрідний вид 
літературної творчості з певними, властивими йому особливостями і 
внутрішніми закономірностями.  

Ми розглянемо основні публіцистичні жанри, які представлені 
на сторінках часопису «Основа». 
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Помітне місце займає публіцистична стаття – різновид 
статті, призначений для висвітлення певної конкретної й актуальної 
проблема політичного, суспільного чи культурного життя. Автори 
журналу “Основа” (насамперед П. Куліш і М. Костомаров) 
намагалися уникати роздумів на абстрактні, відірвані від реалій 
життя і надто затеоретизовані теми. 

Дослідники виокремлюють такі жанрові різновиди 
публіцистичної статті – проблемні, полемічні, літературно-критичні, 
ювілейні. Це жанри аналітичної публіцистики. 

Яскравим прикладом проблемної статті в часописі “Основа” 
є стаття М. Костомарова “Мысли о федеративном начале в древней 
Руси”, яка була надрукована у першому номepi “Основи”. Автор 
висловив протест проти поневолення українського народу царизмом, 
пропагував iдею децентралiзацiї держави i федеративних начал у 
взаєминах мiж народами Росії, порушував питання про iсторичну 
єднiсть слов’янських народiв.  

Звертає на себе увагу ще одна проблемна стаття в “Основі” 
А. Шарловського, який у статті під назвою “Про передачу наукових 
знань народною мовою”, пише, що насамперед треба розробити 
початкові науки рідною мовою, і що в українській мові достатньо 
засобів для заміни наукових термінів словами загальнозрозумілими і 
чисто слов’янськими. 

С. Погарський у проблемній статті “Про народну освіту і 
кошти для надання підручників українською мовою” висловлює своє 
вирішення освітньої проблеми, а саме: якою мовою слід викладати у 
школах. Він переконаний, що народові нашому необхідні книги 
рідною мовою. 

О. Кониський на сторінках журналу “Основа” №1 за 1862 рік в 
іншій проблемній статті “Нанські Граматики” спрямовує свою увагу 
на проблеми у викладанні навчаня грамати. Вся його увага 
зосереджена на тому, як саме потрібно полегшити навчання дітям. 
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Автор переконаний, що його необхідно вести від простого, не 
переказуючи, переходити до складнішого. Надзвичайного значення у 
статті “Нанські Граматики” О. Кониський надає художньому 
оформленню книжки, зокрема малюнками, дібраними відповідно до 
теми і віку. 

Наявними у часописі “Основа” є і ювілейні статті, які 
пов’язані з пам’ятними датами в житті видатних українських діячів, 
передусім письменників. У ювілейних статтях публіцист наголошує 
на місці та ролі видатної особистості – героя його твору – в історії 
національної культури. Таких творів у публіцистичній спадщині 
“основ’ян” є небагато. Назвемо статтю П. Куліша “Чого стоїть 
Шевченко яко поет народний”. У цій статті П. Кулiш говорить про 
роль Т. Шевченка, наголошуючи на тому, що він “наш поет i первий 
icторик”. П. Кулiш розумiє Т. Шевченка як поета, що усвiдомив 
український народ. Отже, Т. Шевченка П. Кулiш розглядав як героя 
нацiонального духовного зросту, що вiдкривав новi обрiї 
становлення українства як такого. 

Мемуарний зачин характеризує статті М. Костомарова “Слово 
над гробом Шевченка” та “Воспоминание о двух малярах”, в яких 
автор  вшанував пам’ять поета-революцiонера, виразника iнтересів 
крiпосного селянства, вказав на соцiальну спрямованiсть творчостi 
Т. Г. Шевченка.  

Важливу методологiчну роль в часописі “Основа” вiдiграли двi 
полемiчнi cтаттi М. Костомарова, спрямованi на захист спадщини 
Г. Сковороди. М. Костомаров виявився блискучим полемiстом не 
тiльки в цих виступах на захист Г. Сковороди. Неможливо уявити 
публiцистику “Основи” без його статей “Правда полякам про Русь” 
(1861, № 10) i “Правда москвичам про Русь” (1861, № 10). Знову ж 
таки обминаючи складну й розгалужену iсторичну аргументацiю 
М. Костомарова, вiдзначимо, що головним предметом полеміки тут 
була Українa. Дискусiя була породжена попереднiми, 
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опублiкованими в “Oсновi” iсторичними працями М. Костомарова, а 
головним її змiстом було заперечення як польських, так i росiйських 
претензiй на володiння Пiвденною Руссю, тобто Україною. 
Поставленi поруч в однiй книзi “Основи” цi двi cтатті дали 
несподiваний ефект: у них прирiвнювалися одна до одної i 
спростовувалися як piвнозначно несправедливi колонiзацiйнi 
полiтики щодо України її колишнього володаря, Польщi, i сучасного 
володаря, Росії.  

Усі ці статті М. Костомарова є публіцистичними не лише за 
своїм змістом, а й формою. Останнє особливо виявляє себе в 
стилістичній тканині твору. Автор будує думку таким чином, що 
вона розвивається логічно, послідовно, розкуто, емоційно насичено. 
Логічний характер побудови статті засвідчує її тяжіння до 
теоретичної, суб’єктивний ліризм композиції робить статтю відверто 
публіцистичною, фактографізм композиції документує оповідь. 

Окрім того, на сторінках часопису “Основа” досить 
поширеною є  письменницька публіцистика, яка є різновидом 
публіцистики взагалі. Вона відрізняється посиленою увагою до 
використання розмаїтих художніх засобів, багатством і своєрідністю 
жанрових форм, емоційним відтворенням дійсності, художністю 
типізації її прикметних явищ. Публіцист, у силу специфіки цього 
виду творчості, вдається до логіко-абстрактної і конкретно-образної 
форми мислення, освоєння дійсності, найчастіше використовуючи 
словесний образ, художню деталь, оперує різними образними 
картинами, вдається до образу-персонажа. До письменницької 
публіцистики зараховуємо есе та рецензію. 

“Основ’яни” в основному рецензують поточні події, 
громадські заяви і події. Рецензентом на сторінках “Основи” досить 
часто виступав П. Куліш. Так, у першій рецензiї “Казки i байки з 
cyciдoвої хатки, перелицьовані i скомпонованi Приднiпрянцем” 
(1862, № 1) він розглядає два випуски книжки, що вийшла в Києвi в 
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1850 i 1860 роках. А в № 3 1862 року П. Кулiш започаткував на 
сторінках “Основи” цілу критичну рубрику “Перегляд українських 
книжок”, оглянувши в першiй рецензiї відразу три видання: aнонімну 
збiрку “Скарб” (К, 1859), збiрку вiршiв М. Юркевича “Разок 
намиста” (СПб., 1861) i драму Марка Онука “Мотря Кочубеївна” (К, 
1861). Нiкудишнiй художнiй piвень цих книжок призводить до того, 
що в П. Кулiша замiсть аналiзу виходить пародiйний переказ i 
цитування. Обидвi рецензiї швидше можуть правити за зразок 
лiтературного фейлетону з yciмa властивостями цього жанру: 
висмiюванням бездарностi i претензiй aвторів, рясним цитуванням 
текстів  для аргументацiї своїх думок, використанням знижувальної 
лексики тощо.  

На сторінках часопису “Основа” прикладом есе є деякі “Листи 
з  хутора” П. Кулiша (1861, № 1–4, 11–12). За законами есеїcтики 
вони написанi на рiзнi теми. Першi два листи об’єднанi заголовком 
“Про городи й села”; четвертий “Про злодія у селі Гаківниці” – являє 
собою есе із яскраво вираженою, як у байки, мораллю; п’ятий “Хто 
такий хуторянин” – пiдсумковий – завершав створення образу 
iдеалiзованого П. Кулiшем українського хуторянина й мав 
вiдповiдну назву: “Хто такий хуторянин”. Ці есе не пов’язані між 
собою за сюжетом, але об’єднані спільною думкою. Кожне есе 
логічно завершене, насичене образністю і конкретикою: реальними 
подіями, фактами тощо. Використання свідомої настанови на 
розмовну інтонацію та лексику є типовим явищем для есеїстики П. 
Куліша. Сукупність таких особливостей у “Листах з хутора” створює 
яскраву картинку як існуючої проблеми, так і ставлення до неї 
автора.  

На сторінках часопису “Основа” в епістолярному жанрі 
виступав член Батуринської громади Іполит Вовк. Так, у № 9 – 10 
“Основи” за 1862 рік був опублікований його лист, у якому автор 
писав: “Усіх зворушила думка, що наш народ необхідно навчати 
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рідною мовою, як заповітною основою людського життя. Від цієї 
звістки зараз усі заворушилися, неначе якась невідома сила 
розбурхала кожного від довгого сну і створила раду для збирання 
грошей у поміч видавцям книжок українською мовою”. Далі в листі 
автор повідомляв широку громадськість про те, що збирання коштів 
на цю святу справу відбувалося із щирою любов’ю і великою 
радістю.  

