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ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
ЖУРНАЛІСТИКИ

Іван Крупський 
(д. і. н., професор)

УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ЗА МЕЖАМИ 
УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 

(1860–1914 рр.)

Уже на початку Х�ІІІ ст. чимало ви�ідців з �країни прожива�ІІІ ст. чимало ви�ідців з �країни проживаІІІ ст. чимало ви�ідців з �країни прожива
ло в різни� міста�  Російської імперії. І �оча «деякі з ни� поступо
во зросійщувалися, однак було чимало таки�, що не губили свого 
національного обличчя» [1; 28]. Саме вони долучилися до творен
ня російської журналістики. Так, Ф. Прокопович, І. Богданович, 
В. Рубан, В. Капніст співпрацювали з друкованими виданнями 
Росії («СанктПетербургские ведомости», «Собеседник любите
лей русского слова», «Академические известия», «Трудолюбивый 
муравей», Живописец», «Новые ежемесячные сочинения»). 

Однак правителі Росії намагалися, «вилучити» з історії �кра
їни ті постаті, які були гордістю нашої нації, «перетягнути» ї� у 
свій табір. Скажімо, про Ф. Прокоповича у другому томі тритом
ного �країнського радянського енциклопедичного словника чита
ємо як про «українського і російського письменника і діяча» (К., 
1967, с. 54). Очевидно, що російським він став лише за те, що жив 
при дворі Петра І. А вже в новішому (1984 р.) однотомному «Со
ветском Энциклопедическом словаре», виданному в Москві, за
значено: «Ф. Прокопович – русский писатель и деятель» (с. 1063). 

І це не випадковість. Так, після зруйнування Запорізької Січі 
український громадський діяч і письменник В. Капніст їздив до 
Прусії, намагаючись заручитися її підтримкою на випадок в �кра
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їні антимосковського повстання. Однак якщо �країнський  радян
ський енциклопедичний словник ще називає В. Капніста укра
їнським і російським письменником (т. 2, с. 43), то «Советский 
Энциклопедический словарь» говорить про В. Капніста лише як 
про «русского писателя» (с. 540). 

Тому закономірно, що вже в перши�  видання�, засновани� 
українцями на терена� Росії, як, наприклад в Петербурзькому 
альманасі В. Куліша «Хата» (1860 р.) зазвучала тема  «відгоро
дження» української літератури від російської, вказувалося на 
необ�ідності вирватися з під її впливу, бо лише за ци� умов зможе 
українська література  допомогти «ділу громадському». 

Через рік когорту української преси в Росії поповнив журнал 
«Основа» (1861 р.), навколо якого об’єднувалася українська ін
телігенція. � центр своєї діяльності редакція «Основи» постави
ла національнокультурницьку програму, в якій провідною була 
теза про національні права українського народу як такого, що має 
свою територію, мову, історію, культуру і тому повинен мати всі 
умови для подальшого розвитку. 

Чільне місце на сторінка� «Основи» займала тема української 
мови. Редакція обстоювала вироблення як її літературни� норм, 
так і публіцистичного.

З’ясовуючи відмінності української мови від інши� мов, пере
довсім від російської та польської, редакція «Основи» доводила й 
окремішність української нації. 

Однак суперечки в редакції, фінансові ускладнення, вороже 
ставлення до часопису урядови� кіл призвело до того, що напри
кінці другого року існування журнал, який відіграв позитивну 
роль у згуртуванні українськи� літературни� сил, своїми поле
мічними публікаціями з реакційною російською, польською та єв
рейською пресою став на за�ист української народності, її мови, 
культури, який так багато спричинився до пропаганди ідей і твор
чості Т. Шевченка, дбав за розвиток українськи� шкіл, не оминав 
і висвітлення економічни� проблем, у жовтні 1862 р. припинив 
своє існування. 

Реакція проти українства поширювалася по всій території ім
перії, а урядові укази не давали можливості для розвитку україн
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ської преси в цілій державі. Тому лише наприкінці січня 1906 р. 
світ побачив місячник «Вільна �країна». Спеціально для роботи 
в редакцію часопису українські соціалдемократи відрядили з Ки
єва до Петербурга М. Порша, М Понятенка і С. Петлюру [2; 17]. 
Та вже у червні 1906 р. видання часопису припинилося. Звичайно, 
були спроби налагодити випуск інши� видань. Зокрема, А. Ша
бленко намірювався видавати в Петербурзі гумористичний дво
тижневик «Ціп» [3; 462], в Москві планувалося видавати політич
ну газету «�країна» та місячник «Хата» за редакцією І. Оппокова 
[4], але лише на початку 1906 р. в Москві вийшов часопис  «Зоря», 
а в Петербурзі тижневик  «�краинский вестник» (1905–1907 рр.).

З цього часу українському друкованому слову стає ще важче 
пробитися у світ, особливо якщо в його програмі згадується слово 
�країна. Однак українським студентам, які вчилися в Петербурзі, 
вдалося налагодити випуск альмана�а «�країнський студент».

� роки Першої світової війни вся українська преса була забо
ронена, лише 1915 р. в Петербурзі нелегально вийшло одне число 
радикальнодемократичної спілки «Вільна думка».

Загалом можемо констатувати: українські видання на терена� 
Росії засвідчили прагнення українства до волі, яке ніколи не поли
шало українців і які лише чекали слушної нагоди, щоб на повний 
голос заявити про себе, про свої національні права.  

Література 
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Зенон Дмитровський  
(к. філол.  н., доцент)

РЕДАКТОР ЯК ГОЛОВНА ОСОБА У 
ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Рівень роботи телебачення залежить від професійної зрілості 
всі� його працівників, та передусім – журналістів, які реалізують 
свої творчі можливості, головно, через слово. За допомогою сло
ва закладають основу майбутньої телепередачі. Якщо порівняти 
роботу тележурналіста з роботою його колеги у пресі, де успі� 
матеріалу залежить, передусім, від майстерності автора, то неваж
ко переконатися, що на телебаченні все значно складніше. Тому 
треба чітко уявляти специфіку роботи тележурналіста, який, пра
цюючи на посаді редактора, виконує функції авторасценариста у 
підготовці більши� за обсягом передач, репортера або ведучого в 
інформаційни� програма�, а ще може бути інтерв’юером, комен
татором, оглядачем, модератором, шоуменом... �се це різновиди 
однієї професії – телевізійної журналістики і функції однієї поса
ди – редактора телебачення, проте всі вони потребують особливи� 
професійни� знань і навиків, творчої індивідуальності.

Редактор поряд із режисером є головною особою у підготов
ці та створенні телепередач, поділяючи з ним відповідальність 
за певну програму, її рівень. Це коли йдеться про більші за об
сягом (переважно півгодинні), сценарні, �удожньопубліцистичні 
програми. А в інформаційни�, аналітичноділови� передача� він, 
звичайно, є сам головною фігурою, лідером знімальної групи чи 
творчого колективу у студійному павільйоні. Тут уже вся відпо
відальність за передачу лягає на нього.

Редактор бере безпосередню участь у плануванні телевізійно
го мовлення, відповідно добираючи актуальні соціальне значущі 
теми. Однак цим не обмежується його робота щодо планування. 
Крім добору тем, потрібно спланувати роботу знімальної групи 
з ура�уванням можливостей забезпечення її необ�ідною знімаль
ною та освітлювальною те�нікою, транспортом, передбачити час 
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для монтажу в апаратній відеозапису відзнятого матеріалу, а також 
час для відеозапису передачі у студійному павільйоні, оскільки не 
її одну монтують у студії. Є ще й інші організаційнотворчі мо
менти, які треба вра�овувати під час планування і про які мусить 
пам’ятати редактор (відрядження творчої групи для підготовки 
відеоматеріалу, домовленість з людьмиучасниками передачі, �у
дожнє оформлення студії тощо).

Редактор відповідає за підготовку сценарного матеріалу, що 
є основою телепередачі, одним із дуже важливи� етапів її ство
рення. Сценарій чи сценарний план – це словеснологічний екві
валент майбутнього екранного твору, тому в ньому повинно бути 
відтворене авторське бачення всього задуманого. Відповідно, ре
дактор мусить подбати про те, щоб у сценарії, підпорядкованому 
законам драматургії, було викладено не лише розвиток теми (у 
текстовій частині), а й зорове її тлумачення (в описовій частині). 
Тобто йдеться про відображення у сценарному матеріалі телеві
зійного бачення майбутнього твору. Зазначимо, що вміння оперу
вати не лише словом, а й зображенням, яке також несе змістове 
навантаження, властиве не кожному журналістові, бо не всі мають 
до цього с�ильність. Тому й телесценарії часто збіднені через від
сутність цікавого зорового тлумачення теми.

Якщо редактор телебачення не є автором передачі, він пови
нен допомогти сценаристові написати телевізійний сценарій, по
тім відредагувати його. Однак головне завдання редактора на те
лебаченні полягає не тільки у тому, щоб поліпшити мову, стиль чи 
композицію передачі, �оча це дуже важливі складові частини його 
обов’язків, а й у вмінні критично проаналізувати зміст і форму пе
редачі на всі� етапа� її підготовки: від визначення теми, сценарної 
розробки до знімання матеріалу і відеозапису цілої передачі чи її 
прямоефірної трансляції.

Телевізійний редактор повинен розумітися у музиці (під час 
підготовки передачі він контактує зі звукорежисером і добре, коли 
має свою думку про її музичне оформлення); в образотворчому 
мистецтві (для �удожника теж важлива думка редактора щодо 
студійного оформлення, його відповідності авторському задуму 
тощо); знати соціальну пси�ологію, особливості сприйняття пе
редачі.
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Невід’ємна частина професійної майстерності телевізійного 
редактора – його організаторські навики. Якщо для газетяра най
головнішою рисою є досконале володіння словом, то для теле
візійного редактора не менше значення має вміння організувати 
людей для передачі (як творчи� працівників, так і запрошени� до 
участі в передачі), підготувати знімання чи відеозапис, тобто за
безпечити організацію творчого процесу.

Ще одна особливість телебачення така. Будьяка телевізійна 
програма – це результат колективної творчості людей найрізно
манітніши� професій – редактора, режисера, асистента режисера, 
�удожника... А є ще й адміністратори, освітлювачі, постановники, 
гримери, працівники телецентру – те�ніки, інженери. Тому для 
молодого тележурналіста надзвичайно важливо відчути і зрозумі
ти природу колективної праці на телебаченні. Треба переступити 
своєрідний пси�ологічний бар’єр і усвідомити власну працю як 
результат зусиль великого колективу людей.

Отже, редактор на студії телебачення – одна із найважливі
ши� творчи� посад. Це особа, яка, передусім, відповідає за пере
дачу. Редактор на телебаченні – практично керівник і організатор, 
що координує роботу всі� учасників створення телепрограми.
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Юрій Васьківський 
(к. філол. н., доцент)

НАВЧИТИСЯ ПОВАЖАТИ  
ВЛАСНУ АУДИТОРІЮ

Сучасна реклама виступає у різни� роля�: як предмет диску
сій, спосіб заробітку,  чи навпаки, матеріальни� або й моральни� 
втрат. Прикро, але одними із найстабільніши� заручників реклами 
у наш час виступають засоби масової інформації. І це природно, 
адже реклама складає основну частину прибутків масмедіа. � 
кожному медіумі рекламні повідомлення виглядають порізному, 
проте мета комерційни� оголошень одна – продати товар чи по
слугу. На жаль, рекламу в українськи� масмедіа рідко можна 
назвати якісною чи навіть коректною, тому ми все частіше сти
каємось з поняттям неякісної – недобросовісної – неправомірної 
реклами тощо. 

Реклама у різни� ЗМІ має свої особливості. Якщо на теле
баченні головним інструментом впливу рекламного повідомлен
ня є візуалізація, яка проявляється через сюжет, використання 
яскрави� кольорів, музичний супровід, то у друковани� видан
ня� методом привертання уваги споживача переважно виступає 
текст. 

� свою чергу Л.Масімова вважає, що «у широкому розумін
ні, шкідливим є будьякий неякісний текст. � вузькому розумінні 
— це текст, у який вмонтовано ме�анізм, що змушує читача саме 
змарнувати свій час. І це не обов’язково тексти, в яки� зображу
ється еротика заради еротики, або насильство заради насильства. 
Це тексти на перший погляд безневинні, адже вони дотримують
ся усталени� норм моралі… Шкідливість таки� текстів полягає в 
тому, що вони привчають споживати інформацію, не докладаючи 
жодни� зусиль, таким чином виробляють звичку некритичного 
сприйняття текстів. Об’єднуючим елементом у цій класифікації 
виступає маніпуляція свідомістю та негативний вплив на аудито
рію»[1]. 
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Ще одна українська дослідниця С.Проскуріна пропонує вва
жати шкідливими тексти, які «направлені на знищення віри в 
Бога; націлені на підрив національни� та державни� інтересів; ті, 
що погрожують безпеці людства; тексти, що становлять загрозу 
суспільній моралі; тексти, що мають шкідливий пси�ологічний 
вплив на людину; тексти, що пропагують зло у будьякій формі: 
це і черствість, і жорстокість, і ненависть, і �амство, і вседозволе
ність, й інше…» [2]. 

Проектуючи ці ознаки саме на рекламні тексти, варто вра�у
вати особливості саме рекламного повідомлення. Однією з осо
бливостей реклами у пресі є її статичний �арактер. Тому для кра
щої запам’ятовуваності та для привертання уваги читачів вироб
ники реклами вдаються до різноманітни� поліграфічни� під�одів. 
Це виділення кольором, величина та структура шрифту, інтервал 
між рядками тощо. І навіть такі, здавалось би, суто те�нічні під�о
ди можуть нести негативний вплив на читача. Поперше, це при
вертання уваги не до основни� �арактеристик товару, а до дру
горядни� – упаковки, дизайну тощо. Крім того, іншим шрифтом 
виділяють і «акційцну ціну» товару, яка обов’язково наприкінці 
має цифру дев’ять. Так, 9,99 грн сприймається читачем як дев’ять 
гривень, а не десять, а це вже «дешевше». 

Повертаючись до особливостей зображувального контенту 
реклами, варто вра�овувати і зрозумілість ілюстрації, її доступ
ність для сприйняття і змістовність. Відповідно Закону �країни 
«Про рекламу»[3], заборонено зображувати дітей у небезпечни� 
ситуація� та використовувати ї� для рекламування товарів, які 
безпосередньо не стосуються дитячої аудиторії. Заборонені також 
ілюстрації, які суперечать нормам суспільної моралі, принижу
ють честь та гідність людини чи розпалюють ворожнечу. � цьому 
аспекті варто згадати і про гендерні особливості рекламни� по
відомлень. Не секрет, що сексуальне жіноче тіло приваблює увагу 
аудиторії. Проте такі зображення принижують представниць пре
красної статі, адже вони уособлюються як «легка здобич». До того 
ж, стереотипне зображення жінок у ролі домогосподинь, няньок 
чи прислуги також не надає рекламі позитивни� рис. 

Марнування часу читача – одна із головни� ознак недобро
совісності друкованої реклами в українській пресі. Скажімо, ти
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пове рекламне оголошення часто подається у вигляді великого за 
обсягом журналістського матеріалу, де згадка про рекламований 
товар з’являється приблизно усередині або й наприкінці матеріа
лу. Так, спочатку читачу нав’язують певну думку про користь чи 
шкоду деяки� товарів, а далі з’являється пропозиція вирішення 
проблеми – реклама певного товару чи послуги. � такому випадку 
читача своєрідно обманюють,  адже позначка «Реклама» біля тек
сту часто є непомітною, а за зовнішніми ознаками рекламне по
відомлення ніяк не відрізняється від журналістського матеріалу. 
Таким чином, у читача спочатку формується певне ставлення до 
теми (проблеми), і вже з відповідно інформаційною підготовкою 
читач сприймає рекламу. Така реклама містить у собі дві небезпе
ки марнування часу, так і підсвідому оману читача.

�країнське законодавство забороняє такі види реклами, як 
при�ована та недобросовісна реклама. Якщо визначити при�о
ваність реклами ще можливо, то із критерієм недобросовісності 
усе складніше. Адже часто текст реклами не відповідає реальним 
властивостям рекламованого товару. А перевірити добросовіс
ність такої реклами можна лише придбавши товар. Для того, щоб 
виявити таку рекламу, треба перевірити наявність усі� позначок, 
необ�ідни� для рекламування певни� груп товарів (банківські по
слуги, алкоголь), звірити законність рекламування певни� груп 
товарів (зброя, тютюн, послуги ворожбитів тощо) і т.д. � будь
якому разі, недобросовісною є кожна реклама, яка порушує укра
їнське законодавство. Порушення норм українського законодав
ства є критерієм, за яким можемо ідентифікувати недобросовісну 
рекламу. Ще один критерій – маніпулювання увагою реципієнта. 
Ця ознака включає в себе і навмисне зменшення вартості товару 
на одиницю, і відвертання уваги за допомогою те�нічни� засо
бів (виділення яскравим шрифтом «заманливи�» пропозицій «із 
зірочкою) тощо. 

Наступний критерій – некоректне застосування те�нічни� за
собів. На думку вчени�, це призводить до неправильного сприй
няття чи розуміння реклами, що в свою чергу негативно впливає 
на читача. А виділення яскравим шрифтом другорядни� ознак 
товару, неякісне зображення чи невідповідний шрифт – це осно
вні те�нічні прийоми, які відволікають реципієнта від важливи� 
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�арактеристик рекламованого товару чи послуги, про що ми вже 
згадували вище.

Критерій неграмотності рекламни� текстів �вилює нас із про
фесійної точки зору. Не секрет, що переважна більшість комер
ційни� повідомлень пишеться саме журналістами, проте мовні 
помилки у текста� реклами – явище звичне. Пропонуємо іденти
фікувати мовні помилки у рекламни� повідомлення� як ознаку 
недобросовісності, яка згубно впливає як на чистоту української 
мови в цілому, так і на ви�овання культури мовлення.  

Стереотипне зображення жінки як домогосподині, прислуги 
чи іграшки в рука� мужчин принижує людину за приналежністю 
до певної статі і негативно впливає на суспільство в цілому також 
шкодить рекламному текстові. 

Використання зображень дітей у рекламі «недитячи�» товарів 
чи відображення небезпечни� ситуацій за участю дітей – це ще 
одна ознака недобросовісної реклами. Цей критерій сформулює
мо як «некоректне зображення дітей у друкованій рекламі».

Резюмуючи, можемо зробити такі висновки. 
Рекламодавці – порушують норму про за�ист від недобросо

вісної конкуренції. Подають відомості, які не відповідають дій
сності, перебільшують, вказують про не�арактерні для рекламо
ваного товару властивості. Використовують невмотивовані порів
няння.

Редакції ЗМІ подають недобросовісну рекламу з кілько� при
чин – залежно від економічни� принципів своєї діяльності. Окре
мі з ни� окуповують себе завдяки високій ціні, обов’язкову перед
плату (державні, районні, тематичні газети), а де�то покриває вар
тість примірника за ра�унок реклами, тим самим зменшуючи ціну 
одного примірника. � такому випадку газети, такі як «Львівська 
газета», «Експрес», «Високий Замок» змушені активно співпра
цювати з рекламодавцями. Коли рекламодавців недостатньо, то 
рекламний відділ газети пропонує різновиди недобросовісної ре
клами, включаючи при�овану. За таку рекламу газета не сплачує 
податків, а рекламодавцю пропонують вигідніші за офіційні умо
ви. «Високий Замок» у попередні роки був визнаний одним з най
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сумлінніши� платників податків, проте половина реклами у цій 
газеті – при�ована, за яку податки не сплачують.

Для того, щоб виокремити зазначені вище явища з україн
ського медіапростору, потрібно здійснювати чіткий контроль за 
рекламою на всі� рівня� – від індивідуального (на рівні самокон
тролю конкретного журналіста), до редакційного, регіонального 
та загальнодержавного. А це можливо шля�ом залучення профе
сійни� спілок та громадськи� організацій.

Література 
1. Масімова Л. Критерії патогенності тексту //http:// nbuv.gov.ua/ 

portal/socgum/nzizh/ 2010 _ 41/Masimova.pdf
2. Проскуркіна С. Семантичний простір сучасного публі

цистичного тексту // http: //bibl .kma .mk. ua/pdf/naukpraci/
movoznavtvo/2010/13812512.pdf

3. Про рекламу: Закон �країни від 3.07.96 № 271/96ВР (Із зміна
ми та доповненнями, внесеними згідно з Законом N 1407I� 
(140715) від 03.02.2004) // http:// zakon.rada. gov.ua /cgibin/ laws/ 
main .cgi ? nreg = 270%2F96%E2%F0



14

Ігор Скленар,  
(к. н. соц. ком., доцент)

ПРОБЛЕМА ПРАВДИВОСТІ Й ТОЧНОСТІ 
У РЕЛІГІЙНІЙ ІНФОРМАЦІЇ В  

МАС-МЕДІА УКРАЇНИ

У цьому короткому огляді релігійної інформації резонанс
ного �арактеру у грудні 2017 року з’ясовуємо, чи правдивість і 
точність не поступається сенсаційності (на прикладі кілько� тем). 
Базовою медійною платформою є найавторитетніше релігійне 
інтернетвидання в �країні – «Релігійноінформаційна служба 
�країни» (risu.org.ua), а медійні джерела для систематизації реліrisu.org.ua), а медійні джерела для систематизації релі.org.ua), а медійні джерела для систематизації реліorg.ua), а медійні джерела для систематизації релі.ua), а медійні джерела для систематизації реліua), а медійні джерела для систематизації релі), а медійні джерела для систематизації релі
гійної інформації в контексті цієї статті – це друковані ЗМІ (газети  
«День», «Дзеркало тижня. �країна», журнал «�країнський тиж
день», газета «Gazeta.ua»), газета «Сегодня»; інтернетвидання – 
«�країнська правда», інформаційна агенція �НІАН. 

Кращі редакції світу сьогодні зорієнтовані у своїй редакційній 
політиці на стандарти, розроблені британською службою «Бі
бісі», серед яки� – правдивість і точність; безсторонність і 
багатоманітність точок зору...» [1; 99]. Опрацювання журналістом 
інформації на релігійну тематику передбачає ті ж самі методи, 
що й стосуються роботи з іншими потоками інформації. 
Ціла низка дослідників і практиків релігійної журналістики, 
релігієзнавців, які аналізують тему релігії в медіа (А.Бойко, 
А.Юраш, М.Балаклицький, Н.Гадьо, Ю.Лавриш, Т.Антошевський, 
Ю.Чорноморець, Л.Филипович та ін.), у свої� публікація� 
наголошують: без грунтовної освітньої підготовки і бодай загальної 
обізнаності із важливими питаннями релігієзнавства та богослов’я 
правдиве і точне висвітлення релігійни� подій є неможливе. Один 
з найкращи� ватиканістів у сфері медіа Джон Аллен в 2012 році під 
час доповіді в �країнському католицькому університеті у Львові 
зазначив: «…те висвітлення церковни� справ, яке отримуємо з вете висвітлення церковни� справ, яке отримуємо з ве
лики� світськи� джерел (у глобальному телебаченні, у глобальни� 
часописа� тощо), те висвітлення дуже часто є неврівноваженим, 
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неповним, нечесним і, що найбільш непростимо, неточним.» [2]. 
Проілюструємо це на прикладі резонансної у грудні 2017 року 

теми святкування Різдва Христового в �країні за григоріанським 
календарем. Як відомо, у листопаді 2017 року Вер�овна Рада вста
новила 25 грудня ви�ідним днем у державі. Точно відображає по
дію газета «День» таким заголовком: «Сьогодні �країна святкує 
Різдво Христове за григоріанським календарем» [3]. � «Дзеркалі 
тижня. �країна» факт президентського привітання із великим 
�ристиянським святом означено заголовком: «Порошенко при
вітав українців із Різдвом за григоріанським календарем» [4]. 
Однією з методологічни� помилок редакцій у висвітленні теми 
святкування став «поділ» Різдва на «католицьке» й «православ
не» – замість того, щоб пов’язувати його з питанням календаря. 
І такого під�оду допустилося немало періодични� видань, сай
тів, витворюючи в аудиторії неправильне розуміння календарно
го питання, пояснення якого, на нашу думку, потрібно робити не 
лише з нагоди встановлення ви�ідного на Різдво, а й протягом 
цілого року з допомогою коментарів, статей, авторами яки� мали 
би бути не тільки журналісти, а й компетентні свяшеннослужи
телі, провідні релігієзнавці, богослови.

� новинній стрічці інформаційноаналітичного журналу 
«�країнський тиждень» від 25 грудня 2017 року розширена за
мітка містить такий заголовок: «�країна вперше офіційно святкує 
католицьке Різдво» [5]. Заголовок газети «Сегодня»: «Католицьке 
Різдво офіційно стало ви�ідним днем в �країні» [6]. Навіть якщо 
трактувати святкування народження Христа суто за конфесійною 
ознакою, то й таке відображення події ніяк не вписується у реалії 
українського конфесійного життя – �ГКЦ святкує Різдво 7 січня, 
тобто за юліанським календарем.

Тепер про новинні матеріали на обрани� сайта� стосовно 
святкування 25 грудня. На «�країнській правді» міститься роз
ширена замітка під заголовком: «Закон про ви�ідний 25 грудня 
отримав підпис спікера». � тексті допущено дві неточності: «за
кон про запровадження ви�ідного дня на католицьке Різдво», «про 
святкування Різдва двічі» [7]. Останній факт потребує наступно
го уточнення: Різдво в �країні святкують за двома календарями, 
але тільки раз у році! В новинній стрічці спецпроекту «Релігії» 



16

на сайті �НІАН заголовок є наступний: «� Києві на Софійсь
кій площі вперше святкуватимуть католицьке Різдво». Водночас 
зміст першого речення повідомлення є правильнішим: «� центрі 
столиці вперше урочисто 24 грудня святкуватимуть Святий вечір 
за Григоріанським календарем [8].

На шпальта� «Gazeta.ua» у розширеній новині А. Кованди так 
оцінено подію у перспективі: «Католики й протестанти за�ідного 
обряду повинні отримати гідні можливості для виявлення свої� 
релігійни� почуттів» [9]. � цьому новинному матеріалі наведено 
фа�ові коментарі релігієзнавця й економіста [9].

Другий приклад релігійної теми, яку редактори й журналіс
ти окреми� друковани� ЗМІ й інтернетвидань неточно подали 
– це висловлювання папи Франциска щодо тексту молитви «Отче 
наш». Згідно із блогом римокатолицького священика Петра Ба
лога на сайті РІС�, 6 грудня 2017 року на італійському каналі 
T�2000 в передачі «Отче наш» папа Франциск висловив думку, 
що переклад останнього вірша молитви «і не введи нас у споку
су» не відповідає її суті та богослов’ю про Бога Отця. Коментар 
папи де�то (з журналістів, редакторів – уточнення наше) потрак
тував як сенсацію, зміну традиції, як революцію… [10].

З’ясовано, в якій площині лежить проблема неточного висвіт
лення питання про «Отче наш» у наши� ЗМІ – першоджерела і 
трактування інформації. Редакція «Gazeta.ua» виставила на сайті 
новину під назвою «Слова молитви «Отче наш» пропонують 
змінити» [11]. Тут помітна змістова відмінність, �оча сам текст 
новини на «Gazeta.ua» точно відповідає суті інтерв’ю папи, за 
винятком першого речення: «Папа Римський Франциск �оче 
змінити найвідомішу в �ристиянстві молитву «Отче наш» [11]. 
Слово «�оче» одразу вказує на якесь майбутнє рішення папи. 
Водночас посилаючись на британський щоденний таблоїд «Mir
ror», газета «День» у короткій новині цілком точно відтворює 
думку понтифіка [12]. 

Цілком неточно відображено подію на сайті газети «Сегод
ня» також від 8 грудня минулого року у новині: «Папа Римсь у новині: «Папа Римсь
кий вирішив змінити  молитву «Отче наш» [13]. Тут вже йдеться 
про рішення, якого насправді немає! Посилаючись на ту ж газету 
«Daily Mail», редактори «Сегодня» вживають слово «провока
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ційний» у стосунку до думки папи про переклад молитви. 
На нашу думку, коли неточність має місце в релігійній те

матиці, то необізнаний у тонкоща� релігійни� вчень середньо
статистичний читач в �країні створює у своїй уяві неправильне 
розуміння певного явища чи ситуації в сфері релігії. Здійснений 
аналіз дозволяє нам зробити висновок про те, що необ�ідно до
тримуватися точності і, водночас, правдивості відображення 
релігійної інформації. Твердження Д. Аллена про «непростимо 
неточне» висвітлення релігійни� подій, як бачимо, має реальне 
підґрунтя. 

Редакціям друковани� ЗМІ варто звернути увагу на покра
щення змісту новинни� повідомлень і також розширення тема
тичної палітри публікацій на релігійну тематику. 
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Ігор Лубкович 
(к. філол. н., доцент)

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ 
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ НА 

АУДИТОРІЮ

Парадокс, але соціологічні дослідження показують: читачам 
часто подобаються не ті публікації, які в редакція� вивішують на 
дошку найкращи�, і теми цікавлять не ті, які в журналістськи� 
кола� вважають провідними.

Журналістипрактики звужують свої завдання і не повною 
мірою використовують можливості друкованого чи мовленого в 
ефірі слова. При уважному  ж аналізі майже завжди з’ясовується, 
що автор такого тексту не�тує журналістською аксіомою: сила 
масмедіа не в адмініструванні, а в можливості впливу на дій
сність, або соціальну свідомість через громадську думку. По суті, 
таке «спи�ання вини» – своєрідний сум за тими часами, коли ґа
зет боялися.

Оскільки масмедіа діють через громадську думку, то кон
кретни� результатів досягають не безпосередньо, а через зміни у 
суспільній свідомості., через зміни у громадській думці.

Дуже часто випускають з уваги одну дуже важливу обстави
ну. Люди не усвідомлюють результатів впливу (особливо ціле
спрямованого) навколишнього соціального середовища.Відпо
відно і читачі, слу�ачі, глядачі не с�ильні визнавати результатів 
упливу масмедіа на ни�: переконана у чомусь людина вважає, 
що вона сама дійшла певного висновку, самостійно сформувала 
певне судження.

Масмедійна діяльність складається з трьо� етапів: відобра
ження дійсності, створення тексту, освоєння його аудиторією (1), 
і один із ци� етапів може бути ефективним, а інші – ні. Проблему 
можна розв’язати, якщо брати за основу не те, що журналіст об
рав за ціль, а те, що в цій конкретній ситуації він мав обрати і які 
методи досягнення цілі застосувати. 
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Отже, для того, щоб журналістська акція була ефективною, 
треба а) чітко визначити остаточну мету виступу; б)вра�увати 
стан і напрям розвитку громадської думки; в) визначити частко
ві цілі виступу; г) співвіднести ї� з особливостями аудиторії; д) 
вибрати спосіб, або комбінацію способів впливу (переконування, 
навіювання, зараження) і визначити засоби впливу (тему, жанр, 
структуру виступу).

Вибираючи ціль, слід вра�овувати три групи чинників. Перша 
група – суспільні потреби, актуальні завдання суспільства і мож
ливості каналу, властиві йому функції. Друга група пов’язана з ін
формаційною ситуацією в аудиторії: що �вилює людей, що вони 
знають з інши� джерел? До третьої групи належать суб’єктивні 
(творчі також) можливості журналіста чи каналу загалом. Йдеть
ся про аналіз власни� можливостей. Тобто, важливо визначити, 
чи до снаги конкретна ціль цьому журналістові, редакції, в якій 
він працює? Це не означає, що у випадку негативної відповіді 
слід «закривати тему».  Якраз тема може залишатись, іншою має 
стати ціль (наприклад, проміжною до наразі недосяжної.
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Наталія Шайда 
(к. н. соц. ком., доцент)

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО  
НАПОВНЕННЯ САЙТІВ ДЕРЖАВНИХ 

УСТАНОВ ЛЬВІВЩИНИ

Сучасні цінності європейської демократії вимагають надан
ня громадянам інформації про діяльність державни� установ. 
Така інформація має формувати правильні під�оди до розуміння 
того чим займаються державні установи та які результати її ді
яльності. З метою підвищення довіри громадян до правосуддя, 
органів прокуратури, фіскальної служби та інши� органів дер
жавної влади, з метою зміцнення авторитету, правової просвіти, 
ви�овання правової культури та з метою забезпечення інформа
ційної відкритості створені вебсайти як один з методів широкого 
о�оплення суспільства.