До епістолярного жанру зараховуємо третій лист П. Куліша 
“Чого стоїть Шевченко яко поет народний”, який був присвячений 
становленню альтернативної до городянської книжностi – 
українськiй лiтературi. П. Кулiш у цьому листі повідомляв про те, що 
нацiональна лiтература будує нацiю, забезпечує пiзнання народом 
своєї нацiональної тотожностi. Якщо її немає, вакуум заповнюється 
чужою лiтературою, яка руйнує наацiональну свiдомiсть i в цiлому 
нищить етнiчну спiльноту. Тому iснування української лiтератури 
для П. Кулiша – гарантiя повнооцiнного iснування української нацiї. 
Цю iдею він доводив так палко й наполегливо, що переконав у її 
iстинностi й царських урядовцiв, якi через два роки й вдалися до 
заборони української книжки. 

Отже, в “Основі” були поширені такі публіцистичні жанри: 
проблемна стаття, ювілейна стаття, мемуарна стаття, полемiчна 
cтаття, рецензія, есе, лист. Публіцистичний доробок часопису 
“Основа”, в якому порушувалися питання міжнацiональних взаємин, 
нацiонально-культурного життя, друкувалися з номера в номер, що й 
поставило цей часопис в центр громадiвського руху в Українi. 
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АЛІНА СМУТКО 
 

СПЕЦИФІКА ЖІНОЧОГО ГЛЯНЦЕВОГО 
ЖУРНАЛУ «BRIDE»: АРХІТЕКТОНІКА, 
ЖАНРОПОДІЛ, МОВЛЕННЄВЕ ТА 
ВІЗУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
 

Науковий керівник – к. філол. н., проф. Семенко С. В.  

 
 

«Жіноча преса є невід’ємною частиною жіночого руху, адже 
вона не лише інформує, повідомляє новини, а й пропагує певні ідеї, 
погляди, політичні програми і тим самим формує громадську думку 
щодо становища та позиції жінок у суспільстві, зацікавлює та 
залучає до жіночого руху нових учасників.  

Важливість періодичної преси для жінок розуміли й активістки 
жіночого руху в Галичині на початку ХХ ст., і ідеологи-
пропагандисти Совєцького Союзу, розуміють це й сучасні 
громадські жіночі організації та різноманітні видавці». [1] 

Жіночий журнал – це періодичне друковане видання у вигляді 
книжки, для якого характерним є гендерно марковане тяжіння до 
жіночої читацької аудиторії та ряд особливостей пов’язаним із цією 
частиною реципієнтів,  основною метою його є задоволення 
щоденних інформаційно-розважальних потреб цієї аудиторії. Але все 
ж таки залишається дискусійним питання чи доцільно вживати 
термін саме «жіночий журнал», а не «журнал для жінок», адже на 
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противагу загальній думці чоловіки теж беруть участь у створенні 
такого продукту. 

Жіночий журнал, як осібне явище у журналістиці на прикладі 
всеукраїнських видань досліджували Н. Олійник, О.Пода, Н. 
Клименко, І. Дяченко, Ю. Василенко. Але  полтавську подібну 
періодику вчені не розглядали, тому створення  максимально 
детальної характеристики полтавської журнальної продукції для 
жінок є необхідним.  

На прикладі одного з полтавських видань ми розгянемо 
специфіку будови та жанрології такого виду періодики. Журнал для 
жінок «Bride» вирізняється своєю вузькопрофільністю. «Свадебный 
журнал №1 в Полтавской области» - так позиціонує свою специфіку 
редакція видання. А, отже, у контексті цього журнали мо одразу 
можемо окреслити головні його відмінності від іншої журнальної 
перодики міста. Це: 
 Ставка редакції на рекламну функцію журналу 
 Основною темою буде весілля, а всі інші дотичні до неї 
 Журнал насичений фотоматеріалами.  

Це обумовлено тим, щоб у повній мірі продемонструвати й ті 
послуги, які запропоновані у рекламних повідомленнях, та 
якнайкраще розкрити образ головної героїні публікацій – жінки-
нареченої. 

Журнал започаткований та функціонує у Полтаві. Видавець 
ПП МАЙБОРОДА Е. С. Головний редактор: Оксана Савченко. 
Тираж (станом на грудень 2011): 8 000 примірників. Періодичність 
виходу у світ: раз на квартал. 

Ще однією цікавою особливістю є спосіб розповсюдження 
видання. Окрім прямого збуту в місцях продажу преси, журнал 
можна отримати у подарунок при подачі заяви у РАГСах Полтави та 
області. 
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Оформлення. 
Журнал має формат B5 (166 x 246). Друк цифровий 

повноколірний. Папір глянцевий. Обсяг видання : до 170 сторінок.  
 На титулі розміщені здебільшого фото моделей у образі 

наречених (як жінок, так і чоловіків), назва журналу  «Bride», 
виконана золотою фарбою, біля назви розміщені написи «Свадебный 
журнал №1 у Полтавской области» та «все о свадьбе и не только», 
нижче – номер журналу (у формі № тризначне число. сезон рік), 
нижче по всій сторінці обкладинки розміщені назви статей 
різнокольоровими контрастними шрифтами, сайт «bride.pl.ua» та 
штрих-код. Сторінки нумеруються дзеркально у нижньому кутку від 
згину. Нижній колонтитул заповнений інформацією про, знову ж 
таки сайт видання та телефон служби «Ваша довідка» та номер і 
назву видання. Сторінки з рекламними матеріалами не номеруються.  

Наприклад № 009.Осень 2011 має на обкладинці фото моделі в 
образі нареченої. Фото виконане на даху, фон блакитного відтінку. 
Далі на обкладинці назва журналу золотою фарбою, відповідні 
підписи біля назви червоним, анонс статей випуску («Трудности 
перевода», «Первая брачная ночь», «Мексиканская свадьба»), сайт, 
штрих-код.  

На звороті обкладинки розміщена повно колірна реклама.  
Архітектоніка. 
Журнал не має поділу на рубрики. Матеріали розміщені 

хаотично, чергуються з рекламними повідомленнями. Номер 
розпочинається рекламам ними повідомленнями. Вступним «Слово 
редактора» розміщене на 8-й сторінці. Під вступним словом вказані 
вихідні дані та контакти.  Присутнє «Содержание». У ньому вказано 
назву матеріалу і сторінку, з якої він починається.  Зміст оздоблений 
фотознімками, які виконують виключно декоративну функцію. 

Загалом у номері вміщено до 25 різних журналістських 
матеріалів загальним обсягом до 60-ти сторінок. Наприклад, у № 009. 
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Осень 2011 25 матеріалів загальним обсягом 56,5 друкованих 
сторінок (обсяг включає в себе фото, заголовки, виноски тощо). 

Тематика матеріалів. Спосіб подання матеріалу. 
Жанроподіл 

Особливість тематики матеріалів уже зазначалася вище – це 
все те, що якимось чином стосується весілля. Це й власне весільні 
церемонії, підготовка до них, поради, рекомендації, історії пар, які 
одружилися і хочуть щось порадити іншим молодятам, а також 
сімейні стосунки, проблеми пов’язані з підготовкою до появи 
дитини, квартирні питання, проживання з і свекрухою тощо. Загалом 
матеріали, подані у журналі можна поділити на 6 груп:  
1. Це ті, які мають загально описовий характер. Наприклад, як 

святкують весілля у Мексиці. 
2. Ті, які мають характер систематизованих порад та коментарів. У 

номері 009 Осень 2011 – це матеріал під назвою «Фата vs. 
Вуалетка» 

3. Такі, що описують історії молодят та коментують весільні 
посліги, якими вони користувалися («Ксения и Александ: 
история любви»). Варто зазначити, що матеріали цієї групи 
досить часто використовуються у виданні. 

4. Осібні виділені матеріали з заголовками «Bride» 
поздравляет…». Це привітання на адресу молодят, їх фото та 
(не в усіх) перелік послуг, якими вони користувалися. 

5. Та такі, що мають характер художньої публіцистики, або навіть 
і художньої літератури. Це різні нариси, уривки з оповідань. 
Виконують суто розважальну функцію. 

6. І останні – це власне реклама. Її найбільше з усіх груп 
матеріалів ( до 65 % від загального обсягу). 