Предметом аналізу інформаційного наповнення офіційни� 
вебсайтів державни� органів Львівщини є визначення відповід
ність змісту ци� сайтів положенням нормативноправови� актів, 
які регулюють питання доступу до інформації про ї� діяльність. 
Вимоги до параметрів оформлення та наповнення офіційни� 
вебсайтів визначені, зокрема, Законами �країни «Про доступ 
до публічної інформації», «Про інформацію», «Про судоустрій і 
статус суддів», «Про очищення влади», «Про державну службу»; 
Концепцією розвитку електронного врядування в �країні, с�ва
леною розпорядженням Кабінету Міністрів �країни від 13. 12. 
2010 р. №2250р; рішенням Ради суддів �країни №68 від 06.10. 
2016 «Про супровід вебсайту місцевого (апеляційного) суду»; 
Положенням про набори дани�, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкрити� дани�, затвердженими постановою Кабінету Мі
ністрів �країни від 21 жовтня 2015 року №853; Порядком опри
люднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, затвердженим постановою кабінету Міністрів 
�країни від 04. 01. 2002 р. № 3 та іншими. Згідно з вимогами чин
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ного законодавства та, вра�овуючи звичайні потреби отримувачів 
(споживачів) інформації про діяльність державни� органів Льво
ва можна зробити певні висновки.

Якісне та регулярне інформаційне наповнення офіційни� 
вебсайтів державни� органів перетворює ї� на ефективні кому
нікаційні майданчики, полегшує роботу журналістів та дає гаран
тії поширення достовірної та перевіреної інформації.

Сьогодні надзвичайно висока увага суспільства до всього, що 
відбувається  як в окремій державній установі міста так і у дер
жавни� органа� �країни в цілому, тому виокремлюємо такі нови
ни із загалу всі� інши� новин як новини особливої ваги. Офіційні 
сайти навчились вже працювати на випередження. Варто заува
жити, що елементи світськи� чи жовти� новин на офіційни� сай
та� неприпустимі. До прикладу канцелярія суду знає все найпер
шою, а місцева прокуратура навчилась вжеоперативно викладати 
на своєму сайті інформацію про «гарячі провадження» та переда
чу справ до суду. І це все вже є готовими і перевіреними фактами 
для представників ЗМІ, які слідкують та регулярно користуються 
офіційними вебсайтами ци� державни� установ. До уваги було 
взято офіційні сайти прокуратури Львівської області, Господар
ського суду Львівської області та Львівської митниці ДФС.

Аналізуючи офіційний сайт прокуратури Львівської області 
звертаємо увагу на стрічку новин у розділі «Новини та публіка
ції», що демонструє широке висвітлення резонансни� подій на 
сайті. В середньому кожного дня у стрічці з’являється від 2 до 5 
повідомлень. Так само є розділи «Актуально», де виділені нови
ни, які можуть викликати підвищений інтерес в суспільстві, роз
діл «ЗМІ про нас» наповнюється публікаціями, де є повідомлення 
про показники, діяльність чи роботу прокуратури Львівської об
ласті та рубрика «Відеоновини» у якій розміщено сюжети з но
вин, записи пресконференцій, брифінгів та відеоповідомлень. 
На сайті представлений ар�ів авторськи� телевізійни� програм 
«Територія права».

Коли йдеться про інформаційне наповнення офіційни� сайтів 
судів у Львові, то формат ци� сайтів в усі� однаковий. До прикла
ду Господарський суд Львівської області у розділі «Пресцентр» 
має такі підрозділи: новини, анонси, пресрелізи, публікації у 
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ЗМІ, інтерв’ю, коментарі, відповіді, фотогалерея, відеогалерея, 
суддіспікери суду та контакти пресслужби. � розділі «Новини» 
викладено повідомлення про поточну діяльність суду, інформа
цію про перебіг та результати розгляду справ, зазначени� у спис
ку резонансни�, новини та матеріали за підсумками проведени� 
за�одів.

Офіційний   сайт Львівської митниці ДФС у розділі «Медіа
центр» містить підпункти: новини, місцеві новини, контакти, ре
агування на критику, публічні за�оди, фотогалерею та відеогале
рею. � розділі «Місцеві новини» за день може бути розміщено 
до 10 повідомлень, що дає добру базу для представників ЗМІ. 
Варто зауважити, що не у всі� підпункта� є свіжа інформація. 
До прикладу у розділі «Публічні за�оди» останнє повідомлення 
розміщене у березні 2016 року. В такому випадку доречним було 
б об’єднати деякі блоки.

Офіційні вебсайти державни� установ, які регулярно та 
вчасно наповнюються інформацією є головним джерелом, що 
своєчасно доносить до суспільства та журналістів точну, правди
ву, об’єктивну та важливу інформацію. Це підвищує шанси того, 
що журналісти правильно зрозуміють інформацію, знижує ймо
вірність її перекручування та дає можливість представникам ЗМІ 
при підготовці матеріалів послатись на офіційний вебсайт як на 
джерело інформації. Якісне наповнення офіційного вебсайту дає 
�ороші результати, коли він чітко і регулярно наповнюється ін
формацією і це наповнення відбувається систематично і безпе
рервно.
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ПАТРІОТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ВИСТУПІВ 

ВОЛОДИМИРА ЗДОРОВЕГИ

Публіцистика Володимира Здоровеги завжди мала яскраво 
виражену патріотичну спрямованість. Вчений вболівав за долю 
країни, її подальший вектор розвитку, зосереджував увагу на збе
реженні національної ідентичності, плекав українську журналіс
тику на засада� моральності, високої культури, пошани до рідної 
мови та історичної спадщини. 

Період незалежності �країни став новим поштов�ом до патрі
отичної тематики у творчості Володимира Здоровеги.  Вважаємо, 
що державотворчий зміст – одна з домінуючи� рис публіцистики 
вченого. І не тільки, коли йдеться про гострі суспільнополітичні 
теми, але й про проблеми формування майбутнього журналіста у 
вищій школі. На початковому етапі державотворення простежує
мо активну позицію вченого, що знайшла своє відображення як в 
науковопедагогічній, так і в публіцистичній творчості.

� стаття�, які були написані на початку 90� років ХХ століт
тя,  Володимир Здоровега не лише оперативно відгукується про 
наболілі питання суспільнополітичного життя, його публіцисти
ка виконує просвітницьку функцію щодо національного питан
ня, культурного розвитку, визначення історичної правди й утвер
дження ду�овни� та моральни� цінностей.

� публікація� Володимира Здоровеги  простежуємо тенден
ції патріотизму, гуманізму, моралізму, естетизму, творення нової 
демократичної культури. Публіцистика Володимира Здоровеги 
сприяла розвиткові процесів національного самоутвердження. 
Публіцист повною мірою активізував  свою візію національної 
ідентичності через призму політики і культури, які становлять 
два основні напрямки формування нації. �же на п’ятому році не
залежності �країни Володимир Здоровега, відчувши вимогу часу, 
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звертає увагу на необ�ідність офіційного державного визнання 
воїнів О�Н�ПА воюючою стороною в роки Другої світової ві
йни. Адже «без ни�, без О�Н�ПА, без в’язнів сумління не змо
гла б утвердитися сама ідея суверенності. І то не було явищем 
локальним, скажімо, галицьким, �оч найбільші імпульси націо
нального волевияву струмували звідси» [1].

 � публікація� «Сповідь на вершині життя про те, як з �о�
лів стають українцями», «Ми довели, що дозріли», «Собі і лю
дям», «Росія очима українця: стратегічний партнер чи…?», «Хай 
святиться ім’я твоє», які підсумовують п’ятиріччя української не
залежності, Володимир Здоровега реалізує ме�анізм державотво
рення через усвідомлення історични� реалій та подолання тавра 
бездержавності. «Мусимо позбутися тавра гомо совєтікуса, яке 
носять практично всі народи, що вилупились із загальносоюзно
го колгоспу» [3], – зазначає автор. 

Володимир Здоровега розвінчує стан ейфорії після проголо
шення незалежності �країни, наголошуючи на потребі доведення 
своєї політичної зрілості невтомною працею, здобутками в науці, 
мистецтві, економіці: «Романтичні мрії, коли багатьом вірилось, 
що досить проголосити незалежність, як автоматично у �ату при
йде достаток і добробут, залишились у минулому… Потрібна 
праця, мудрість, чесність, діяльна робота» [3].  

Актуальним завданням публіцистики Володимира Здоровеги 
було відображення повноти життя. Саме тому у свої� матеріала� 
він комплексно під�одить до висвітлення проблем національно
го �арактеру, нашаровуючи різні пласти ду�овноінтелектуальної 
сфери. Акцентує на толерантності в ім’я національної згоди, го
товності до компромісу, консолідації суспільства навколо гума
ністични� ідей, на основі чого твориться колективна національ
на ідентичність. Його боліла проблема поділу �країни на за�ід і 
с�ід, що є особливо актуальним у наш час, коли �країна втягнута 
у стан війни. Переконливим є судження Володимира Здорове
ги: «Саме це тавро бездержавності, а точніше, довголітнє буття 
під владою різни� чужи� держав породило недовіру між собою, 
умовно кажучи с�ідного і за�ідного регіонів, на якій так спеку
лювали вороги �країни» [3]. Володимир Здоровега наголошував 
на цій проблемі, яка сьогодні набула масштабного концептуаль
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ного значення, бо український ворог знову скористався нашим 
вразливим місцем. Він виправдовує ментальність українців с�ід
ного регіону: «Багато ци� людей, особливо, на с�оді �країни, об
ражаються, коли чують несправедливі, іноді необачно кинуті на 
ї� адресу слова зневаги. Вони не винні у тому, що ї� постійно 
обманювали, визискували, зневажали і переслідували, гноїли у 
тюрма�, зрештою знищували як націю, як народ» [3]. Сьогодні 
це судження надзвичайно актуальне. Ситуація на с�оді �країни є 
результатом програної інформаційної політики держави, відсут
ністю національної ідеології. 

Сьогоднішній і завтрашній день української журналістики 
Володимир Здоровега пов’язує насамперед із формуванням на
ціональни� кадрів журналістівпрофесіоналів. Журналіст, на 
його думку, має бути «переконаним патріотом, людиною �рис
тиянської моралі, гуманни� поглядів. Він повинен уміти глибоко 
мислити, самостійно аналізувати, точно передавати факти і смі
ливо відстоювати правду і справедливість… Це людина високої 
культури, знавець і популяризатор рідної мови. Ви�овувати таки� 
журналістівпрофесіоналів не можна, не вра�овуючи досвід на
ши� попередників, у свій час заборонени� і невідоми� навіть фа
�івцям у галузі журналістики» [2, 21–22].
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ВПЛИВ РЕКЛАМНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 
МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ НА 

АКТИВІЗАЦІЮ ЕМІГРАЦІЙНОГО РУХУ

Після встановлення польського окупаційного режиму в Га
личині уряд намагався зробити все аби перетворити Львів на 
польське місто. Всі уряди після 1923 р. проводили стосовно укра
їнців політику асиміляції, �оч і з різною послідовністю [1; с.179]. 
Польща була не готовою визнати українців самостійною нацією. 
Полонізація відбувалася на різни� рівня� і найважливішою була 
сфера культури. 

Прикладом цього може служити і державна пресова полі
тика. Відомо, що з 19 березня і до 3 вересня 1919 р. у Львові 
не ви�одила жодна українська газета. Журналістів та редакторів 
заарештовували, друкарні зачиняли та громили. Та все ж чима
лий опір, що його отримали поляки від українців, неодноразові 
апеляції до світової спільноти змусили польську владу ослабити  
політичний тиск. Цим відразу скористалися українці. Незважаю
чи на загострення українськопольськи� взаємовідносин громад
ське, культурне, економічне життя українців розгорталося доволі 
динамічно. Вони активізували процес відновлення колишні� ви
дань та стрімко почали засновувати нові. Зокрема було відновле
но випуск часописів «Діло», «Громадський Голос», «Свобода», 
«Нива», «Вперед», та ін. [2; с.108]. В Галичині щороку заснову
валося в середньому до 38 часописів.

Однією з помітни� проблем, що була зумовлена соціально
економічними обставинами міжвоєнного періоду була еміграція 
українського населення з Польщі до США, Канади, Аргентини, 
Бразилії та ін. Польському уряду була вигідна еміграція україн
ців, яка вирішувала проблему великої кількості українського на
селення, водночас ме�анічно чисельність поляків збільшувалася. 



28

� зв’язку з цим у За�ідній �країні було створено розгалужений 
еміграційний апарат, що мав сприяти переселенню українців та 
євреїв за океан. В еміграційному русі галичан важлива роль на
лежала мореплавним компаніям. Реклама мореплавни� компаній 
та ї�ньої агентури присутня у більшості українськи� видань між
воєнного періоду. На території За�ідної �країни активно діяли 
агентства англійськи� компаній: «Cunard Line» «White Star Line» 
«Royal Mail Line» «Nelson Line», голландськи�, «Holland America 
Lines» «Koninklijke Hollandsche Lloyd», французьки� «Chargeurs 
Reunis» «French Line», а також італійськи�, канадськи�, данськи�, 
бельгійськи� і польська «Linja GdyniaAmeryka». Найвпливові
шим серед ни� був «Koninklijke Hollandsche Lloyd». Він володів 
значним флотом, а перевезення пасажирів здійснювали такі су
часні кораблі, як «Фландрія», «Гельрія», «Оранія», «Зеландія». 

Ці та інші компанії створили в За�ідній �країні широку аген
турну мережу, яка за своїми масштабами не мала аналогів як у 
Польщі, так і серед решти європейськи� держав. Перше рекламне 
оголошення в українськи� часописа� міжвоєнної доби ми зустрі
чаємо в «Громадському Вістнику», що ви�одив в 19221923рр. 
Зокрема за квітень 1922 р. у ній вперше було розміщено рекла
му відомої англійської компанії «Cunard Line». Проглянувши усі 
номери цього видання, ми ще тричі зустрічаємо рекламу згада
ної компанії. Назване агентство популяризує себе як компанію 
з «найстарішими та найбільшими кораблями на світі», що здій
снюють перевезення до Америки й Канади. [3; ч.46] Буквально за 
місяць, у травні того ж року, згаданий часопис розмістив рекла
му ще дво� англійськи� компаній: «White Star Line» та «Red Star 
Line». Остання розмістила свою рекламу лише раз в травневому 
номері «Громадського вістника» за 1922 рік. Товариство повідо
мляло, що «кораблі компаній відпливають прямо з Антверпії і 
Данцігу до Америки» [3; ч.65].

Нашу увагу привернула компанія «White Star Line» («Лінія 
білої зорі»). Її рекламу було двічі розміщено у номера� часопи
су за червень 1922 р., двічі в січневи� номера� за 1923 р. та дві 
останні у лютневому та березневому видання� газети. Компанія 
володіла одними з найбільши� у світі кораблями, збудованими 
за останніми те�нічними досягненнями. Перевезення пасажи
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рів здійснювали такі сучасні кораблі, як «Olympic», «Magestic».  
«Homeric». Переїзд кораблями згаданого товариства тривав впро
довж 5ти днів. � рекламі повідомлялося, що еміграція до Амери
ки з «White Star Line» починалася 1 червня 1922 року.

Газета надавала свої сторінки для реклами іншим мореплав
ним компаніям. Нашу увагу привернула реклама Cosulich Line, 
вона, як і решта, спеціалізувалася на перевезення� емігрантів до 
країн Північної та Південної Америки. � розпорядженні компа
нії, рейси якої були спрямовані до Північної Америки, зна�оди
лися швидкісні пароплави «Belvedere» та почтовий – «Presidente 
Wilson». Вартість квитка для пасажирів, які відпливали з Вар
шави до Північної Америки, становила 106 $. Водночас до кра
їн Південної Америки, а саме Аргентини, Бразилії, Чілі, переїзд 
здійснювався пароплавами «Sofia», «Francesca» та «Atlanta» [3; ч. 
88]. Вартість подорожі для пасажирів третього класу становила 
60$.

Вперше рекламу англійської компанії «Royal Mail Line» ми 
зустрічаємо на сторінка� газети «Свобода» за 7 грудня 1922 року 
поряд із рекламою знайомої нам компанії «White Star Line». 
Реклама товариства «Royal Mail Line» видалася надзвичайно 
змістовною. Окрім традиційного повідомлення про відправку 
великої кількості свої� кораблів до Північної, Центральної та 
Південної Америки у рекламному повідомленні деталізуються 
всі послуги, що надаються на корабля� для зручності свої� па
сажирів. А саме: душові кабіни на 2, 4 і 6 чоловік, що доступні 
для всі� пасажирів; для цього ж класу функціонує «вибаглива 
ку�ня», «спеціальна пожива для матерів з немовлятами». За
вершує рекламу звернення: «Коли �очете уникнути морської 
�ороби…і мати приємну подорож через океан, їдьте тільки ко
раблями товариства «Royal Mail Line»» [4; ч. 31]. Керівникам 
відділів мореплавни� товариств, що діяли в Галичині, забороня
лось надавати емігрантам допомогу при отриманні закордонни� 
паспортів, самовільно підвищувати ціни на корабельні квитки, 
а також бути власниками чи співвласниками туристични� бюро, 
готелів, ресторанів, тощо. Про це засвідчують і зразки реклами, 
опубліковані часописом «Громадський Вістник». � ни� зокрема 
чітко вказувалась вартість корабельного квитка, інформація про 
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отримання візи та назви портів звідкіля від�одили і куди при�о
дили кораблі [5; ч.6, 18. 39]. 

Розгортання діяльності перевозови� товариств на за�ідно
українськи� земля� було взаємопропорційно пов’язано зі зрос
танням масштабів самої еміграції. Чи не найпереконливішим 
свідченням цьому є періодичність появи реклами корабельни� 
компаній на сторінка� галицьки� часописів. � 1919 р. з Польщі в 
країни Америки емігрувала 5901 особа, а вже 1920 ї�ня кількість 
збільшилася до 74121 особа. Збереження тенденцій до зростання 
еміграційного ру�у пророкувало мореплавним компаніям збіль
шення ї� прибутків.
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СИНТЕЗ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ЖАНРІВ
(на прикладі публіцистики М.Т. Рильського)

Синтез – метод дослідження, який полягає у теоретичному 
чи експериментальному відтворенні цілого з його складови� час
тин. Відомо також, що синтез �імічний – отримання складни� ре
човин з простіши�.

В аспекті синтезу жанрів журналістики мова може йти не 
стільки про виникнення якогось нового жанру чи його різновиду, 
скільки про органічне, логічно виправдане поєднання, взаємодо
повнення компонентів і �арактеристик одного з ни� іншими, що в 
підсумку веде до композиційно виправданого сюжету.

Тож будьякий твір, який відображає об’єктивну реаль
ність, написаний на документальній основі з реальними факта
ми, подіями, персонажами, в тім числі, й у віршованій формі, 
можна відносити до жанрів журналістики, зокрема, �удожньо
публіцистични�. Має право на існування і думка російського по
ета і літературознавця С. С. Наровчатова про те, що «поезія – це 
мислення в образа�, і, строго кажучи, всі �удожні твори (а нарис, 
зарисовка, фейлетон належать до �удожньопубліцистични� жур
налістськи� жанрів – прим. авт.), написані вони прозою чи вірша
ми, належать до поезії».

В. Й. Здоровега, І. М. Лубкович вирізняють як різновид ре
портажу �удожній репортаж. Білоруський учений В. П. Рагойша 
вказує на літературознавчі терміни «віршований нарис», «віршо
ваний репортаж». З огляду на це, маємо підстави трактувати такі 
поетичні твори Максима Рильського, як «Карпатські октави» (за 
визначенням самого автора, «поетичний щоденник»), цикли «На 
братній землі», «Книга про Францію» і «РіодеЖанейро» зі збір
ки «Далекі небос�или» також і як написані у віршованій формі 
подорожні нариси. Адже вони мають усі ознаки і компоненти 
цього журналістського жанру, причому, у перши� дво� згадани� 
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цикла� «Далеки� небос�илів» вірші поєднуються із спостере
женнями і роздумами автора, висловленими в прозовій формі.

Нерідко в одному тексті елементи дво� чи й більше жанрів 
взаємопов’язані і взаємодіють між собою настільки тісно й орга
нічно, що важко чітко визначити його приналежність до якогось 
одного жанру. 

Опубліковану в газеті «Молодь �країни» 7 січня 1950 
року «Новорічну новину» (йдеться про показану 1 січня того 
ж року виставу Київського �ореографічного училища – балет  
П. І.Чайковського «Щелкунчик») цілком можна вважати тим, що, 
за жанровим визначенням І. М. Лубковича, і є власне новиною з 
усіма притаманними їй ознаками – оперативністю, лаконічністю, 
актуальністю, простотою. Водночас цей газетний матеріал міс
тить у собі ознаки інформаційного повідомлення, рецензції (до 
того ж, досконало обізнаного в мистецтві авторитетного автора), 
інформаційної кореспонденції з тлумаченням, коментуванням й 
оцінкою події, відтворенням актуальної проблеми.

Поєднання �арактерни� елементів репортажу та інформацій
ної кореспонденції бачимо у «Святковому подарунку», надруко
ваному в газеті «Вечірній Київ» 6 листопада 1960 року і присвя
ченому пуску першої черги Київського метрополітену. Він – пер
ша з уже �рестоматійни� «Вечірні� розмов» М. Т. Рильського.

«Я почав з дрібниці, на яку, проте, слід звернути увагу Ко
мітетові радіоінформації при Раді Міністрів �РСР і всім нашим 
мистецьким організаціям. А кінчаю я тим, що підіймаю велику 
принципіальну справу». Вже з ци� рядків, якими М.Т. Рильський 
завершує свій виступ «Поважайте і любіть слово!» у газеті «Ра
дянська �країна» 13 серпня 1950 року, можна зробити висновок: 
він поєднує ознаки критичної репліки, оперативного коментаря, 
проблемної статті. Аналіз композиції та проблематики тексту 
підтверджує це.

Під час перебування М. Т. Рильського на ювілейній сесії з на
годи ювілею від дня народження Юліуша Словацього у Кременці 
57 вересня 1959 року до поетаакадеміка звернулися журналісти 
теорнопільської обласної газети «Вільне життя» з про�анням по
ділитися враженнями від події. М.Т. Рильський о�оче і оператив
но відгукнувся на нього, і вже 9 вересня 1959 року в цій газеті 
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був надрукований його матеріал «Дні поета в місті поета». В ньо
му поєднані елементи �удожнього репортажу з його образністю 
і ефектом присутності автора, творчого портрета Юліуша Сло
вацького.

Окрему увагу звернемо на листи М. Т. Рильського, зокрема,  
до його друга ще з київськи� гімназійни� років московського 
письменника і літературознавця О. Й. Дейча та його дружини 
Є.К.Дейч. Це зразки високо�удожньої публіцистики, де органіч
но поєднані різні журналістські жанри – звіт, репортаж, комен
тар, корепонденція, зарисовка. «Листи Максима Тадейовича май
же завжди докладні й точні у подробиця�»,  писав О. Й. Дейч у 
свої� спогада� «Дорогою дружби», а «кілька штри�ів, кинути� у 
гущу ділового листа, передають вроджену любов поета до приро
ди». Саме так М.Т. Рильський писав у листа� про свої враження 
від подорожей у Карпати (1959), у Францію (1957), у Болгарію 
на Міжнародний конгрес славістів (1963), про вже створене і про 
творчі плани, про життя у поетовому будинку в Голосієві. «Риль
ський уявляв собі нас як співучасників життя в Голосієві і пові
домляв найдрібніші подробиці його, – згадував О.Й. Дейч. – Він 
дуже любив робити свої примітки і до віршів, і навіть до листів. 
Часом над�одили віршовані «звіти».  

Епістолярна спадщина М. Т. Рильського, як і його публістика 
загалом, іще чекають свого грунтовного дослідження. До того ж, 
їм властивий своєрідний стиль майстра – за С. С. Наровчатовим, 
«мова письменника, прийоми його письма, улюблені засоби зо
браження, нарешті, притаманний йому синтаксис – усе це разом 
становить те, що ми називаємо індивідуальним авторським сти
лем».
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ПРИКЛАДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МЕДІАСТРАТЕГІЙ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ  

В ІНТЕРНЕТІ

1. Визначальною медіастратегією щодо католицьки� ЗСК 
сьогодні є конвергенція як тенденція зближення медій, взаємо
проникнення та функціонування радіо, телебачення і преси на 
одному інтернетресурсі. Активна трансформація католицьки� 
ЗСК згодом веде і до конвергенції усієї діяльності Католицької 
Церкви: кожна важлива подія католицького світу існує у трьо� 
виміра� – ду�овному, фізичному і цифровому.

2. Конвергенція спричинилася до постійни� змін передаван
ня католицького послання. Її специфіка робить інтернетресурси 
ретрансляторами друковани� і навпаки – преса на свої� шпаль
та� через передрук матеріалів інтернетмедій стає ї�нім промото
ром. Наприклад, друковане видання �ГКЦ «Мета» містить статті 
інтернетмедія «Католицький Оглядач», а інтернетресурс «Радіо 
Воскресіння» – ар�ів надруковани� номерів цієї газети. Таку вза
ємодію вдалося зафіксувати в усі� розглянути� медійни� систе
ма�: Ватикану, Італії, Польщі та �країни.  

3. Історично для католицьки� медій конвергенція виявляєть
ся черговим способом трансформації відповідно до нови� мож
ливостей та вимог часу. Простежити це можна на прикладі функ
ціонування «Радіо Ватикану», яке розпочало мовлення в епо�у 
найбільшої популярності радіо (1931 р.). � 1990� рока� «Радіо 
Ватикан» від традиційни� коротки� і середні� �виль пере�одить 
до супутникового та інтернетмовлення. Аналоговий звукозапис 
замінив цифровий, і місце магнітофонів займають комп’ютери. 
Радіо стає доступним на сайті [1]. 

4. Сьогодні «Радіо Ватикан» веде мовлення приблизно на со
рока мова� в ефірі та в інтернеті. �країнська онлайнверсія діє 
від 2006 року. Вона, як й інші сторінки різними мовами, містить 
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інформацію про діяльність Папи (Аудієнції, «Ангел Господній», 
Апостольські подорожі), найважливіші новини Католицької 
Церкви та світу, можливість радіо та аудіо прослу�овування і 
перегляду відеоновин у записі. Через вебкамеру можна стежити 
за усім, що відбувається на площі св. Петра. Через сайт «Радіо 
Ватикану» можна «відвідати» музей, переглянути ар�івні фото, 
відеозаписи, розклад трансляцій, історію радіо. А додаток для 
мобільни� пристроїв свідчить про вичерпність та сучасність 
можливостей сайту.

5. Епо�а конвергенції, пов’язана з активною діяльністю в 
інтернеті, розпочалась для «Радіо Ватикану» 2007 року. Відтоді 
інтернетсторінка Радіо Ватикану поєднує текст, звук, фото, ві
део, гіпертекст, гіперпокликання i мультимедії. Маємо чіткі озна
ки тісної взаємодії радіомовлення, телебачення та інтернету. Та
кий спосіб співіснування можна назвати оптимальним, оскільки 
саме в інтернеті можна розмістити «найповніший інформаційний 
пакет (без обмеження часу і простору, з додатковими покликання
ми, графікою, аудіо та відео ілюстраціями, розлогими і числен
ними коментарями)» [2, с. 49].

6. Сайт Радіо Ватикану не передбачає можливості залишати 
коментарі, однак для цього від 2010 року існують акаунти у со
цмережа� Фейсбук і Твіттер п’ятнадцятьма та сімома мовами від
повідно і з 2009 року — відеоканалу Ютуб. Вебсторінка «Радіо 
Ватикану» поєднує сучасні обов’язкові та додаткові можливості, 
які можна вважати ознаками якісного радіомовлення в інтерне
ті: різноманітя рубрик (7) та підрубрик (27) (наприклад, рубрика 
«Папа Франциск» має підрубрики «Ранкова Свята Меса», «Ау
дієнції та ‘Ангел Господній’», «Проповіді та промови», «Про
повіді та візити», «Зустрічі та за�оди», «Документи»); щоденне 
оновлення інформації («Щоденні рубрики» містять 10 підрубрик 
– «Розмови про актуальне», «Вірити разом з дітьми», «Соціальна 
доктрина Церкви», «Передачі для �вори�», «Кате�изм», «Переда
ча для дітей і молоді», «Богословські роздуми», Літургійний рік», 
«Роздуми про міграцію»); зручна тематична структура та наві
гація, що полегшує пошук; ар�ів, через який можна відстежити 
�ронологію подій; поєднання звуку, відео та тексту: можливість 
слу�ати радіо онлайн і в записі, дивитися відео через ар�ів або 
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Ютубканал і читати текст; зворотній зв’язок – через сторінку у 
Фейсбуці.

7. З погляду медіастратегій, і з огляду на ту місію, яку по
кладає на засоби комунікації в інтернеті Католицька Церква [3, 
с. 200], «Радіо Ватикан» відповідає поняттю сучасного якісно
го католицького медія. Процес трансформації «Радіо Ватикану» 
відбувався усі 85 років його існування: від радіотрансляції до 
онлайнового мовлення. Під час пере�оду в інтернет радіо набу
ло нови� ознак, форм і способів подачі інформації. Сайт «Радіо 
Ватикану» є прикладом вдалої конвергенції щонайменше трьо� 
засобів комунікації – радіо, телебачення та інтернету. Це перетво
рює онлайнрадіо на новий засіб комунікації, який, окрім тради
ційни� ознак радіо, поєднує в собі переваги інши� медій, а також 
ар�ів, бібліотеку та програмне забезпечення. 

8. Приклад функціонування цього ресурсу повністю збігаєть
ся зі ставленням Католицької Церкви до медій, де емпірика відо
бражає син�ронність втілення вчення про комунікацію.

Література
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ВІЙСЬКОВА ЖУРНАЛІСТИКА:  
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

У всі� армія� світу ідеологічна, ви�овна робота завжди були 
важливою складовою боєздатності. Недарма видатний китай
ський військовий теоретик �І – � ст. до н.е. Сун Цзи, за праця
ми якого і тепер навчаються у військови� навчальни� заклада�  
усього світу, зазначав: «Здобути сотню перемог у боя� – це не 
вершина мистецтва. Підкорити суперника без бою – ось вінець 
мистецтва» [2, с.40].

Належна увага цьому аспектові боєготовності відводилася і в 
українськи� національни� військови� формування� ХХ ст – �ГА, 
�ПА, і помітне місце тут мали друковані видання, які готували 
фа�івці своєї справи.

� часи СРСР комуністична пропаганда і партійнополітична 
робота у війська� і на флоті відігравала особливу роль, а в ній 
– армійська і флотська преса. Існувала чітка градація друкова
ни� органів – від дивізійни�, окружни� і флотськи� газет до цен
трального органу МО СРСР «Красная звезда». Також була сис
темною підготовка військови� журналістівофіцерів в училища� 
і академія�.