Загалом використовуються жанри статті, звіту, коментаря, 
опитування, зрідка інтерв’ю та нарису. 
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Розглянемо усі особливості журналу на прикладі одного з 
номерів «Bride» - №009. Осень 2011. Матеріали, що можна віднести 
до першої групи: 
 «Необычные свадебные платья» - топ незвичайних весільних 

суконь світу. 
 «Не свадебные подарки» - топ подарунків, які не бажано 

дарувати молодятам. 
 «Мексиканская свадьба» - опис весільної церемонії та її 

особливостей у Мексиці. 
 «Племя длинношиех женщин, или красота требует жертв» - 

стаття про дивний звичай племен Тайланду – одягати на жінок 
прикраси, що неприродно видовжують їх шию.  

 «Романтические места Полтавы и Кременчуга» - список 
закладів харчування від ресторанів до кав'ярень, які можна 
відвідати у Полтаві та Кременчуці. 

 «Гороскоп»  
Матеріали, що можна характеризувати за ознаками другої 

групи: 
 «Бюджет свадьбы, или где взять денег на сказку» - варіанти 

весіль, та їх вартості. 
 «Когда муж не хочет детей» - поради та коментарі жінкам, які 

стикнулися з проблемою небажання «сильної статі» мати дітей 
у шлюбі. 

 «Как избежать свадебного переполоха?» - поради для 
поліпшення підготовки до весілля. 

 «Замуж второй раз» - проблеми другого шлюбу та шляхи їх 
вирішення. 

 «Как сохранить семью» - поради експертів що до того, як 
уникнути розлучення. 

 «Карта туриста» - поради що до проведення медового місяця. 
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 «Давайте жить дружно» - поради для жінок, яким важко 
будувати стосунки із свекрухою. 

 «Фата vs. Вуалетка» - коментарі дизайнерів та редакторів 
модних журналів щодо вибору головного убору для нареченої. 

 «Барак через Интернет: быть или не быть?» - коментарі з 
приводу знайомств з майбутнім чоловіком у всесвітній мережі. 

 «Первая брачная ночь» - варіанти розвитку подій у першу 
шлюбну ніч дня молодят. 

До групи під номером три відносимо всі матеріали номеру, які  
матимуть підзаголовок «история любви». Це статті про Женю та 
Даніеля, Насті та Рудіка, Олександра і Ксенії, Любові та Валентина, 
Альони та Фелікса. 

До четвертої групи належать матеріали-поздоровлення від 
реакції журналу. У номері, що аналізується, представлено п’ять 
таких текстів:  
1. у першому дані тільки фото героїв та побажання, навіть не 

вказані їх імена;  
2. у другому – фото молодят, їх імена та прізвища та послуги, 

якими вони користувались, організовуючи своє весілля; 
3. у третьому – тільки фото та імена героїв 
4. у четвертому – фото, імена та прізвища, перелік послуг; 
5. і в п’ятому – аналогічно попередньому 

П’ята група утворена матеріалами: «Сложный выбор», 
«Трудности перевода», «Осенний натюрморт». 

Перелічувати матеріали останньої групи не доречно, адже це 
не э темою нашого дослыдження.  

Мовне оформлення. 
Журнал повністю російськомовний. Тексти не переобтяжені, 

прості. Речення здебільшого змістовні, іноді прикрашені зворотами. 
У заголовках використовується гра слів.  



ЖЖууррннааллііссттииккаа::  ттееооррііяя,,  ііссттооррііяя,,  ппррааккттииккаа  
 

 

  

186 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що цей журнал за 
жанрово-тематичними характеристиками та оформленням повністю 
відповідає типу рекламного журналу для жінок. Основна особливість 
видання – вузькопрофільна орієнтація на весільну тематику, 
побудова матеріалів на основі порад та коментарів, часте 
використовування топ-рейтингів та нерубрикованість. 
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АНАСТАСІЯ ХУХРІЙ 
 
ПОРТРЕТНИЙ НАРИС НА СТОРІНКАХ 
ТИЖНЕВИКА «КРАЇНА» 
 

Науковий керівник – ст. викл. Зелік О. А. 

 
 

Портретний нарис – один із найпопулярніших жанрів. Він 
користується попитом у читачів, адже увага автора сконцентрована 
на особистості людини, найчастіше знаковій для певного часу, 
ситуації, відомій широкому загалу. Сучасна журналістська практика 
пропонує багато варіантів трансформацій цього жанру, це 
призводить до появи на сторінках видань різних типів 
модифікованих портретних нарисів. Усе частіше в 
журналістикознавчих колах актуалізується думка про виокремлення 
портретистики із нарисової групи в самостійний жанр. М.Воронова 
наголошує: «За своїм функціональним діапазоном портрет є 
унікальним жанром: від біографічного інформування про особистість 
– до осягнення її духовної сутності та виділення індивідуальної 
домінанти» [5, с. 147]. Тижневик «Країна» широко представляє на 
своїх сторінках різноманітні портрети. Прикметно, що в поле зору 
потрапляють як наші сучасники, так і постаті вітчизняної та світової 
історії. Автори підкреслюють: цікавими можуть бути і звичайні 
люди, без титулів, звань, посад. Експериментуючи над жанрами і 
формами викладу матеріалу, автори публікацій часто мінімізують (а 
то й взагалі приховують) свою присутність у тексті, і тоді 
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створюється ілюзія, що герой публікації персонально промовляє до 
читачів. 

Портретний нарис цікавий і науковцям. Його дослідженнями 
займалися В.Шкляр, М.Воронова, Б.Галанов, О.Журбіна, на 
трансформації жанру наголошувала Т.Стрижевська. Але матеріали 
тижневика «Країна» ще не були предметом систематичного 
вивчення.  

Об’єкт дослідження –  жанрові особливості портретного 
нарису в залежності від процесу портретування (зображення, 
відтворення, характеризування). 

Предмет дослідження – жанрові різновиди та трансформації 
портретного нарису в тижневику «Країна». 

Мета статті – диференціювати різні типи портретних 
нарисів у тижневику «Країна». Завдання: з’ясувати жанрові дефініції 
портретного нарису, розмежувати жанрові різновиди, проаналізувати 
специфіку жанру в тижневику «Країна» за рубриками, персоналіями, 
проблематикою. 

Портретний нарис завжди залишався цікавим та своєрідним 
жанром. На сьогоднішньому етапі розвитку журналістики він є 
досить затребуваним та часто вживаним. Його популярність є 
очевидною, оскільки портретний нарис  представлений майже у 
кожному українському періодичному виданні. 

«Жанр – це історично сформований тип художнього твору, 
який синтезує характерні особливості змісту та форми певного виду 
творів, має відносно сталу композиційну будову, яка постійно 
розвивається та збагачується» [6]. За допомогою жанру читач 
настроює себе на певний зміст тексту. Кожен жанр має на меті 
вирішити певні інформаційні завдання, які поставлені ще до самого 
створення матеріалу.  

Раніше термін «портрет» означав ні що інше, як опис 
зовнішності людини, з часом же це поняття розширило свої межі. 
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Зазнавши певних змін, портрет почав позначати не тільки зовнішні, а 
й внутрішні характеристики людини: настрій у даний момент часу, 
склад характеру, психологічні особливості тощо. Так об’єктами 
відображення у портретному нарисі можуть виступати не тільки 
соціальні відносини особи в її життєвому оточенні, а й внутрішні 
особливості окремої людини, які їй притаманні. Такі нові аспекти 
розширили межі зображення героя у портреті. Вони додали нових 
можливостей, адже завдяки цьому усі складові можна було 
оформити у «модернізований» текст, що являв собою цікавіший, 
повніший та детальніший портретний нарис.  

«Портрет – самостійний жанр у системі журналістських 
жанрів, який аналізує особистість, індивідуальність людини на тлі 
історичної, соціальної, політичної, культурної дійсності» [3, с. 63]. 
На сьогодні жанр публіцистичного портрета є дуже популярним та 
поширеним. Цей факт можна тлумачити по-різному. По-перше, у 
сучасній системі засобів масової комунікації він частково 
перетворився на засіб реклами (політичної чи шоу-бізнесової), а по-
друге, незалежно від медійного простору, портрет виконує свою 
природню функцію, виражену соціально-історичну місію та має 
свою «полицю» у публіцистиці. А позачасова значущість портрета 
ніколи не зменшиться тому, що інтерес до суспільної особи не може 
згаснути, це завжди буде актуальним. Портрет входить до числа 
небагатьох жанрів, які відповідають запитам, потребам, настроям та 
духу епохи і змінюються разом з нею.  