Зокрема, в тодішньому Львівському вищому військово
політичному училищі діяли факультет і кафедра журналістики, 
кафедра існувала і після розпаду СРСР і створення Збройни� 
Сил �країни, коли ЛВВП� стало Військовим інститутом при 
Д� «Львівська політе�ніка», а потім – Національною академією 
Су�опутни� військ імені гетьмана Сагайдачного. На жаль, сьо
годні вона не працює, військови� журналістів не випускає. Це 
пов’язували з тим, що під час реформування, скорочення, але, як 
констатуємо сьогодні, розвалу ЗС� були ліквідовані дивізійні, а 
потім і окружні газети, нарешті, газети видів Збройни� Сил. За
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лишилося й існує дотепер створене на базі газети КВО «Ленин
ское знамя» видання «Народна армія» як орган МО �країни.

Не менш згубним стало скорочення наполовину під цим же 
приводом особового складу створени� уже у незалежній �країні 
пресцентрів військови� округів. Хоча мало б бути навпаки: ці 
структури безпосередньо співпрацюють не з військами, а з редак
ціями ЗМІ, яки� ставало все більше.

З початком бойовий дій на Донбасі ситуація змінилася на 
краще. Приміром, у За�ідному регіональному медіацентрі Міно
борони �країни нині служать 11 офіцерів – військови� журналіс
тів, кожен з яки� має досвід роботи у пресцентрі АТО, у зоні 
бойови� дій.

Водночас гостро постала й існує досі проблема якісної вій
ськової журналістики і підготовки кадрів для неї. Адже тематика 
війни на Донбасі – провідна сьогодні у всі� ЗМІ. Посади прес
офіцерів бригад займають здебільшого випускники факультетів 
журналістики цивільни� вишів, і добре,  якщо вони мають бодай 
якусь армійську підготовку на військови� кафедра�.

Безумовним позитивом у вирішенні цієї проблеми стало, зо
крема, запровадження курсу «Воєнна журналістика» і по�ідни� 
від нього спецкурсів на факультеті журналістики ЛН� імені  
І. Франка. До викладання на ни� залучаються кадрові офіцери – 
військові журналісти з досвідом служби в АТО, пресофіцери  ар
мій країн  НАТО.

Потреба відновлення підготовки фа�івців військової журна
лістики у НАСВ імені гетьмана Сагайдачного очевидна. Важливо 
й те, щоб випускник журфаку цивільного вишу, який спеціалізу
ється на військовій тематиці (а вона не є простою), мав не повер�
неві уявлення, а глибокі знання в ній, пройшов бодай початковий 
військовий вишкіл на полігоні. Такий журналіст мусить бути до
бре обізнаним не лише із структурою ЗС�, а й з тактикою бою, 
веденням інформаційної війни. А також із цензурними обмежен
нями для ЗМІ, які неодмінно повинні існувати, якщо йдеться про 
армійську тему, особливо в умова� ведення бойови� дій. Це ре
альні шля�и перспектив військової журналістики.
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Відомий військовий журналіст полковник С. І. Горевалов за
значав: «Загалом відзначимо,що,як свідчить вивчення історії 
української військової журналістики, без сильної,боєздатної, до
бре підготовленої та оснащеної армії та її преси �країна не може 
існувати як незалежна самостійна держава» [ c.300 ].
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ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Галина Яценко 
(к. н. соц. ком., доцент)

ПРОБЛЕМА ГОЛОДУ В ГАЛИЧИНІ 
(ЗА П�БЛІЦИСТИКОЮ ІВАНА ФРАНКА)

Економічно зорієнтована публіцистика Івана Франка містить 
комплекс статей, присвячени� проблемі економічного зубожіння 
селян у Галичині наприкінці ХІХ століття. Найактуальніша про
блема того часу, яку порушив Іван Франко у цьому контексті, − 
голод у Галичині. � статті «Злидні в краю» [3, с. 1] він робить 
огляд повідомлень з різни� повітів Галичини про випадки  смерті 
від голоду. Оскільки Іван Франко розглядав факт як основу публі
цистики, то наступна публікація «Розміри ли�а» (про проблеми 
голоду в Галичині) побудована на основі статистични� дани� про 
селян, які голодують у різни� повіта�. Наприклад, у Бучацькому 
повіті голодували 10642 особи, а 7067 очікували голоду навесні. 
«Гадаємо, що реальне і фактичне уявлення про катастрофу ско
ріше зворушить чутливі серця, ніж найкрасномовніші заклики» 
[4, № 75, с. 1],  – пояснює використання мови цифр. Через рік 
з’являється стаття «Голод у Росії», що містить три проблемні ас
пекти: проблема голоду та пов’язані з ним демографічна криза, 
інфекційні за�ворювання, загострення криміногенної ситуації, 
селянські бунти; недієздатність урядової політики; передумови 
виникнення голоду. Панораму голоду в Росії публіцист подає як 
наочний приклад того, що може невдовзі спіткати Галичину, адже 
причини голоду і тут, і там майже ідентичні: виснаження ґрун
тів, масова еміграція, алкоголізм і нераціональний спосіб госпо
дарювання. Іван Франко також аналізує публікацію петербурзь
кого кореспондента «Czasu» та наголошує на її прогностичному 
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аспекті щодо економічної ситуації в �країні: «Про раціональне 
господарювання можна говорити тільки в прибалтійськи� 
провінція� та на литовськи� і українськи� земля�. Але й тут 
уряд своєю нерозумною внутрішньою політикою готує цілковиту 
руїну рільничої верстви, роблячи володіння землею привілеєм 
православ’я та панівної національності» [2, № 244, с. 2]. Тему 
голоду продовжує в публікації «Граф Толстой про голод у Росії», 
в якій переказує статтю Льва Толстого «О средства� помощи на
селению пострадавшему от неурожая» та подає своє перепрочи
тання її контексту. Публіцист звернув увагу на цю статтю тому, 
що російський письменник порушив важливу проблему неефек
тивності урядової політики в умова� продовольчої кризи, а, отже, 
Іван Франко, використовуючи приклад росіян, �отів застерегти 
австрійський уряд від необдумани� кроків. Найефективнішим 
урядовим актом для вирішення проблеми голоду було б засну
вання селянськи� фондів взаємодопомоги, тобто шпи�лірів.  � 
праці «Громадські шпи�лїрі в Галичинї 1784–1840» Іван Франко  
робить коротенький екскурс у історію заснування шпи�лірськи� 
фондів та аналізує принципи ї�нього функціонування, щоб читач 
зрозумів, що таке «громадські шпи�лірі», та на яки� кошта� вони 
засновувалися. Історичний екскурс, який він здійснює, свідчить, 
що заснування та функціонування громадськи� шпи�лірів зале
жало від місцеви� урядови� інстанцій. Вкотре постає проблема 
«галицької шля�ти»: у відповідь на цісарський декрет, що нака
зував «позаводити скрізь громадські шпи�лїрі і держати в ни� у 
запасї цїлорічне запотребованє місцеви� піддани�» [1, с. ХХ�II], 
галицький становий відділ висловлює цілий ряд організаційни� 
вимог, що в результаті означає неможливість виконання декрету. 
«Та центральне правительство не вважаючи на се не покидало 
раз розпочатого дїлі. Галицькій шля�тї довело ся і сим разом 
закусити свою сердитість і, здаючи ся на всесильність галицького 
шлєндріяну, ждати лїпши� часів» [1, с. XXXI]. Словосполучення 
«галицький шлєндріян», яке використовує Іван Франко, означає 
«недбальство, �алатність», але насправді містить важливу 
комплексну проблему, на якій він неодноразово акцентував, 
проблему неосвіченості селян та проблему відсутності 
національно свідомої інтелігенції. Галицькі селяни фінансово 
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не скористали з ліквідації фонду взаємодопомоги, адже після 
панщини були економічно спустошені та юридично неграмотні, а 
представники галицької шля�ти дбали лиш про свої інтереси, а, 
отже, свідомо прирікали ї� на голодну смерть. Ці дві проблеми є 
не лише першопричиною голоду в Галичині, а й ознаками явища 
соціальної розбалансованості та дезорганізації етносу на націо
нальному рівні.
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Тетяна Слотюк 
(к. н. соц. ком., доцент)

ТЕМА ВИХОВАННЯ ЯК МЕДІЙНИЙ 
ДИСКУРС

Ви�овання дітей – це відображення рівня суспільства і його 
вимог до себе. � ви�овному процесі беруть участь не тільки бать
ки, заклади дошкільного ви�овання, школи, університети, а й сус
пільство, соціум, колектив та засоби масової інформації. Останні 
мають свій вплив на формування світогляду та вподобань дітей 
з перши� днів ї�нього життя. Засоби масової інформації стають 
сьогодні ретрансляторами певни� моделей ви�овання, що прита
манні тому чи іншому суспільству, національності чи континен
ту. Сьогодні найбільш популярні і відомі моделі – це японська 
(вседозволеність до 5 років, з 5–15 дитина ви�овується у досить 
сувори� умова�, повни� обмежень і заборон, після 15 до дитини 
ставляться як до рівного), французька (за якою дитину ви�овують 
у доволі лояльному ставленні, де домінує любов, повага, сімейні 
цінності. Ця система дає можливість мамі віддавати дитину до 
закладів ви�овання з 6 місяців) і німецька (ґрунтується на органі
зованості та структурованості у всі� етапа� ви�овання: їжа, сон, 
розпорядок дня, спілкування з іншими дітьми тощо.) [1]. Кожна з 
ци� систем формується на основі традицій і ментальності, прита
манній саме тій чи іншій нації. 

Яка система сьогодні найпоширеніша у ЗМІ, спробуємо 
з’ясувати. �країнська модель ви�овання має свої �арактерні озна
ки та особливості. Загалом – це система заборон і правил. Правил, 
які не мають раціонального пояснення. «Не чіпай! Не йди! Злізь! 
Не сідай! і т. ін.». Такі заборони мають ґрунтуватися виключно 
на безпеці дитини. В. Якубовська у публікації «Жертви ви�ован
ня» у журналі «CREDO» подає порівняння українськи� реалій 
і французького бачення розвитку дитини, основаної на книзі
бестселері П. Дракерман «Французьке ви�овання» [2]. Загалом, у 
цьому журналі пошук видає 1529 посилань на матеріали за темою 
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«ви�овання». Проаналізувавши частину ци� матеріалів, можемо 
констатувати, що автори ци� публікацій ви�одять із ключового 
аспекту – пси�оемоційне здоров’я дитини має ґрунтуватися на 
релігійни� під�ода�. Що і дає адекватний результат у соціалізації 
та грамотному сприйнятті себе і довколишнього світу без 
пси�ологічни� травм та комплексів для дитини, які у майбутньому 
стають для неї причиною пси�ічни� та фізични� розладів.  

Через канали масової комунікації батьки можуть ознайомитися 
з різними те�ніками, методиками та моделями ви�овання дитини. 
До прикладу, на сайті телеканалу СТБ є підбірка найвідоміши� 
на сьогодні моделей: американський фізіотерапевт Гленн Доман 
вважає, що основне ви�овання, вміння і навички дитина освоює 
до 7 років і цей час є найпродуктивніший у ви�ованні. � центрі 
системи італійського педагога Марії Монтессорі стоїть дитина, 
яка сама вибирає заняття за інтересами. За системою Нікітіни� 
одним із основни� принципів навчання вважається створення 
правильного навколишнього середовища: для фізичного розвитку 
потрібен спортивний куточок, різний інвентар і пристосування. 
Також для розумової активності і розвитку інтелекту простір варто 
заповнити різними таблицями, с�емами, буквами, картами тощо. 
Концепція ви�овання Сесіль Лупан базується на методиці Гленна 
Домана, яка вважає, що розвиток – процес суто індивідуальний і 
потрібно звертати увагу не на вікові критерії, а на творчі і розумові 
здібності кожного. До прикладу, Вальдорфська педагогіка може 
застосовуватися у шкільному віці. Ґрунтується вона на навчання� 
австрійського мислителя Рудольфа Штайнера. � центрі цієї 
методики зна�одиться не ранній інтелектуальний розвиток, а 
розкриття індивідуальності через культуру і творчість. Читання 
і письмо діти починають вивчати практично з 12 років, а ось до 
чарівного світу казки, співу і танців занурюються з перши� днів 
навчання [3]. 

Загалом, телеканал СТБ має окремий розділ на сайті «Сімей
на пси�ологія. Ви�овання дітей», де розглянуто різні аспекти: 
стосунки батька і дитини; ви�овання гіперактивної дитини; пода
но відмінність під�одів ви�овання у різни� покоління�; визначе
но основні помилки батьків у ви�ованні та вказано рейтинг фраз, 
що створюють комплекси у дітей; подаються поради як ви�ова
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ти успішну дитину чи загалом як знайти спільну мову із нею та 
ін. Комплексне бачення проблеми ви�овання дітей – це запорука 
того, що може бути вироблена загальна система, яка допоможе 
батькам поновому сприймати сам процес і бачити його майбутні 
наслідки уже сьогодні. 

Найчастіше у ЗМІ подано інтерв’ю відоми� людей, політи
ків, співаків, акторів, журналістів, музикантів та ін., які діляться 
своїм успі�ом у ви�ованні дітей, демонструють, що поєднання 
кар’єри та гармонійні сімейні стосунки можуть бути запорукою 
успішного ви�овання. Таким чином, свідомо чи несвідомо ук
раїнські масмедіа певною мірою пропагують французьке ви�о
вання, коли дитину з перши� місяців життя ви�овують освітні за
клади, няні, батьки батьків, передаючи їм автентично українське 
ви�овання впереміш із французькими під�одами, які позначені 
гаслом: «Щаслива мама – щаслива дитина». 

Література
1. Популярні системи ви�овання дітей [Електронний ресурс] 

// Zdorovia. Міцне здоров’я – довге життя. – Режим доступу : 
http://zdorovia.net.ua

2. Системи ви�овання дітей: огляд найпопулярніши� [Електро
нний ресурс] // Сайт телеканалу СТБ. – 2017. – 14 лют. – Ре
жим доступу: https://psychology.stb.ua/ua/2017/02/14/sistemy
vospitaniyadetejobzorsamyhpopulyarnyh/

3. Якубовська В. «Жертви ви�овання» [Електронний ресурс] / 
Віта Якубовська // «CREDO». – 2017. – 17 вер. – Режим доступу: 
http://credo.pro/2017/09/164486



46

Юлія Присяжна-Гапченко 
(асистент)

ПРЕСА УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ  
У НІМЕЧЧИНІ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
(1945–1950 рр.)

Після війни на території Німеччини опинилися великі маси 
українців, які з політични� мотивів покинули рідний край, уни
каючи таким чином репресій з боку комунорадянського режи
му. Основу цього чергового потоку еміграції складали колишні 
політики, громадські діячі, літератори, журналісти, науковці, 
педагоги, підприємці, юристи, митці, студенти, гімназисти, семі
наристи тощо. Більшість з ни� знайшли тимчасовий притулок в 
американській зоні окупації як переміщені особи (ДП – Displaced 
Person) і були поселені сукупно в колишні� військови� частина�, 
дерев’яни� барака� робітничи� таборів. � таки� складни� умо
ва� розгорталося культурне життя, творилися �ори, драматичні 
колективи, школи, ремісничі училища, церкви, різноманітні гурт
ки тощо. � перші дні такого таборового утримання, зважаючи 
на �арактер еміграційни� мас, виникла конечна потреба кому
нікування. Тут варто зауважити, що процес творення періодики 
розпочався із «живи� газет», виголошени� у напівзруйновани� 
їдальня� зала� для нарад, через таборові гучномовці, встановлені 
на стовпа�. Як підкреслював у своїй монографії «�країнська емі
грація» Володимир Маруняк тематичний діапазон такого інфор
мування був невеликим – від репатріаційни� тем (повідомлень 
американськи� військови� чинників і допомогової реабілітацій
ної адміністрації Об’єднани�  Націй (UNRA) до «су�ої» зовніш
ньополітичної інформації та оголошень про розшуки рідни� та 
знайоми� [1; с.225]. у наступному етапі інформаційні потреби 
переміщени� осіб задовольняли газети, писані на друкарськи� 
машинка� і поширені циклостилевим способом. Ї� видавцями, 
засновниками були самоврядні таборові управи, організації, по
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літичні партії і приватні видавці. Масштаби інформації розши
рювалися, вона ставала коментованою, читач довідувався і про 
культурне, суспільногромадське життя ближчи� і дальши� укра
їнськи� таборів, події в Німеччині і світі. За свідченням Володи
мира Маруняка впродовж 1945–1948 рр. нара�овувалося 50 таки� 
видань.