Портретний нарис розробляє певний аспект концепції людини, 
змальовує внутрішній світ героя, розкриває його індивідуальні 
особливості, соціально-психологічну мотивацію вчинків, особливості 
характеру та реакцію на події [2, с.17]. Нарисовець прагне віднайти у 
реальному житті людину, яка була б максимально близькою до 
сучасного життєвого становища, відповідала б не лише сама за себе, 
а втілювала у собі представника від мільйона осіб, але, разом з тим, 
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відрізнялася б оригінальністю думки із заданого приводу. Проте, це 
не повинна бути нудна біографічна довідка, занотовані підряд 
запитання-відповідь чи банальне анкетування. Тут то і полягає 
складність у написанні гарного портретного нарису: його потрібно 
створити так, аби життя і всі моральні якості героя розкрилися у їх 
найбільшій красі. Це вимагає від нарисовця проявити багатство своєї 
творчості та креативності, щоб портретний нарис не здавався 
«сухим» чи неповним, з відсутністю відчуття недомовок та подібних 
моментів, які впливають на якісний рівень твору. Успіх залежить від 
багатьох чинників. Сюди можна віднести навіть найменші деталі: 
обстановка, у якій відбувається розмова нарисовця із майбутнім 
героєм публікації, вона повинна бути невимушена та спокійна, а 
найкраще – звична та природня для останнього [1, с. 37]. Так і 
глобальні деталі, якими не слід нехтувати: для автора дуже важливо 
виявити ту «ділянку» життя людини, що містить якісь певні 
особливості, драматичні моменти. Журналіст повинен звернути 
увагу на найважливіші віхи у долі героя. Конкретне людське життя 
являє собою багаторівневе утворення, тому перед автором стоїть 
серйозне завдання: показати героя не просто як носія певних 
соціальних ролей та функцій, а як особистість у поєднанні з різними 
суспільними сферами. Слід враховувати такі моменти як 
середовище, обставини та виховання, вплив яких має виняткове 
значення.  

У текстах сучасних публіцистичних портретів науковці 
виділяють кілька модулів жанру (за критерієм включеності образної 
системи), де автори використовують різні засоби естетизації 
персонажу: 
1. занурення образ героя у площину власної образної системи (тут 

важливо щоби, образна система автора мала самодостатню 
літературну цінність, бо в іншому випадку, вона стає кривим 
дзеркалом для персонажу); цей підхід цінний не лише для 
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літературних чи історичних портретів, а й для політичних, де 
якість аналітичної політичної метафори сприяє глибшому 
пізнанню політичної фігури [1, с. 74]; 

2. прагненя відтворити образну систему самого героя, коли 
йдеться про літераторів, героїв літературних портретів, про 
митців (використовується принцип кінематографізму, якщо 
персонажем є режисер; принцип графіки, якщо персонажем є 
художник; стилістичні подібності, якщо персонажем є 
письменник) безумовно, це вимагає літературної майстерності, 
смаку, здатності художнього перевтілення [2, с. 115] ; 

3. емоційно-образний виклад, але не фіксація уваги на стилі 
викладу, а наголошування на логічно-раціональному підході, 
семантиці біографічних інтерпретацій, раціональному вивченні 
особистості шляхом аналітичного пізнання її характеру, 
психологічного типу[2, с. 98]. 

Саме за допомогою таких методів можна виявити справжні 
риси характеру, психологічні особливості, вольові якості, талант, 
завзяття та працьовитість особи, які, з точки зору досягнення мети, 
будуть знаковими. У випадку, якщо такі «ділянки» віднайти не 
вдається, то матеріал може не втілити ті позитивні надії, що були на 
нього покладені. По суті, героєм портретного нарису може стати не 
лише світська людина, політик, письменник чи відома особа. Це 
може бути і звичайна пересічна людина. Для цього лише достатньо 
мати відповідний хист, аби віднайти у її серці особливі моменти, так 
звану «родзинку», на якій  і буде триматися портрет. Хороший нарис 
змусить читача співставити себе із його героєм, викличе певний ряд 
асоціацій та спонукає до роздумів. 

Французькі журналістикознавці дають такі характеристики 
портрета: 
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1. Добре виписаний портрет має залишати у читача враження, ніби 
він особисто познайомився з людиною, ім’я якої йому давно 
відомо. 

2. Персонаж портрета має бути присутнім з перших рядків тексту і 
не зникати з жодного абзацу. Розповідь має містити багато 
цитат, сценок з життя, влучних зауважень. 

3. Жанр передбачає, щоб автор зустрічався з персонажем 
особисто, а попередньо назбирав на нього гарне досьє. 

4. Виписати портрет – це відшукати ті риси, які максимально 
точно окреслюють персонажа» [4, с. 75]. 

Воронова М. виділяє такі характеристики, притаманні 
сучасним портретам: 
 портрет перестав бути тільки нарисовим; 
 сучасний портрет став і аналітичним; 
 сучасний портрет є  самостійним жанром [5, с. 149]. 

     Тижневик «Країна» найчастіше пропонує своїм читачам 
портретні нариси, героями яких є діячі культури, мистецтва і науки. 
Про людей творчих завжди читати цікаво, адже їх життя – це 
постійний життєвий пошук. Але в такому випадку для читача не 
представляє значного інтересу аналіз художніх, мистецтвознавчих чи 
наукових творів, а наближення до особи в нарисі, яка вже 
представляє не свої творчі здобутки, а виходить на перший план 
сама.  

У портретному нарисі досить часто використовуються деякі 
художні елементи: пейзаж, деталь, портретні характеристики 
(мається на увазі зовнішні особливості людини).  

У своїй соціокультурній і творчій місії публіцистичний 
портрет демонструє себе як форма екзистенціальна, що перебувала у 
площині таких філософсько-етичних проблем: творчого безсмертя, 
соціальної пам’яті, пізнання особистості, психологічної 
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реконструкції характеру, художньої рефлексії [7, с. 84]. Відповідно, 
його головні завдання зосереджені навколо: 
 збереження пам’яті людства в іменах, «подовження» життя 

історично важливих персоналій засобом сучасних 
інтерпретацій; 

 створення фонду персоналій, котрі є носіями певних цінностей, 
важливих для цивілізації та її розвитку; 

 виокремлення з плину соціального часу особистостей, цінності, 
спосіб життя і результати діяльності котрих заслуговують на 
соціо-культурну пропаганду; 

 пізнання особистості засобом художньо-аналітичного 
осмислення біографічних фактів та життєтворчості [2, с. 117]. 

Портретний нарис існує у таких варіантах: 
1. Літературний портрет. Даний різновид портрету має величезну 
кількість форм: портрет-дослідження, портрет-роман, портрет-есе, 
портрет-сенсація. Літературний портрет буде доцільним у випадку, 
якщо нарисовець хоче підійти до його написання більш творчо. Так у 
ньому будуть присутні різноманітні засоби увиразнення: епітет, 
метафора, порівняння, оксиморон та ін. Завдяки цьому збільшиться 
рівень його образності. Літературний портрет може передбачати 
опис усього життя окремої людини, а це є дуже трудомісткою та 
клопітливою працею, адже автор не може одразу створити 
досконалий твір, що буде містити у собі усю інформацію про особу. 
Таким чином, літературний портрет може мати кілька частин, далі, 
якщо у цьому є необхідність, він об’єднується у цикли. 

«Сутність явища, літературного портрета, полягає в тому, що 
подібно до усіх видів портретів, він стоїть на перетині критики і 
художньої публіцистики. І, незважаючи на те, що і критика і 
публіцистика мають на меті відтворити творчо-психологічне обличчя 
митця в літературному портреті, існує суттєва різниця в тих свідомих 
і підсвідомих завданнях, які собі ставлять критики і письменники, 
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працюючи в цьому жанрі. Завдання літературної критики – 
визначити межі літературних напрямів, місце і роль митця. 
Формуючи інтелектуальну й естетичну думку, критика наставляє і 
виносить суд» [1, с. 73]. Отже, літературний портрет за своїм 
змістовим наповненням може бути критичним і тим самим давати 
певну оцінку його героєві. Завданням письменників буде також 
аналіз творчості своїх сучасників чи попередників, але за своє 
основне завдання вони не беруть суд. «Надихання, збудження 
фантазії, уяви – цим керується письменник. Не маючи прямої, 
професійної потреби судити (у порівнянні з професійною критикою), 
виносити вердикти, письменники прагнуть максимально наблизитися 
до образу героя» [1]. 
2. Політичний портрет. Цей вид займає особливе місце у сучасній 
портретистиці. Він може бути як формою політичного аналізу, так і 
формою творення політичного образу-іміджу.  Політичний портрет 
може долучати деякі інші жанри: репортаж, розслідування, інтерв’ю. 
Загалом політичний портрет пишеться у формі статті, яка будується 
на основі спостережень та фактів. Розмежовують окремо портрет 
політика і політичний портрет. Портрет політика – це опис 
політичного діяча, його світоглядні позиції, звички, якості, службові 
характеристики, політичні погляди. Політичний діяч є публічною 
особою, тому його життя завжди буде цікавим для суспільства, при 
чому не лише як людина своєї професії, а й у розрізі з нею, як 
людина звичайна. Так, створення подібного портрету допоможе 
пізнати політика, можливо, дещо з іншого боку, або познайомити 
суспільство із ним, якщо він є новою фігурою у цій області. Велику 
кількість різноманітних політичних портретів можна спостерігати у 
період передвиборчої кампанії. Тут основна його функція буде 
полягати у рекламуванні того чи того політичного діяча, який 
пропонує «змінити життя на краще» в обмін на «галочку» напроти 
його прізвища і такий піар-хід є досить дієвим. В політичному 
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портреті особистість політика поступається описові політики як 
такої, як особливої форми діяльності: у центрі може бути 
нормативно-правовий акт, закон, нові доповнення до Конституції 
України тощо.  
3. Історичний портрет. «Подібно до портрета політичного історичний 
портрет користується різними жанровими формами залежно від мети 
та способу оповіді. Але слід пам’ятати, що ті портрети, які 
користуються історією лише як обрамленням, для створення духу, а 
не для відтворення минулого, скоріш належать до літературних. 
Історичний портрет у своєму справжньому сенсі частіше долучається 
до статті, тобто до аналітики. Сьогодні особливо популярні історичні 
портрети-книги» [7,  с. 85]. Аби написати гарний історичних портрет, 
нарисовцю потрібно перед цим плідно попрацювати, щоб відшукати 
найбільш точні джерела, якими він буде оперувати. Тут важливою 
стане чи не кожна деталь: історичні умови, що стали фоном для 
діяльності героя, зовнішність, характер, фактори, котрі вплинули на 
формування особистості, інтереси, які він представляв, його головні 
ідеї, найвизначніші справи, наслідки діяльності тощо. Історичний 
портрет складний за своєю природою, адже перед автором лежить 
величезна відповідальність – не схибити, бо його робота буде 
формувати відношення аудиторії до історичної постаті. У разі 
помилки ставлення може стати викривленим, про це завжди треба 
пам’ятати. 
4. Культурологічний портрет. За популярністю його можна 
прирівняти до політичного портрета. Цей різновид виник у зв’язку 
інформаційною потребою людства дізнатися подробиці та 
особливості світського життя зіркового суспільства (актори, співаки, 
режисери і т.д.). «Виникла ціла низка портретів-зарисовок, які нічого 
спільного із нарисовими зарисовками не мають, окрім штрихової 
форми подачі та короткої форми» [7,с. 94]. Такі портрети-зарисовки 
ознайомлюють зацікавлених читачів із зірковим бомондом. Тут мова 
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йдеться і про країну, де відпочивала зірка, і марку її улюбленого 
одягу, творчий діапазон – так аж до суми гонорару за концерти, 
зйомки тощо. Але разом з такими замальовками існують і серйозні 
культурологічні портрети, які стосуються усього життя героя у 
площині перетину з його кар’єрою, а публічність може і не 
згадуватись взагалі, його творчість розглядатиметься як діяльність 
представника культури. 
5. Соціологічний портрет. Цей вид портрета реалізує себе в цифрах, 
графіках, схемах, підрахунках. Він є нетрадиційним на тлі інших 
портретних нарисів. Найвищої позначки своєї популярності сягає у 
період виборів, коли його герої самовиражають себе у числах, 
діаграмах, таблицях, співставляючись зі своїми попередниками. 
Соціологічний портрет – це, певною мірою, один зі способів 
прикрашання дійсності окремої людини для людей, аби переконати 
та звернути  масову аудиторію у заданому напрямку, звичайно, якщо 
це стосуються політичної сфери життя. У інших його формах він 
може бути загальним описом суспільства, що сприяє формуванню 
знань про нього, зображати логіку процесів соціального розвитку, за 
рахунок цього, окремі нариси можуть вирішити соціальні 
суперечності. 
6. Побутовий портрет. Для нього характерна зосередженість на 
відтворенні повсякденності, звичайності, буденності, тобто 
центральним героєм такого портрету має бути пересічна людина. 
«Сьогодні стало не популярно писати про звичайну, просту людину, 
тому що сама вона стала не популярною для держави, не 
пріоритетною для державної ідеології» [8 ,с. 347]. 
7. Портрет-інтерв’ю. У наш час такий  портрет набув величезної 
популярності не тільки на сторінках видань, а й на телебаченні та 
радіо. Канали засобів масової комунікації активно послуговуються 
аналізом особистості, через її ж власні думки, висловлювання про 
себе, оточуючих, навколишній світ.  
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Таким чином, ми бачимо різні напрями портрета за тематикою, 
що в свою чергу вимагають різних жанрових форм. «Сьогодні 
портретистка пішла значно далі нарису, переросла його, стала 
ширшою та самостійнішою»[5, с. 145]. Портрет також долучається 
до  безлічі  інших жанрів: інтерв’ю, розслідування, репортаж, стаття, 
нарис, зарисовка, фейлетон, памфлет тощо. «Це різноманіття 
портретних форм свідчить про головне, про те, що 
журналістикознавство стоїть перед проблемою переосмислення 
жанрових класифікацій та визначень, про адаптацію теорії до тих 
практичних здобутків, які вже зробила журналістика. Портретистика 
потребує свого окремого місця у системі жанрів» [5, с.146 ]. 

Кожен номер тижневика «Країна» містить кілька портретних 
нарисів. Вони розміщені у відповідних рубриках. Здатність за 
окремими сукупностями відтворити загальну глобальну сукупність 
особи залежить також і від того, у якому розділі буде знаходитися та 
чи та публікація. Кожен із розділів має свою специфіку викладу 
змісту, графічне закріплення, виділення головного, виокремлення 
цитат, розміщення світлин. Наприклад,  портрети на сторінках під 
назвою «Щоденник» - це завжди розповідь від першої особи. Через 
те, що присутність автора не відчувається, читачеві  може здатись 
немов він справді читає чийсь особистий щоденник, а сам процес 
схожий на втаємничення у чужі думки чи сповідь. Рубрика «Історія» 
має на меті викласти повну біографію відомої постаті, але не таку, до 
якої вже всі звикли – книжну та суху, а з використанням певних 
«фарб», що нададуть їй іншого «дихання», нової інтерпретації, 
погляду.  Розділ «Інтерв’ю» представляє собою бесіду журналіста із 
головним героєм. Оскільки усі питання є раніше підготовленими та 
чітко окресленими, то людина вже не має вільного простору для 
розповіді. Автор, у свою чергу, має якнайкраще віднайти спільну 
мову зі співрозмовником, аби, навіть через таку форму як 
«запитання-відповідь», налаштувати його на бесіду та дати 
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можливість відкритися. Тобто кожен із портретів окремих рубрик 
має індивідуальну специфіку, мету та завдання, вимагає особливого  
підходу, за винятком базових положень, що залишаються загальними 
для усіх його видів.  

Героєм портретного нарису може бути будь-яка людина, тобто 
це коло необмежене лише відомими постатями сучасності. Для 
аналізу публікацій візьмемо випуск тижневика «Країна» за поточний 
рік: з 10 червня 2011 року (№22) по 5 квітня 2012 року (№13).  

У журналі не друкують матеріал про одну й ту саму людину 
двічі або більшу кількість разів. Можна пояснити це тим, що автор 
відкриває усі грані особистості людської натури в одному матеріалі. 
Тому, якщо всі поставлені перед портретистом задачі виконані, то 
«інформаційний голод» до цієї особи автоматично зникає, а від так і 
потреба у повторній розповіді про неї також. До того ж, дуже 
важливо зазначити, що автори портретів не фокусуються лише на 
вітчизняних постатях. Так це можуть бути закордонні діячі культури, 
політики, економіки: «Віслава Шимбровська. Читання книжок – 
найпрекрасніша розвага, яку вигадало людство» (№8, 1 березня 2012 
рік); «Олександр Аузан. Нація в Росії ще не визріла» (№36, 23 
вересня 2011рік); «10 починань і 27 тверджень Муаммара Каддафі» 
(№41, 26 жовтня 2011 рік); «Жак Фор. Щось підказує – на майбутнє 
України треба дивитися з оптимізмом» (№ 42, 4 листопада 2011 рік); 
«Андрей Хадановіч. Жити треба так, ніби того Януковича не існує» 
(№37, 30 вересня 2011 рік); «Наомі Умань. Мексиканські та 
українські бабці подібні. І ті, і ці багато працюють» (№35, 16 вересня 
2011 рік). Таким чином, дана природа підбору персоналій впливає не 
лише на загальну обізнаність цільової аудиторії, а й на інформаційну 
насиченість видання, яке прагне представити для читача нові грані 
суспільної дійсності, ознайомити з героєм, надати йому важливості в 
очах реципієнта і тим самим, загалом, покращити рівень видання. 
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Герої портретних нарисів у «Країні» – це люди з різних 
соціальних прошарків, з різними світоглядними позиціями, різними 
професійними напрямками, поглядами тощо. Тематика номера не 
залежить від того, якій людині будуть присвячені сторінки портрета, 
адже це у журналі зовсім різні рубрики , які між собою не 
поєднуються та не переплітаються, наприклад: тема номера «Скільки 
треба спати», а герой портретного нарису – акторка Людмила 
Алфімова «Я була не з тим, хто мене не хотів, а з тим, кого я хотіла» 
(№1, 12 січня 2012 рік); тема: «Революція почнеться восени», у 
центрі портрета танцівник Микола Цискарідзе «У моїх жилах тече 
грузинська, російська й французька кров. Але я досі «шокаю» (№50, 
30 грудня 2011 рік); тема: «Коли вчити дітей читати», портрет про 
письменника Ігоря Книша «Свобода – це коли немає необхідності 
спілкуватися з неприємними людьми» (№13, 5 квітня 2012 рік); тема: 
«Як дожити до 120 років»; людина у портретному нарисі – юрист 
Ірена Кільчицька «Я вже давно нічого не роблю безкорисливо і 
пишаюся цим» (№22, 10 червня 2011 рік). Як бачимо, тематика 
номера не впливає на відбір героя для портретного нарису, тобто 
головна, ключова, провідна ідея окремого випуску не передбачає 
собою  підбиття під той же манер усіх наступних публікацій.  