Паралельно із циклостилевими почали з’являтися газети, 
виготовлені нормальним друкарським способом. Окремі з ни� 
отримали ліцензії американської чи англійської окупаційни� 
влад. Найважче було налагодити газетножурнальне видавництво 
у французькій зоні окупації, адміністрація якої була непри�ильна 
до потреб українців.

Оберігаючи свою ідентичність українські скитальці були чи 
не найактивнішими серед інши� національни� груп, які вимуше
но опинилися на чужині. Табори для переселенців трансформу
валися у своєрідні фортеці, які образно вони самі називали «Рес
публіками ДП», де все, починаючи з дитячи� ясел і завершуючи 
політичними партіями, організаціями і пресою, було підпорядко
ване плеканню єдиного національного цілого, почуття приналеж
ності до однієї нації і держави, яка бореться за визволення зпід 
комуністичного гніту і здобуття державної незалежності. � ланці 
збереження національної ідентичності пресі відводилася особли
ва роль, адже засобами друкованого українського слова поширю
валася правдива національна історія, культура, розкривався зміст 
традицій, звичаїв, пропагувалися програми політиків, розповсю
джувався досвід організації українського життя в умова� чужини. 

�продовж 1945–1950 рр. українці видавали понад 280 назв га
зет, журналів, інформаційни� бюлетенів. Далі йшли латиші (197 
назв), литовці (142 назви), поляки (125 назв), росіяни спромогли
ся лише на 10 газет і журналів. �країнська еміграційна періодика 
була добре структурованою. В американській зоні ви�одило 11 
газет, які можна означити як загальнополітичні, 16 – які не при
�овували своєї партійної приналежності, 45 церковнорелігійни�, 
близько 200 журналів. Дослідник української еміграції в Німеч
чині і Австрії Володимир Маруняк підготував ще й іншу, цінну в 
контексті нашої теми, статистику. � середовищі емігрантів вида
валося 19 літературномистецьки�, 15 наукови�, 18 студентськи�, 
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32 молодіжні, 8 дитячи�, 11 гумористични�, 46 інши� видань. До 
останні� належали, приміром, популярні серед емігрантів ор
гани «Господарськекооперативне життя», «�країнська школа 
на еміграції», «Громадянка» (для жінок), видання політв’язнів, 
військови�ветеранів [1; с.226229].

Під цю пору найбільш популярними і читабельними були лі
цензійовані газети, які (не для загалу) контролювалися відповід
ними політичними партіями, а саме «�країнська трибуна», «Час» 
(О�Нр), «�країнські вісті» (�РДП), «Наше життя» (соціалістичні 
кола). На ї� сторінка� точилася запекла полеміка навколо суті, 
тактики і стратегії визвольної боротьби, вони ж подавали адек
ватну картину подій та явищ в �країні, СРСР, Німеччині та світі, 
відповідно ї� коментуючи. Намагалися втримувати позапартійну 
лінію у тематиці «Неділя», дуже близька до типу вечірньої газе
ти, тижневик «�країнське слово», який відзначався культурниць
кою проблематикою [2].

Загалом преса української еміграції в Німеччині відіграла ви
значну роль у збереженні української національної ідентичності. 
Вона була своєрідною лектурою для людей різного віку з істо
рії, культури, народного побуту, політики, міжнародни� відносин 
тощо, зміцнюючи належність до нації, яка в більшості членів 
спільноти виявляється в почутті колективної, громадської іден
тичності. Набутий в республіка� ДП імунітет допоміг створити 
у країна� майбутнього розселення українців (США, Канаді, Бра
зилії, Аргентині, Австралії) ефективну систему протидії асиміля
ційним процесам.
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ПРО ДОВІРУ В СУСПІЛЬСТВІ  
ТА КУЛЬТУРУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Хтось мудро сказав, що «живуть ті нації, які мають програму 
на завтра». Тобто йдеться про реалістичний план дій, про страте
гію бачення майбутнього та його неу�ильне опанування. 

«�країні потрібен те�нологічний, науковофундаментальний 
прорив. Бо сьогодні на один і той же результат можуть працювати 
один японець і багатобагато українців. Світ разюче змінився. Те, 
що вчора вважалося головним багатством, – природні ресурси, 
–  нині поступається високим те�нологіям, науковим досягнен
ням. Бюджет – це не просто певна сума банкнот, це фінансовий 
план, доцільні проекти. Гроші – це мильна бульбашка, якщо не 
мати чіткої програми ї� використання.Треба створити атмосферу 
довір’я в суспільстві. І насамперед довір’я до влади, уряду. Йому 
мають довіряти люди. Бо якщо не вірять свої, то й за кордоном 
не повірить ні�то, отже, не буде і вкладень. Це просто: коли не 
вірять банкові – гроші тримають під подушкою» (Осип Мороз, 
доктор економіки, США).

Але про яку довіру до влади можна говорити? Достатньо про
читати бодай заголовки публікацій в українському сегменті ін
тернету, щоб усвідомити руїну в якій перебуває держава. 

Основні причини виснаження найважливіши� джерел стійко
го зростання �країнської держави: руйнування людського і со
ціального капіталу, нечисленність державницьки налаштованої 
еліти, моральний розклад проводу.

«Навіть в умова� найрозвинутішого правового суспільства, 
наприклад, у Сполучени� Штата�, існування суспільної довіри 
досі має вирішальне значення» (Френсіс Фукуяма).

� найширшому сенсі соціальний капітал – це політичне ото
чення, що формує соціальну структуру і полегшує, унормовує 
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розвиток суспільства. Соціальний капітал включає формальні ін
ституційні  зв’язки і структури, такі як уряд, політичний режим, 
законність у суспільстві, судову систему, громадянські політичні 
свободи. Інакше кажучи, економічний, соціальний розвиток про
цвітає в державі, коли її представники, корпоративний сектор і 
громадянське суспільство  утворюють форум, на якому вони мо
жуть визначати і здійснювати спільні цілі [http://www.worldbank.
org/poverty/scapital/whatsc.htm]. 

Приміром, для німців соціальним капіталом є висока якість 
праці й продукції. Для американців – діловитість, обов’язковість, 
коли слово підприємця важить більше, ніж скріплений печаткою 
підпис. Для норвежців і шведів соціальним капіталом слугує 
висока соціальна культура, котра унеможливлює різке майнове 
розшарування між громадянами. Французи можуть вважати сво
їм соціальним капіталом готовність завзято відстоювати власні 
права перед капіталом. Для англійців роль соціального капіталу 
виконують традиції... 

Руйнування людського і соціального капіталу, моральний 
розклад підірвали важливі джерела стійкого зростання �країн
ської держави. Бездумне поєднання культу ортодоксального нео
ліберального ринку з притаманними йому егоїзмом, войовничим 
індивідуалізмом, аморальністю, корисливістю, безпринципністю, 
підозріливим ставленням до держави як формальної інституції 
унеможливили трансформацію �країни в модерну державу. Со
ціальна структура �країни радикально змінилася. Причини вза
ємної недовіри серед українців, безумовно, коріняться в трагіч
ному минулому. Геноцид нації породив інстинкт її членів до ви
живання будьякою ціною. В результаті взаємна недовіра руйнує 
тисячі проектів ділової співпраці між потенційними партнерами. 
За браком соціального капіталу держава не здатна до розвитку, до 
модернізації. 

Будьякий соціальний капітал ґрунтується на взаємодовірі, на 
суспільній довірі. Йдеться про довіру до політика, до судді, до 
військового і поліціянта, до держслужбовця, до президента, до 
прем’єрміністра, до церкви. 

Навесні 1996 року головний редактор знаменитого журналу 
«Культура» Єжи Ґєдройц із своєї паризької штабквартири уваж
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но спостерігав за соціальноекономічними процесами на сво
їй далекій батьківщині: «� Польщі сьогодні бракує державного 
чуття, розуміння того, що саме служить справі держави. Визна
чальної концепції, якою повинна бути Польща, не відчувається 
у жодній галузі. Не розроблена зовнішня політика, бракує вій
ськової ідеї. Натомість важливого значення набуває призначення 
того чи іншого генерала і те, у яки� він стосунка� з міністром. 
Особиста боротьба заступає все – економічні, громадські спра
ви. Вона бере гору навіть тоді, коли йдеться про фундаментальні 
проблеми, головною з яки� є за�ист інтересів держави… З усією 
критичністю ставлячись до міжвоєнного періоду, треба визнати, 
що в Речі Посполитій суспільство мало почуття державності та 
обов’язку щодо вітчизни. Фінансові службовці, які становили 
найчисленнішу частину державни� працівників, оплачувались 
дуже низько. Незважаючи на це, �абарництва майже не існувало. 
Кількість скандалів, економічни� афер, пов’язани� з політични
ми колами, також була мінімальною, принаймні не мала, як у ни
нішній польській реальності масового �арактеру. До речі, мораль 
поляків після здобуття незалежності не була бездоганною, зокре
ма, партійні чвари стали звичайним явищем. Але все це подолав 
Юзеф Пілсудський. Це означає, що польську суспільність можна 
ви�овати».

Чи можна ви�овати суспільність українську? Хто її ви�оває? 
Народний артист Росії Володимир Назаров, уродженець �країни, 
не очікував побачити на батьківщині настільки «великої кількості 
відверти� ворогів» своєї ж країни – українців, які «не помічають» 
війну з Росією, яка її ж і розв’язала.

Як створити атмосферу довір’я в державі, в якій патріотич
но налаштована еліта нечисленна, політичний провід демонструє 
моральний розклад. Коли суспільству бракує соціальної та полі
тичної культури. Коли навіть Церква не працює на консолідацію 
суспільства. Коли не функціонують соціальні ліфти...

Сьогодні втілення своєрідного плану Маршалла для �країни 
– реанімації соціального капіталу на основі запозичення чеснот 
За�оду – навряд чи можливе. Тож  найперш влада на державному 
рівні має наочно демонструвати суспільству переконливі взірці 
взаємодовіри, взаємоповаги, взаєморозуміння. Але для цього по
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трібен авторитет �аризматичного лідера нації або ж групи осіб, 
яким беззастережно довіряють громадяни. 

На наш погляд, найефективніший метод творення привабли
вого образу сучасної української спільноти – всебічна інтелекту
алізація життя в �країні. Пріоритетом мають стати інвестиції в 
науку, освіту, культуру. Для цього українська влада має заручи
тися підтримкою свої� громадян, виробити довіру до �країнської 
держави у світі. Наслідок – економічне зростання, поліпшення 
добробуту населення.
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ПІДСЕКЦІЯ НОВИХ МЕДІЙ

Борис Потятиник 
(д. філол. н., професор)

МЕДІЙНИЙ ЧАС
 

Поняття «медіачас» чи «медійний час» вживаємо за ана
логією до вже існуючи� понять: «біологічний час», «соціальний 
час», «історичний час», «політичний час».

Чи має сенс таке словосполучення? Якщо має, то які особли
вості цього часу? Нарешті, як сприймає медійний час пересічний 
реципієнт (читач, глядач, слу�ач)?

Спробуємо окреслити три різні під�оди до розуміння медіа
часу:

1. � парадигмі класичної ме�аніки. Йдеться про астрономіч
ний час – незмінний, рівномірний, в якому зароджуються, розви
ваються і вмирають різні медіа, зокрема газети, журнали, теле
канали, інтернетресурси тощо.

2. � парадигмі релятивістської фізики, де час існує невідрив
но від простору і може зазнавати деформацій чи викривлень. 

3. � парадигмі семіотичної експансії, де текст, медіачас «по
жирає» час людської екзистенції.

Означена тема має кілька рівнів, тому почнемо з очевидно
го, того, що зафіксовано на лексичному рівні. Перше слово, яке 
спадає на думку в окресленому контексті – ЧАСОПИС. Етимоло
гічні словники простежують його по�одження від давньорусько
го  časъ і писати, пьсати. Останнє пов’язують з давньоіндійським 
piś, pirnśati, що означало «вирубувати», «прикрашати», «форму
вати», що, своєю чергою, може наштов�увати на думку не лише 
про відображення реальни� подій, але й про формування\творен
ня ци� подій [1]. 
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Поняття «часопис» вживається на позначення періодичного 
видання, яке публікується під сталою назвою, має нумеровані 
випуски, впізнаваний графічний дизайн та окреслену темати
ку. Це слово, окрім української, існує в низці слов’янськи� мов. 
Časopis у чеській і �орватській, czasopismo у польській, часопіс 
у білоруській. �сі ці варіанти виглядають калькою з німецького 
Zeitschrift: від Zeit (час) + Schrift (письмо, шрифт), передусім з 
огляду на те, що саме німецькі землі були батьківщиною не тіль
ки друкарства, але також і перши� друковани� періодични� ви
дань. Подібно це слово звучить у Данії – tidsskrift (tid – час), чи в 
Нідерданда� – tijdschrift.

Ймовірно, що всі згадані слова прототипно пов’язані з 
латинським hronographicon («журнал», «щоденник», «�роні
ка»), яке, у свою чергу, прийшло з грецького χρονογραφικόν — 
від χρόνος («час») + γράφω («пишу»). До речі, словник синонімів 
української мови часопис подає як синонім до слів газета і жур
нал.

Оскільки час може вважатися однією з форм існування цього 
світу, то творення світу є водночас творенням часу. Зокрема і ме
дійного часу, якщо йдеться про світ медій.

Не даремно так багато амбітни� газет мають у своїй назві 
слова «час» або «світ»: Die Zeit, The Times, Los Angeles Times, San 
Fancisco Chronicle, Die Welt, El Mundo, Le Temps, �країнський 
час, Новое время, Czas Pomorza, Novo �rijeme, Godzina Filozofów. 

Щоправда, у давньогрецькій міфології Хронос є старшим, 
ніж Космос. Власне Хронос, як відомо, створив з �аосу та ефіру 
«яйце світу» і опікувався лінійним (лінеарним) �ронологічним 
часом. До того ж, Хроноса, як бога абстрактного часу, протистав
ляють Кайросу – богу конкретного часу, випадку. Тут доречне 
питання, чи не пасував би більше медіям, для яки� так багато 
важить теперішнє, бог Кайрос, а не Хронос? Щоправда тоді нам 
довелося би «�ронологію» (як і інші складні слова з «�роно») пе
реінакшити на «кайросологію» 

Асоціативно «часопис» пов’язується з давнішим «літопис». 
Коли ж йдеться не про роки, то на думку спадає місяць, тиждень, 
день (французьке jour і, відповідно, «журнал»). Серед відоми� 
читачеві назв – �країнський тиждень, The Week, газета День.
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Темпоральність. � науковій літературі, присвяченій медіям, 
здебільшого подибуємо терміни «темпоральність», «темпораль
ний» (від лат. tempus – час) які переважно пов’язуються із побу
довою, структурою, особливостями медіапродуктів, як от теле
програм. П’єр Бурдьє висуває тезу про фрагментовану темпораль
ність телебачення, для якого властива калейдоскопічність, швидкі 
тематичні пере�оди і поквапливість. Темпоральність телебачення 
розглядає німецький медіафілософ Лóренц Éнгель (Lorenz Engell) 
в дисертації «Від протесту до нудьги. Логічні та темпоральні за
сади телебачення» [2]. «Темпоральний досвід суб’єкта постмо
дерного соціуму»  є об’єктом уваги Фредріка Джеймсона (Fredric 
Jameson) [3]. «Однією із центральни� текстотвірни� категорій є 
темпоральність, яку зазвичай розуміють як сукупність експліцит
ни� і імпліцитни� способів вираження часу, – пише Юрій Кійко у 
дисертаційному розділі «Темпоральність німецьки� і українськи� 
медіатекстів». Власне йдеться про позначення часу і про грама
тичні категорії часу в медіатекста� [4]. 