Визначати особистість портретного нарису може ситуація або 
проблема, що склалася у країні чи поза її межами, яка наразі є 
актуальною та важливою для її висвітлення суспільно. Так, 
наприклад, 22 вересня 2011 року студентка Києво-Могилянської 
академії Дар’я Степаненко привселюдно вдарила букетом квітів по 
обличчю міністра освіти Дмитра Табачника. Ця подія набула 
величезного розмаху та стала приводом для обговорення у багатьох, 
не лише українських, засобах масової інформації. Як наслідок 
дівчина стала героєм портретної публікації у тижневику «Країна» 
вже через 8 днів після події: «Дар’я Степаненко вдарила квітами по 
обличчю Табачника за антиукраїнську діяльність, щоб принизити й 
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виявити неповагу» (№37, 30 вересня 2011 рік). Убивство лідера Лівії 
Муаммара Каддафі 20 жовтня 2011 року задало тон не лише 
окремому випуску, а й зайняло відведене місце у рубриці 
«Щоденник»: «10 починань і 27 тверджень Муаммара Каддафі» 
(№41, 26 жовтня 2011 рік). Смерть американського підприємця і 
винахідника Стівена Пола Джобса 5 жовтня 2011 року сколихнула 
увесь світ. Історія його життя «лягла» на сторінках «Країни»: «Ціна, 
яку я плачу – майже відсутність особистого життя. 40 міркувань 
генія Стіва Джобса» (№39, 14 жовтня 2011 рік).  

Не менш цікавий портрет, можна написати із участю звичайної 
пересічної людини. У тижневику «Країна» зустрічаємо такі 
портретні нариси, героями яких не є публічні люди, наприклад: 
портрет про Олега Кравченка – сомельє винного бутика: «Пляшка 
шампанського розрахована на шість бокалів. Ним запивають чорну 
ікру або зелені яблука» (№50, 30 грудня 2011 року); стаття 
присвячена дерматовенерологу Олександрові Літусу: «Від Бога дві 
хвороби – псоріаз і діабет. Решта – від розуму» (№11, 25 березня 
2011 рік); Леонід Кантер – мандрівник, режисер: «Щоб іти довго, 
потрібно мати ідею – чого туди йдеш» (№36, 23 вересня 2011 рік); 
Енвер Ізмайлов – джазовий гітарист: «Я з порядної сім’ї. Таку ж і 
створив» (№42, 4 листопада 2011 рік); Володимир Левчук – працює 
Дідом Морозом на свята: «10-річній дівчинці батько подарував 
трикімнатну квартиру» (№50, 30 грудня 2011 рік); Віктор Янукович – 
полковник внутрішньої служби: «Загубив ключі від квартири й 
машини – так прожив 2011 рік тезка президента Віктор Янукович» 
(№1, 12 січня 2012 рік).  

Проаналізувавши усі випуски тижневика «Країна» за поточний 
рік, ми визначили, люди яких професій найчастіше стають героями 
портретних нарисів на сторінках даного видання: 
- Письменники та поети (Оксана Забужко, брати Капранови, 

Сергій Пантюк, Сергій Жадан, Віслава Шимбровська, Ярослав 
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Грицак, Андрей Хадановіч, Ліна Костенко, Іван Драч, Дмитро 
Корчинський, Володимир Лис, Ігор Книш та ін.). 

- Звичайні люди. 
- Політики (Олександра Кужель, Святослав Піскун, Євген 

Червоненко, Ганна Герман, Олег Рибачук, Жак Фор, Олег 
Тягнибок та ін.). 

- Діячі театру і кіно (Леонід Кантер, Ада Роговцева, Микола 
Цискарідзе, Людмила Алфімова, Михайло Іллєнко, Богдан 
Ступка, Наомі Умань, Влад Троїцький Олена Філіп’єва та ін.). 

- Зірки шоу-бізнесу (Ольга Фреймут, Амадор Лопес, Сергій 
Притула, Валід Арфуш та ін.). 

- Спортсмени (Лілія Подкопаєва,  Андрій Шевченко, Наталія 
Бірюк, Руслан Нагорнюк та ін.). 

- Публіцисти, журналісти (Віталій Жежера, Микола Рябчук, 
Олександр Архангельський, Леонід Капелюшний, Олексій 
Подольський та ін.).  

- Художники (Олександр Пилишенко, Анатолій Криволап, Сергій 
Якутович, Катерина Білокур, Олег Коспа та ін.). 

- Співаки ( репер Ларсон, Янка Козир, Джамала та ін.).  
- Музиканти (Енвер Ізмайлов, Франц Сталдер, Ігор Завадський та 

ін.).  
- Лікарі (Олександр Літус, Кевін Борвік,  Владислав Безруков, 

Оксана Балинська та ін.). 
Таким чином, три місця першості займають письменники та 

поети, звичайні люди і політики. На підбір героїв для портретних 
нарисів, певним чином, впливають інформаційні потреби та смаки 
цільової аудиторії. І відповідь на питання «Чи може бути героєм 
портрета звичайна людина?» є очевидною, згідно з частотою 
вживаності, яку показало наше дослідження. 

Портретний нарис не має суворої політики графічного 
закріплення. Полотно тексту може виглядати будь-як, у зручній чи 
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доцільній, на думку автора, формі: розмір шрифту, заголовковий 
комплекс, лід, розташування абзаців, виноски, кольорова гамма, 
послідовність викладу змісту, розміщення світлин чи ілюстрацій 
тощо. У тижневику «Країна» є своя схема подачі матеріалу, яка 
залишається незмінною із номера в номер.  

Більшість портретних нарисів знаходяться у рубриках 
«Щоденник», «Інтерв’ю», «Тема». В одному випуску журналу їх 
може бути кілька, але вони усі стилістично виглядають однаково.  

Якщо розподіляти за видами портретних нарисів, то у 
тижневику, зокрема, зустрічаються такі: 

– літературний портрет: «Оксана Забужко: мене вже давно 
сонячна система не влаштовує. А ви мене хочете Януковичем 
злякати?» (№31, 19 серпня 2011 рік); 
- політичний портрет: «Євген Червоненко: Єдине, чого жінки не 

пробачають, - це жадібності» (№1, 12 січня 2012 рік); 
- культурологічний портрет: «Ада Роговцева: по таланту давали 

більше, ніж заслуговувала, а по роботі – менше. Працювала, як 
ідіотка» (№50, 30 грудня 2011 рік); 

- побутовий портрет: «Оксана Балинська: влаштуватися на 
роботу в Україні важче, ніж пройти кастинг у Каддафі» (№12, 1 
квітня 2011 рік); 

- портрет-інтерв’ю: «У Путіна сильний характер, але не дуже 
широкий світогляд. У Росії треба формувати нову політичну 
систему, бо нинішня вичерпала себе – вважає публіцист 
Олександр Архангельський» (№3, 26 січня 2012 рік). 