«Час у телевізійному наративі: досліджуючи темпоральність 
у програмуванні ХХІ ст.» – автори збірника під такою назвою на
магаються описати різні телевізійні прийоми «гри з часом», які 
дозволяють наче стискати або розгортати час, давати глядачеві 
відчуття, що він перебуває водночас в теперішньому і минулому 
[5]. Про сітку телевізійного каналу з огляду на темпоральні за
кономірності поведінки телевізійної аудиторії йде мова у статті 
Черемни� І. В.  Тобто з поняттям «темпоральність» в науковій лі
тературі здебільшого пов’язаний прикладний аналіз, наприклад, 
маркетинговий або сценарномонтажний. Такі прикладні аспекти 
можуть стосуватися суб’єктивного відчуття часу у реципієнта, 
проте мало стосуються філософської сутності питання. 
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Наталія Габор 
(к. філол. н., доцент) 

ЗМІНИ В СУЧАСНОМУ 
ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВІ У КОНТЕКСТІ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сьогодні українське журналістикознавство розвивається 
не менш стрімко, аніж сучасна журналістика. З часу свого ви
никнення в �країні (тоді ще радянській) журналістикознавство 
підпорядковувалось філологічним наукам, і медіатексти дослі
джувались у контексті текстології, жанрології, мовознавства. 
Після проголошення незалежності держави �країна, її наука 
про журналістику почала змінюватись. На це вплинули: 1) по
ява нового типу медійни� практик: інтернету, соціальни� ме
реж, медіаактивної аудиторії, здатної генерувати контент. Якіс
но інше медійне середовище з іншим інструментарієм, іншими 
бізнесмоделями, врешті іншою аудиторією вимагали інши� до
сліджень; 2) у 2007 році цей процес завершився пере�одом жур
налістикознавства у соціальнокомінікаційний науковий напрям, 
який запропонував широкий простір для аналізу не лише текстів, 
жанрів та історії журналістики, але й аудиторії та способів співдії 
з  нею,  правови� та етични� норм, комунікативни� інструмен
тів та стратегій, менеджменту ЗМК; 3) розширення міжнародни� 
академічни� контактів сприяло залученню в дослідницький кон
текст провідни�за�ідни� медіатеорій та наукови� парадигм, як
от:медіаекологія, медіаар�еологія, медіакультура,—професійний 
інтерес до яки�був поза межами українського журналістикознав
ства; 4) суспільні події та пов’язані з ними нові реалії (гібридна 
війна з її постправдами та фейками) теж змінили журналістику 
не менше, аніж поява нови� медій. Ніколи досі явища журналіс
тики не потребували такого негайного аналізу як сучасні; 5)за
рубіжна фінансова підтримка медій (гранти)не покривала сфери 
необ�ідни� актуальни� досліджень, проте якийсь час могла під
тримувати інтерес до певної тематики. Наприклад гендерна чи 
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екологічна тематика, дотримання етични� норм, журналістське 
розслідування, медіапідтримка переселенців, розвиток медіаос
віти – ось приблизний перелік пріоритетів зарубіжни� конкурсів, 
які мали вплив на тематику українськи� медіадослідженьта носи
ли переважно прикладний �арактер.�країнська державна фінан
сова підтримка медіадослідженьнезначна й не покриває потреб, 
які могли б вплинути на розвиток теорії, сприяли напрацюванню 
дослідницьки� методів та понятійного апарату; 6) у 2015 році Мі
ністерство освіти і науки �країни запровадило оновлений перелік 
спеціальностей, у якому «Соціальні комунікації» як галузь замі
нили 06 «Журналістикою», що матиме вплив на дослідження.

Ще одним явищем, яке, безперечно вплине на українські ме
діадослідження, є те, що поступово в українському академічно
му середовищі одним з основни� параметрів оцінювання якос
ті вишу загалом та науковця зокрема є рівень публікування та 
цитованості в зарубіжни� журнала� з імпактфактором. Відразу 
акцентую, що я не відкидаю користі зарубіжни� публікацій для 
глобальної наукової комунікації та в�одження в англомовний на
уковий простір. Проте за умови, що вона дійсно корисна для кон
кретного науковця чи інституції. І справа не тільки в тому, що 
значна кількість викладачів університетів не мають фінансови� 
можливостей бути учасниками зарубіжни� конференцій, і навіть 
не в тому, що, як вважають деякіколеги по це�у, значна кількість 
«власників» наукови� ступенів перебувають в академічному ваку
умі й незацікавлені інтегруватись у світову науку, не розуміють її 
проблем і не знають досягнень. А ще й в тому, що за�ідні журна
ли були задумані й організовані так, щоб задовольнити інтереси/
запити насамперед власного наукового середовища, дослідників 
конкретного наукового напрямку (при університета� чи наукови� 
асоціація�). Наразі небагато тем, актуальни� для українського 
медіасередовища, можуть зацікавити ї�. І ще одна важлива й 
цікава деталь: за даними Міжнародної асоціації видавців наукової, 
те�нічної та медичної літератури, кількість видавців наукови� 
журналів у світі оцінюється до 10 000. З ни�  95 % публікують 12 
журнали, решту 67% виданьпублікує лише сотня(!) видавництв. 
� 2013 р. ї�до�ідстановив понад 10 більйонів доларів, левову 
частку з яки� отримали саме та сотня видавництв [1; 4546]. То 
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чи вимога до гуманітаріїв публікуватись у за�ідни� журнала� з 
імпактфактором, свідчить лише про прагнення глобалізувати 
українські наукові досягнення? Більше того, за�ідні науковці 
все більше піддають критиці кількісні показники цитованості як 
замір якості наукового тексту, оскільки виявлено чимало випадків 
маніпуляцій ними. Це явище ниніактивно обговорюють на 
міжнародному блозі, присвяченому «видавничій ку�ні наукови� 
публікацій» – scholarlykitchen.sspnet.org. 

Висновок. �країнське журналістикознавство має розвивати 
власну академічну культуру медіадосліджень, базуючись 
на власни� традиція� та зарубіжному досвіді, створювати 
національні медіадослідницькі видання з імпактфактором з 
міжнароднимпоширенням та власнимиприорітетами. Публікації 
в зарубіжни� видання� з імпактфактором мають бути 
бажанимий максимально зао�очуватись, за умови, що цього 
потребує досліджувана проблема. За інши� обставин ця вимога 
необгрунтована.
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Юлія Луць 
(асистент)

НОВІ МЕДІЇ В СИСТЕМІ УТВЕРДЖЕННЯ  
Й ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Динаміка розвитку нови� ЗМК вимагає створення вдоскона
леного й осучасненого правового поля, дещо відмінного від по
стулатів, які налагоджують правовідносини у традиційни� ЗМІ. 
Адже сьогодні в �країні та поза її межами найперше маємо спра
ву зі стрімким розвитком громадянської журналістики. � ролі 
журналіста, незалежно від професійної освіти, може бути кожна 
людина, що бажає вільно й публічно висловлювати свої думки, 
збирати й опрацьовувати інформацію, бути активним її джере
лом. Відтак, збільшується перелік проблем, які виникають в про
цесі використання інтернетресурсів аудиторією. Дискримінація 
за статевою, расовою, гендерною, етнічною ознаками, застосу
вання мови ворожнечі і кіберзалякування – найбільш виражені 
проблеми віртуального середовища, що пов’язані із дотриманням 
прав людини. Відчуття анонімності та безкарності, дуже часто 
додає впевненості у висловлюваня� користувачів з того чи іншо
го приводу. Як наслідок, мова ворожнечі стрімко поширюється 
з одного кінця світу в інший, що стає потенційною небезпекою. 

Згідно з положеннями Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи державамчленам щодо Посібника з прав людини для 
інтернеткористувачів, останні мають чітко визначені права, се
ред яки�: доступ до Інтернету та недискримінація (расова, релі
гійна, етнічна, гендерна); свобода вираження поглядів та інфор
мації (окрім випадків дискримінації, ненависті або насильства); 
участь у мирни� протеста� онлайн; приватність і за�ист дани�; 
освіта та грамотність (право на освіту і доступ до знань) тощо [5].

Натомість, Е. Кін та М. Георгеску, автори посібника з протидії 
мові ненависті онлайн через освіту з прав людини «Закладинки», 
наводять приклади знущань, порушень прав людини в інтернеті, а 
саме: надсилання погроз, провокаційни� образ, дискредитація на 
расовому та етнічному грунті; спроби заразити вірусом комп’ютер 
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жертви; масове надсилання електронни� листів образливого зміс
ту; публікація або розповсюдження неправдивої інформації про 
людину з метою нанесення шкоди людині або його (її) репутації; 
викладати в Інтернет фото людини, особливо в компрометуючій 
ситуації, без його/її дозволу; публікація листування без дозволу 
автора; чинити тиск на інши�, щоб ізолювати жертву від суспіль
ства (в реальному або віртуальному світі); неодноразове надси
лання непристойни�, жорстоки� і образливи� повідомлень [3].

В процесі дослідження контенту регіональни� українськи� 
інтернетвидань та публічни� акаунтів соціальної мережі Фей
сбук (за 2017 р.), ми виявили приклади порушень прав людини в 
інтернеті, що були зреалізовані в розрізі дво� категорій онлайн
користувачів: користувацька аудиторія – інтернетюзери, та про
фесійна аудиторія – журналісти, які включають у себе по дві гру
пи, відповідно:  1)онлайнкористувачі, права яки� порушують, 
та онлайнкористувачі, які порушують інтернетправа інши� 
людей; і  2) журналісти, які порушують права людини онлайн, 
та журналісти, які виконують адвокаційну функцію (журналісти
правоза�исники). Наведемо приклад порушення прав людини 
журналістами одного із регіональни� волинськи� видань.  Влітку 
2017 року редакція інтернетвидання «Під прицілом» (м. Луцьк), 
оприлюднила колаж із фото місцеви� гендерни� активісток, жур
налісток, редакторок у вигляді оголени� моделей журналу «Плей
бой». Текст до ілюстрації був насичений сексистськими закида
ми, спрямованими проти жінок з активною позицією [4].

Онлайнсередовище може бути місцем, де права людини по
рушують, й водночас інструментом, який ефективно виконує ад
вокаційну функцію щодо людськи� прав і свобод. � випадку по
рушення останні� в �країні на державному рівні за�ист гаранту
ють у таки� інстанція�: �повноважений Вер�овної Ради �країни 
з прав людини; �правління боротьби з кіберзлочинністю Мініс
терства внутрішні� справ �країни; міжнародні судові установи 
(головно, Європейський суд з прав людини) та організації [3]. 
Щодо власне нови� медій, то найбільш поширеним ме�анізмом 
за�исту чи то пак засобом привернення уваги спільноти до певної 
проблеми, є флешмоби, ініційовані активістами та активістками 
у соціальни� мережа� під �ештегом із зазначенням конкретного 
питання (до прикладу, «#яНеБоюсьСказати»  флешмоб, орга
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нізований 5 липня 2016 року українською громадською активіст
кою Анастасією Мельниченко у мережі Фейсбук проти насиль
ства над жінками).

� ци� комунікаційни� процеса� важко переоцінити роль 
журналістів, що виконують свою справу на професійному рівні. 
Маючи кредит суспільної довіри, й часто виконуючи адвокаційну 
функцію при порушення� прав і свобод людей, журналісти по
винні, поперше, тлумачити, аналізувати проблеми, що виникли 
у площині прав людини, поширювати про ни� знання; подруге, 
дотримуватись принципів журналістської етики й стандартів 
журналістики, що сприятиме конструктивному погляду на про
блему; потретє, й стосовно студентів інститутів, факультетів, ка
федр журналістики,  журналістівновомедійників й дослідників 
сфери нови� медій власним прикладом формувати культуру ви
користання можливостей вебпростору, й інформувати користу
вачів про виявлені потенційні небезпеки у віртуальній площині, 
що можуть цілком трансформуватися у реальну.
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Зоряна Погранична 
(асистент)

КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ МЕДІА-БРЕНДУ 
“THE NEW YORKER”: ВЗАЄМОВПЛИВИ 

ДРУКОВАНОЇ ВЕРСІЇ, ВЕБ-САЙТУ  
ТА ПРОФІЛЬНИХ СТОРІНОК  
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Історія розвитку медій – частково, історія протиріч між но
вими і старими формами, новими і старими платформами, нови
ми і старими авторами. Однак, властиво, у цій історії так званий 
«старий» формат не зникає, а існує і розвивається паралельно з 
новим і новітнім. Сьогодні таким протистоянням називають пари 
«журналістський контент �S розповідь очевидця», «якісні медії 
�S соціальні мережі», «текстова форма �S візуалізація». Однак, 
чи можна називати цю взаємодію протистоянням, чи все ж це 
взаємовплив?

Для детальнішого аналізу було обрано кейс журналу «The 
New Yorker» (далі – «НьюЙоркер» – авт.), який складається 
з друкованого видання з усіма ознаками традиційни� медій 
попереднього століття: текст, відсутність фотографій, тематичний 
спектр освітакультураполітика; вебсайту, якому притаманні 
�арактеристики медій віком 820 років, зокрема дублювання 
матеріалів після публікації у друкованому видані, новинний 
контент, фотоматеріали як повноцінний журналістський текст; 
профільни� сторінок у соціальни� мережа�, які нині ведуться 
відповідно до основни� вимог цього типу медіапродукту: ілюзія 
прямої комунікації з аудиторією, візуальний контент як основний, 
увага до наповнення заголовків. Проте, феномен «НьюЙоркера» 
полягає не стільки у адаптації до медіатрендів, а в ї� адаптації до 
себе, що буде коротко розглянуто у цій публікації.
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Атрактор1 у журналістиці цьому дослідженні означено як 
жанрові та тематичні особливості конкретного ЗМК, які є 
іміджевими елементами, що приваблюють цільову аудиторію. 
І, в аналізі феномену «НьюЙоркера» атрактор є одиницею  
взаємовпливу друкованого журналу, вебсайту та профільни� 
сторінок у соціальни� мережа�.

Базуючись на дослідження� друкованої та вебверсії «Нью
Йоркера» у 20122014 рр. виділяємо 2 групи атракторів, які 
притаманні обом версіям: 

Жанрові: довгі тексти (аналітична стаття, рецензія, есе), 
карикатури, коментар.