Заголовок публікації – це завжди ім’я та прізвище людини, про 
яку йтиметься нижче. Одразу під ним надруковано вік та рід 
діяльності головного героя. Такий заголовок є простим та неповним, 
не є смислово-навантаженим, не несе у собі основного змісту, не 
відкриває стисло саму публікацію, він лише виконує функцію 
ознайомлення читача з особою, якій присвячена стаття. Зазначення 
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роду діяльності є дуже важливим для розуміння аудиторією героя, 
оскільки, таким чином, автор представляє його через призму своєї 
професійної діяльності. Заголовок завжди виділений більшим 
шрифтом та насиченим  кольором, аби літери впадали в око та 
стимулювали до читання: «Ігор Книш. 47 років, письменник, 
сільський різнороб» (№13, 5 квітня 2012 рік), «Руслан Нагорнюк. 30 
років, майстер східних єдиноборств» (№12, 1 квітня 2011 рік), 
«Святослав Піскун. 52 роки, народний депутат України» (№3, 26 
січня 2012 рік), «Олександр Літус. 43 роки, дерматовенеролог» (№11, 
25 березня 2011 рік). 

Далі під заголовком розміщений лід. Мета ліда – заволодіти 
цікавістю читача й задати тон статті, якій він передує. Лід повинен 
бути ясним і зрозумілим. Так, лід у «Країні» є, зазвичай, цитатним. 
Це одна найяскравіша репліка героя, яка, на думку автора, найкраще 
представить його перед читачем. Репліку, що винесена у лід, можна 
прочитати у самій статті, але в більш розгорнутому та 
деталізованому вигляді. Такий лід є самодостатнім, він не залежить 
від того, що йде після нього, він не має на меті роз’яснити певні 
факти, події чи явища. Крім того, варто додати, що такий лід – це, 
деякою мірою, філософські роздуми героя, а відтак він і сам 
забарвлюється певною філософічністю, а це, в свою чергу, впливає 
на комунікаційний зв’язок між публікацією та читачем: «Цінність 
людського життя визначається тим, що ти можеш віддати, що віддав, 
те й залишилося» (№25, 1 липня 2011 рік), «Закохатися означає 
зробити бажання обранця важливішими за свої» (№22, 10 червня 
2011 рік), «Щоб іти довго, потрібно мати ідею – чого туди йдеш» 
(№36, 23 вересня 2011 рік), «Всі люди – діти. Навіть коли їм 
шістдесят» (№13, 8 квітня 2011 рік), «Про сенс життя подумаю після 
65» (№3, 26 січня 2012 рік). 

У публікаціях збережена часова послідовність, що дає змогу 
краще зрозуміти текст в цілому. Важливим є те, що життя  героя 
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змальовується від самого початку до теперішнього часу, уникаючи 
часових «пасток», «стрибків». Хоча, інколи зустрічаються такі 
«вкраплення», але вони не розсіюють увагу: «Віталій Жежера: 
самотність повертає до себе» (№4, 2 лютого 2012 рік). Від такої 
побудови залежить ще й правильне розуміння портретного нарису. 

Ім’я, від якого ведеться розповідь, залежить від рубрики, що 
відповідає конкретному портретному нарису. Наприклад, у рубриках 
«Щоденник» та «Тема» розмова йде від імені головного героя, так, 
ніби читач має змогу розмовляти із ним в живу. Реципієнт не відчує 
втручання автора у тексті та його присутність взагалі. «Андрей 
Хадановіч: жити треба так, ніби того Януковича не існує» (№37, 30 
вересня 2011 рік), «Наталія Бірюк: дружба – це коли бачиш людину й 
тобі стає вдвічі краще» (№3, 26 січня 2012 рік). А от  рубрика 
«Інтерв’ю», ясна річ, передбачає собою присутність портретиста. Це 
виражається у наявності його запитань, на які відповідає герой: 
«Андреас Каппелер: найбільше вплинуло на українську ментальність 
російське панування» (№4, 2 лютого 2012 рік), «Ми стали 
аморальним суспільством. Чому в Європі перестали говорити про 
Україну і чому розділення країни на Захід і Схід – це добре, - 
розповідає письменник Андрій Курков» (№1, 12 січня 2012 рік). 

Основні моменти оповіді у портретних нарисах журналісти 
виділяють  напівжирним шрифтом. Таким чином автори 
приваблюють читача до найцікавішого, скеровують та фокусують їх 
увагу. Цей метод можна назвати також певним засобом впливу на 
свідомість, адже правильні виділення сприятимуть до читання. 
Спершу важливо привабити, а функція «донести головне» спрацює 
вже після такого приваблювання.  

Тексти портретних нарисів не обтяжені термінами, вони зручні 
і зрозумілі. Якщо ж ведеться бесіда з експертом з певних питань, то 
незрозумілі пересічній людині слова тлумачаться поруч у 
напівкруглих дужках. 
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Абсолютно усі портретні нариси у тижневику «Країна» 
підкріплені світлинами. Вони завжди яскраві та неординарні, 
колоритні, передають настрій головного героя у той момент часу, 
коли з ним велася бесіда. Світлини завжди динамічні, примітивне 
позування відсутнє. Люди на ілюстраціях завжди у русі. Вони, 
здебільшого, розташовані на усю сторінку. У кутку кожної світлини 
як правило надрукована коротка біографічна довідка про головного 
героя. Світлини підбираються не просто так, не за вдалим кадром, 
гарним профілем чи щирою усмішкою, вони повинні справляти 
правильне і потужне враження на читача: «19 важливих речей у 
житті Олега Тягнибока» (№36, 23 вересня 2011 рік), «Дар’я 
Степаненко вдарила квітами по обличчю Табачника за 
антиукраїнську діяльність, щоб принизити й виявити неповагу» 
(№37, 30 вересня 2011 рік), «Чому Гонгадзе вбили, а мене – ні?» 
(№13, 8 квітня 2011 рік). 

Кожен окремий портретний нарис здійснює на читача певний 
вплив, спонукає до дій, висновків, вчинків. Саме легкі у сприйманні 
публікації й претендують на розуміння.  Зрозумілий, простий, ясний 
текст – запорука успіху, якою користуються журналісти тижневика 
«Країна». 

Проаналізувавши портретні нариси на сторінках тижневика 
«Країна» за змістом, відбором персоналій та рубриками, ми дійшли 
таких висновків: 
 жанр портретного нарису на сторінках аналізованого видання 

зазнав жанрових трансформацій та модифікацій, реалізуючи 
взаємодію різних типів мовлення; 

 нарис представляє людину як продукт соціального розвитку, 
підкреслюючи типово-характерне;  

 портрет персонажа є найважливішим стилістичним елементом 
нарису, одним із способів створення цілісного образу героя, 
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своєрідно переломлюючи психологічний, поведінковий, 
соціальний, мовний та інші аспекти характеризації; 

 портретна характеристика не просто представляє героя і 
орієнтує читача на його подальше сприйняття. Визначаючи 
авторську модальність, вона прогнозує фабульне і 
композиційну будову оповідання. Автор завжди підпорядковує 
портрет персонажа нарису висловом головної ідеї твору; таким 
чином, портретні характеристики стають безпосередніми 
виразниками авторського задуму. 
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ЛЕСЯ ЮХИМЕНКО 
 
ОБРАЗ АВТОРА В ПУБЛІЦИСТИЦІ 
 

Науковий керівник –  

 
 

Категорія «образ автора», яка виступає провідною у 
літературознавстві, знаходить своє наукове обґрунтування і в теорії 
публіцистики. Донедавна не існувало чіткого термінологічного 
апарату  щодо цього поняття. Дуже часто образ автора в 
публіцистиці співвідносили з художнім, хоч існує велика відмінність 
між функцією автора в літературному й журналістському творах. 
Остання за своєю природою передбачає переосмислення, оцінку 
предмета відображення, тому не обходиться без прихованого чи 
відкритого контекстуального образу, через призму якого 
відтворюються й аналізуються реальні події. 

Якщо раніше автор у журналістському тексті виступав 
здебільшого як сторонній оповідач, то сьогодні дедалі яскравіше 
проявляється вираження авторської точки зору, позиції, власної 
індивідуальності журналіста, що, зокрема, яскраво ілюструє 
поширення персонально забарвлених жанрів – есею, авторської 
колонки, блогу. Відповідно, між автором і реципієнтом створюється 
своєрідний діалог через посередність тексту, однією з характерних 
ознак якого й виступає образ автора. 

На відміну від художнього твору, в якому образ автора не 
збігається з реальною особистістю письменника, в журналістському 
тексті автор-оповідач і автор-реальна особа тотожні. Себто ми маємо 
справу не з вигаданим образом, а з цілком реальною особою, 
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особистістю самого журналіста. Ця обставина накладає на нього 
специфічні зобов’язання при створенні образу автора. Серед завдань, 
що постають перед автором журналістського твору, М. Кім називає 
такі: «По-перше, журналіст як носій ідейного задуму твору повинен 
чітко окреслити свою світоглядну позицію по відношенню до 
описуваних подій, по-друге, намагатися якнайкраще виявити свою 
творчу індивідуальність» [2]. 

Визначення образу автора і його присутності в тексті не є 
однозначним. Дослідники вказують, що образ автора – це 
багатоскладова динамічна структура, яка тісно пов’язана з усім 
публіцистичним процесом, відзначається глибокою діалектичністю 
та постає у творі як складова його ідейного та естетичного багатства. 
Термін «образ автора» в науковий обіг увів академік В. Виноградов, 
який ґрунтовно досліджував цю категорію при аналізі художніх 
творів. Разом з ним цю проблему розглядали В. Жирмунський, М. 
Бахтін, Ю. Тинянов. Образ автора в публіцистиці дещо по-іншому 
розглядають В. Здоровега, І. Михайлин, А. Коваль, М. Парцей, 
Г. Солганик, Є. Почкай, Н. Валгіна та ін.  

Відтак постає завдання, витлумачити поняття «образ автора» 
та простежити способи його викладу сучасними публіцистами. 
Обрана тема дослідження актуальна, тому що ілюструє те, наскільки 
образ автора залежить від віянь часу, його світогляду та 
світосприйняття, а також те, наскільки важливо для журналіста 
вміння підбирати елементи журналістської майстерності, що 
виробляють на читача найбільше враження. 

Об’єкт дослідження – публіцистика як жанр журналістики. 
Предмет дослідження – особливості творення образу автора та його 
вираження в тексті. 

Метою роботи є аналіз публіцистичного стилю як сфери 
заломлення індивідуальних особливостей автора, а також 
трактування образу автора у публіцистичних творах обраних 
журналістів. Мета дослідження передбачає вирішення таких завдань: 
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витлумачити поняття «образ автора»; опрацювати літературу з 
даного питання; детальніше зупинитись на особливостях образу 
автора у публіцистиці; охарактеризувати як виявляється образ автора 
на прикладі публіцистики згаданих авторів. У статті використані 
традиційні наукові (аналіз, синтез, узагальнення), а також спеціальні 
методи (порівняльно-історичний, описовий, жанрово-стилістичний). 

У теоретичних дослідженнях з художньої літератури образ 
автора визначається як особистість автора, організована й 
об’єктивована засобами мистецтва і за законами мистецтва (з 
більшою чи меншою участю свідомості з боку автора). Іншими 
словами, образ автора, за влучним висловом В. Шкловського, – це не 
те, що хоче автор сказати про себе, а те, про що ми довідуємося про 
нього, вивчаючи результати його творчості. 

Окрім згаданого вище, існує ще й така проблема, як характер 
образу автора. Характер образу автора в журналістиці має 
першочергове значення при вивченні індивідуального стилю. Творча 
індивідуальність журналіста виявляється і в особливій манері 
письма, й у методах подання інформації, і в тематичних орієнтаціях, і 
в особливостях авторського світосприйняття. На цій основі й 
виникає публіцистичний образ автора. Розкриття авторської думки 
здійснюється не тільки аналітичним, а й художнім шляхом, тому в 
одних випадках ми бачимо образ автора, що розмірковує, а в інших – 
ліричного героя. 

Говорячи про місце автора як творця віртуальної картини світу 
і творця тексту в сучасній публіцистиці, ми виходимо з відомого 
положення про те, що автор-публіцист – це складний феномен 
комунікативної реальності. З одного боку, він, без сумніву, виступає 
як приватна особа, носій індивідуально-творчої позиції, а з іншого, 
він є представником соціуму, особистістю, що наділена певними 
уповноваженнями того видання, представником якого він є.  

Індивідуальний образ автора складається з тієї ролі, яку він 
для себе обере. М. Стюфляєва, наприклад, виділяє такі з них: роль 
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автора як «дзеркала» героя; роль автора як ліричного героя твору; 
роль автора як інстанції аналізує та оцінює [3]. Феномен 
«дзеркального відображення» сприяє, на наш погляд, розкриття 
внутрішнього світу автора. Реагуючи певним чином на думки і 
почуття людей, журналіст тим самим виявляє і свої емоційні реакції 
на події. 

У сучасній журналістиці образ автора співвідноситься не 
тільки із особливостями індивідуального стилю журналіста, а й 
устроєм його суто особистісного світосприйняття. У світоглядній 
позиції автора виявляється сукупність принципів, поглядів і 
переконань, що визначають напрямок діяльності журналіста і його 
ставлення до дійсності.  

Автор журналістського твору, виражаючи свої погляди, тим 
самим виявляє особливості самосвідомості. У силу того, що 
«свідомість – це єдність відображення дійсності і ставлення до неї», 
в структурі тексту можна виявити різного роду чуттєві та раціональні 
утворення, що виникли в свідомості автора й відбиті ним у певній 
знаковій системі. Світоглядна установка виявляється і в тематичних 
пристрастях журналіста, й у визначенні ідейної спрямованості твору, 
й у виборі об’єкта вивчення. 

Наприклад, можна згадати цілий ряд відомих публіцистів, які 
мають свої улюблені теми. У С. Пиркало – це кулінарія, у В. Жежери 
– випадки з сільського життя, у Я. Грицака – історія з проекцією на 
сучасність, у С. Рахманіна – політика. Названі автори відрізняються 
не тільки своєю прихильністю до однієї теми, а й індивідуальною 
манерою письма, способами осмислення дійсності, творчими 
методами роботи. 

Як зауважує В. Здоровега, автор у публіцистиці ідентичний 
особистості публіциста. Він реальний, добре відомий багатьом 
читачам як особа, котра здобула їхню прихильність. Для читача 
найважливіше, що публіцист є не тільки носієм певних ідей, а й 
«одним із нас», «просто людиною» зі своїми поглядами, смаками та 
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звичками: «Оповідач мусить бути цікавим співрозмовником, 
знайомим незнайомцем, якому вірить читач, слухач, глядач. Це 
довір’я треба завойовувати постійно, щодня» [1, с. 248]. 
Відслідковуючи публікації журналіста, який нас зацікавив, ми 
починаємо мимоволі збирати про нього додаткову інформацію. 

Зазначимо, що для кожного жанру характерний свій образ 
автора, тобто ступінь прояву авторського «я», ступінь суб’єктивності 
викладу за рахунок емоційного чи логіко-аналітичного компонента. 
На рівні мови присутність авторського «я» виражається, наприклад, 
у наявності в тексті особових займенників, модальних слів, 
експресивної лексики. 

Ступінь виразності авторського «я» мінімальний в 
інформаційному жанрі замітки, в якій авторство не вказується, й 
натомість максимальний у нарисі чи есеї. Авторське «я» нарису, на 
відміну від репортажного «я», використовується не тільки для 
концентрації уваги читача на зовнішніх прикметах події, а 
насамперед – для поглиблення та осмислення внутрішнього сенсу 
подій, які відбуваються на очах журналіста. Якщо в репортажі автор, 
намагаючись запам’ятати й відтворити події, які відбуваються тут-і-
тепер, веде оповідь у теперішньому часі, то автор нарису не скутий 
такими часовими обмеженнями. Тому в нарисі дуже часто авторське 
«я» використовується як вставна конструкція, пов’язана з 
особистісними спогадами журналіста. Такі конструкції вводяться 
автором з певною метою.  

По-перше, щоб співвіднести реальні події з попередніми. По-
друге, щоб реконструювати контакти з героями твору, які були в 
автора раніше. По-третє, для того, аби розмірковуючи, підготувати 
читача до певних висновків. Значення цих вставних конструкцій 
полягає ще й у тому, що вони виконують у тексті певну 
композиційно-значеннєву роль. Але, оскільки для сучасної газети 
характерна тенденція до посилення особистісної першооснови, 
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прагнення автора висловити своє ставлення до повідомлюваного стає 
звичайним навіть в таких стандартних жанрах, як замітка. 

Використовуючи такий виразний засіб, як авторське «я», 
журналіст прагне привернути читацьку увагу. Цього досягають, з 
одного боку, за рахунок вияву особистісного ставлення до 
описуваних подій, а з другого – за рахунок інтимізації авторського 
стилю оповіді. Як бачимо, поняття «образ автора», незважаючи на 
його неоднозначність, є перспективним предметом для дослідження 
у журналістикознавстві. 

Питання про складові творчої особистості, іміджу автора та 
його образу в тексті є одним із найскладніших, і таким, що дає 
можливість суб’єктивно їх інтерпретувати. Вивчення специфіки 
авторського мовлення на матеріалі різних журналістських жанрів є 
перспективним напрямом для подальших досліджень, оскільки нині 
журналістика дедалі більше тяжіє до виявлення авторського начала. 
Загалом творча індивідуальність журналіста виявляється в його 
способі думання, стилі письма та ролі, яку він для себе обирає. При 
цьому світоглядні погляди автора виражаються через систему 
оціночних суджень, моральні уявлення, ідеї. 
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