Тематичні: література, світова політика, НьюЙорк, освіта.
 С�ематично можна означити наступні адаптації комуні

кативни� процесів зі своєю цільовою аудиторії «НьюЙоркера» 
відповідно до атракторів видання та соціальни� мереж:

Література – Фейсбук – Довгі тексти
Світова політика – Інстаграм, Твіттер – Карикатури, коментовані 

новини
НьюЙорк – Фейсбук – Довгі тексти, анонси 

Освіта – з`являється Youtube.
До прикладу, жанровий атрактор карикатури адаптували до 

використання у соціальній мережі Інстаграм. Карикатура – візу
альний формат, який дозволяє передавати реципієнтові ідеї, які 
часто потребують складни� текстови� форм. Цей формат є клю
човим в іміджі «НьюЙоркера», адже дозволяє в універсальній 
формі «картинки» вмістити «редакційну політику», і для цього 
ЗМК є елементом «авторитету», себто того формату транспор
тування інформації, якому: 1) довіряє аудиторія, 2) передає ідеї/

1 Фізичний термін «атрактор», який поступово було введено у лінгвістику, 
а нині і в теорію журналістики буде означено як умовну одиницю взаємо
пливів у цьому дослідженні. «Атрактор»  дослівно з англійської «той, що 
привертає увагу, притягує»  – (у фізиці) множина точок у фазовому просто
рі, до якої збігаються фазові траєкторії дисипативної системи. Себто щось, 
що притягує до себе інші елементи у відкритій нелінійній системі. Серед 
українськи� медіавчени� варто зазначити Пі�товнікову Л. С, що вивчає це 
явище в галузі прагмастилістики та синергетики дискурсу та Шиліну А. 
Г., яка використала дослідження атракторів у журналістикознавстві [1], [2].
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цінності/принципи видання, 3) виконує функцію формування 
громадської думки. � той самий час, Інстаграм – соціальна мере
жа, одиницею передачі інформації якої є візуальний контент, а за 
даними Alexa саме ця платформа є основним джерелом новин для 
7% усі� споживачів новин у США та пере�ідним етапом до жур
налістськи� порталів для 26% [3], [4]. Для ринку, це вже чимало, 
а відтак «НьюЙоркер» у пошука� шля�ів до своєї аудиторії в цій 
мережі використав подвійний атрактор – карикатури, які відразу 
асоціюються з брендом «НьюЙоркер», і разом з тим є типовим 
контентом, себто тим, заради якого користувачі Інтернету заван
тажують цей додаток собі на ґаджет. Таким чином, у результаті 
отримано найкоротший шля� до аудиторії, яка б мала найдовше 
йти до цього ЗМК. Наприклад, карикатури з �ештегом #trump 
отримали більшу кількість переглядів на профільній сторінці ка
рикатурного відділу «НьюЙоркера» у 2017му році. � цей час 
основна кількісна аудиторія профілю була іноземними користу
вачами (Німеччина), і основними зацікавленнями цієї аудиторії 
в Інстаграмі були новини. Властиво, що коректне адаптування 
свого атрактора до атрактора платформи, на якій відбувається пе
редача інформації, дозволило виданню залучити до свого інфор
маційного простору аудиторію, яка ймовірно, була зацікавлена у 
міжнародни� політични� новина� у вигляді оцінки авторитетни� 
авторів, значно коротшим шля�ом, аніж ви�ід німецькомовного 
друкованого (чи навіть вебу) журналу про перебіг виборів у США 
2017року від медіабренду «НьюЙоркер». І важливу роль тут ві
діграла особливість соціальної мережі, як ілюзії горизонтального 
персонального спілкування – коментовані новини з’являлись у но
винній стрічці користувачів, і не треба було шукати вебсторінку 
(купувати друкований журнал), крім того кожен мав можливість 
висловитись про ці новини у коментаря� до посту. Іноземці були 
включені не просто в інформування про події в США, а  в онлайн
обговорення (чи ілюзію обговорення). 

Аналіз функціонування ци� атракторів та реакція аудиторії 
(яка була заміряна засобами сервісів для аналітики соціальни� ме
реж) у соціальни� мережа�, дозволяє викристалізувати попередні 
висновки про адаптацію як базовий елемент комунікативної стра
тегії медіабренду «НьюЙоркер» в цілому. Окрім того, варто за
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значити орієнтацію на цільову аудиторію (наявну та потенційну), 
використання атракторів спільни� для усі� 3� форматів «Нью
Йоркера» як комунікативного інструменту та використання трен
дів з ура�уванням власної ідентифікації як медіапродукту.
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СЕКУЛЯРИЗМ НОВИХ МЕДІЙ:  
ВИКЛИКИ І НЕБЕЗПЕКИ

Зі зміною епо� відбувається зміна ментального мислення і 
під�оду до осмислення світу, у якому живемо. Відомо, що світо
глядні епо�и мають свою циклічну повторюваність. Наприклад, 
Відродження – це нове пережиття Античності. Коли говоримо 
про сучасний часовий вимір, у якому живемо, не можемо дати 
однозначного визначення, здебільшого називаючи його періодом 
постмодернізму чи періодом постправди. Зважаючи на величез
ний вплив інформаційної матриці, епо�у наноте�нологій, ми не 
можемо не констатувати факт перебування у контексті епо�и се
куляризму, тобто відокремлення та ізольованості.

Появу напряму секуляризму філософи пояснюють зміною 
культурночасови� епо�, а саме – появою модерну. Людина – як 
особистість – потребує простору для саморозвитку і вдоскона
лення. На нашу думку, цей шля� починається з самого початку її 
самоусвідомлення, розуміння лоції у світі, проте дедалі більше 
це розуміння ви�одить із раціоналізації світу і прагнення всьо
го у ньому пояснити, зокрема ми більш детально розуміємо це у 
контексті епо�и Просвітництва. Проте у людини все ж залиша
лася потреба віри у Бога. «Секуляризація – це інтегральна час
тина модернізації. Для багатьо� соціологів розвиток релігійності 
і ду�овності є появою тенденцій десекуляризації», – зазначив у 
свої� наукови� напрацювання� про Католицьку Церкву у Польщі 
о. Януш Мар’янські [4; с.289].

Про потребу віри в епо�у безвір’я, зокрема, докладно осмис
лює у своїй праці «Секулярна доба» Чарльз Тейлор. Дослідник 
вважає, що на це впливають щонайменше три основні чинники. 
Поперше, природний світ, розташований в уявлюваному для лю
дей космосі, свідчив про божественну мету та дію. Народи витво
рили сотні легенд, заклинань, дій, щоб покращити урожай, при
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швидшити настання дощів чи припинити посу�у. Люди вважали, 
що там, де завершується матеріальне втручання, починається дія 
Бога. Подруге, про Бога, на думку Чарльза Тейлора, свідчило 
саме існування суспільства (але не як такого – бо «суспільство» 
є модерним терміном – а як поліса, королівства, Церкви). Коро
лівство могло розумітися як укорінене у чомусь вищому від суто 
людськи� дій у секулярному часі. Окрім того, життя багатьо� ін
ституцій було тісно пов’язане із Богом. Потретє, люди жили ніби 
у зачаклованому світі, у якому вони необов’язково зновутаки ві
рили у традиційного Бога [3].

Секуляризація пропонує відмовитися від апелювання до 
будьяки� рівнів буття, крім зосередженості на теперішньому та 
повсякденному. Тобто це у свою чергу спрямовує нас не лише до 
самоідентифікації, але пошуків нового рівня реальності та нової 
ідентичності [3; с.13]. Зновутаки, звертаючись до праці Чарль
за Тейлора, варто зазначити, що людина, яка осмислювала себе 
у контексті різни� ду�ів і вірувань, відчула потребу самоізоляції 
і самоусвідомлення. � Чарльза Тейлора цей термін називається 
«ізольоване я» [3; с.53]. Для формування такого «ізольованого я» 
мало було лише самого розчаклування; потрібно було впевнитися 
у моральни� сила� власного впорядкування.

Епо�а нови� цифрови� те�нологій або ж ера Web 2.0 також 
впливає на ці процеси плекання «ізольованого я» в умова� по
стійної трансформації. Польський дослідник Кшиштоф Стемп
няк порівнює Інтернет з Вавилонською вежею. Адже мережа, як 
і процес будівництва вежі, зближує свої� учасників, відкриваючи 
між ними щораз більші горизонти і можливості, дає доступ до 
інформації, розвиває, вчить [5; с.69]. «Можна зазначити, що ера 
Web 1.0 була часом самотності у мережі, автоматизації користу
вачів, а ера Web 2.0 створила платформу для комунікації і гаму 
комунікації у різни� вида� життя»,  зазначив Кшиштоф Стемп
няк [5; с. 70].

Якщо розглядати явище соціальни� мереж, то варто наголоси
ти на певни� секулярни� пастка�, які тут присутні,  формат гри, 
маніпуляції, фальсифікації. Вважаємо, що цей виклик є істотно 
важливим для розвитку комунікації, наприклад, на акаунта� со
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ціальни� мереж ду�овенства та мирянкористувачів. Дослідники 
моделей комунікації визначали мотив гри як один із елементів 
маніпуляції. Наприклад, це примітно у класифікації маніпуляцій 
ни� процесів дослідника О. Федорова, де «гра у простонароддя 
передає спотворення інформації, нівеляцію цінностей» [2; с.22].

Поняття медіагри і вульгаризації інформації варто відмеж
овувати від процедури гайнування часу та власне гри. Сучасна 
медіагра – це не лише привід для розкути� веселощів, вона, як 
доречно зазначив Костянтин Сігов, є не лише гедоністичним про
веденням часу, але і «елементом і ступенем ду�овного майстрів
ства, що виростає із зібраності» [2; с.61]. Отож карнавалізація 
дійсності вносить певні корективи у розумінні ду�овності, знеці
нюючи прекрасне. Прикладом карнавалізації соціальни� мереж, 
на наш погляд, можна вважати недоречні жарти ду�овенства, по
сти чи навіть невміло використані фотожаби, які призначені не 
для іронічносаркастичного самозаглиблення і роздумів про влас
не життя чи життя суспільства, а заради створення акаунтіміджу, 
а отже збільшення кількості друзів чи фолловерів.

Часто дискусії у соціальни� мережа� виглядають дуже по
вер�овими і без конкретизації. Тут постає проблема, про яку 
вдало пише Нік Дейвіс у «Новина� пласкої Землі». Аналізуючи 
медіаринок Великобританії, автор вважає, що однією із головни� 
проблем сучасної фабрики новин є «пресрелізм», або ж повер
�овість висвітлення. Журналісти скаржаться на те, що не мають 
часу писати якісні аналітичні тексти. Насправді йдеться не про 
час, а про бажання, про медіалінощі, коли простіше скопіювати 
новину чи текст в інформаційної агенції, яка «годує» медіасферу, 
додати кілька перчинок, і ось — трафіку чи рейтингу досягнуто 
[1; с.45].  

Зважаючи на виявлені небезпеки і виклики секулярного мис
лення нашої епо�и в умова� Web 2.0 чи навіть Web 3.0, варто мір
кувати про здорову мережеву спільноту, що використовуватиме 
нові медії не для маніпуляції, стереотипізації, а для ефективного 
розвитку медійного процесу.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗІВ ЗАГРОЗИ  

ЯК ПРОБЛЕМА ВІДОБРАЖЕННЯ 
РЕАЛЬНОСТІ В ЗМК

В останні десятиліття спостерігається невпинне збільшення 
медіаконтенту, який репрезентує широкий спектр різноманітни� 
загроз. Процеси, з якими зіткнулися медіаорганізації за останні 
1015 років, змушують дослідників медій шукати нові під�оди до 
вивчення закономірностей створення та подачі медіапродукції, 
яка містить мотиви тої чи іншої загрози.

� 2016 р. автором ци� тез було проведено кількісний контент
аналіз щодо використання українськими та російськими попу
лярними інтернетвиданнями маркерів загроз у стрічка� новин. 
Повний виклад результатів проведеного контентаналізу пред
ставлено у дисертаційному дослідженні на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук із соціальни� комунікацій «Медійні ін
терпретації сучасни� загроз».

Результати дослідження засвідчили, що для всі� аналізова
ни� нами українськи� видань �арактерною є пріоритетна увага 
до загроз, пов’язани� із збройним конфліктом на Донбасі, окупа
цією Криму, різними формами протистояння з Росією та можли
вими загрозами з її боку для �країни, корупцією в українськи� 
владни� структура�, девальвацією гривні, підвищенням тарифів 
та зниженням якості життя. � російськи� медія� тематика НМЗ 
у 2014р. та в 1й половині 2015р. зосереджена, передусім, на 
українському питанні (гіпотетичні загрози з української сторо
ни Криму, ОРДЛО і навіть територіям Росії) та пов’язаним з ним 
протистоянням із За�одом (санкції, чорні списки тощо), а з 2ї 
пол. 2015р. – на збройному конфлікті у Сирії та на участі у ньо
му російськи� військ. Також у фокусі особливої уваги російськи� 
інтернетвидань – гіпотетичні загрози для Росії з боку міжнарод
ного тероризму, падіння цін на нафту, курс рубля, погіршення до
бробуту громадян.
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Залишається актуальним питання, наскільки новини з марке
ром загрози, трансльовані медіями, відображають реальні загро
зи державній безпеці, життю, здоров’ю, добробуту, правам і сво
бодам громадян. Ми спробували порівняти основні загрози (за 
кількісноякісними показниками, частотою повідомлень, особли
востями акцентування тощо) проаналізовани� нами видань із екс
пертними оцінками ци� та інши� загроз. Так, в 2015р. дослідники 
українського Національного інституту стратегічни� досліджень 
(НІСД) визначили найбільш актуальні для �країни загрози: 1) 
агресія Російської Федерації; 2) корупція та неефективна система 
державного управління; 3) неефективність системи забезпечення 
національної безпеки �країни; 4) тероризм, сепаратизм; 5) еконо
мічна криза, виснаження фінансови� ресурсів держави, зниження 
рівня життя населення; 6) загрози інфраструктурі держави, кібер
безпеці, те�ногенній і екологічній безпеці.

Зіставляючи ці загрози із загрозами, що були в центрі уваги 
аналізовани� нами українськи� медій, спостерігаємо неоднознач
ну картину. З одного боку, оцінки експертів та увага медій збіга
ються в оцінюванні таки� загроз як російська агресія, тероризм, 
сепаратизм, корупція, економічна криза. З іншого, редакційна 
політика ци� медій приділяє мало уваги новинам про ті загро
зи, які експерти визначають як неефективну систему державного 
управління, неефективність системи забезпечення національної 
безпеки �країни, загрози інфраструктурі держави, кібербезпеці, 
те�ногенній і екологічній безпеці.

За результатами нашого дослідження, найбільша розбіжність 
між увагою медій та оцінками експертів стосується загроз в еко
номічній сфері. Так, серед ключови� ризиків економічній безпеці 
2015–2016рр., визначени� експертами НІСД, а саме: 1) критичне 
гальмування економічного розвитку �країни та погіршення осно
вни� макроекономічни� показників; 2) згортання промислового 
виробництва; 3) зниження економічної активності, насамперед 
інвестиційної; 4) погіршення добробуту населення та зростання 
рівня безробіття; 5) посилення боргового тиску; 6) підвищення 
тінізації економічної діяльності, лише 4й пункт мав помітне ві
дображення у новинній політиці аналізовани� нами видань.
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Прикметно також, що загроза девальвації національної валю
ти, маркери якої майже щодня можна зустріти в стрічка� новин, 
за оцінками експертів, не в�одить в перелік критични� загроз або 
ключови� ризиків економічної безпеки.

Неоднозначну ситуацію спостерігаємо і при зіставленні ме
дійної уваги й експертни� оцінок загроз в Росії. Висока увага ро
сійськи� медій збігається з експертними оцінками щодо таки� за
гроз для Російської Федерації як: 1) політика США, орієнтована 
на послаблення Росії; 2) загроза міжнародного тероризму (зокре
ма, з боку ІДІЛ); 3) нарощування військового потенціалу НАТО 
біля кордонів Росії та розширення системи ПРО; 4) міжнародна 
ізоляція Росії (передусім через санкційну політику За�оду).

Водночас російські медії не приділяють значної уваги тери
торіальним та економічним загрозам Росії з боку Китаю, які, за 
визначенням російськи� експертів, є досить високими.

Важливим також є той факт, що, за оцінками російськи� екс
пертів, �країна не становить безпосередньої загрози для Росії, 
що явно суперечить представленню «українськи� загроз» в нови
на� російськи� медій.

Водночас маємо практично поза увагою аналізовани� нами 
російськи� медій таку, за визначенням російськи� експертів, іде
ологічну, економічну і фундаментальну загрозу, як критичне від
ставання Росії від розвинени� країн в інноваційному розвитку.

Вивчення закономірностей подачі новин із маркерами загроз 
вважаємо одним із важливи� напрямків сучасни� медіадослі
джень. Для максимально об’єктивної оцінки рівня адекватності 
трансльовани� медіями загроз вважаємо доцільним проведення 
широкого міждисциплінарного дослідження із залученням до
слідників у галузі політології, економіки, пси�ології, культуро
логії тощо.
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ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ 
ЖУРНАЛІСТИКИ

Мар’ян Житарюк 
(д. н. соц. ком., професор)

НАУКОВА Й МЕДІЙНА МІЖНАРОДНА 
СПІВПРАЦЯ ЯК ЧИННИК 

КОНСТРУЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ…

Наприкінці першого року війни бандитськи� формувань 
Л(Д)НР за підтримки військови� Російської Федерації на с�ід
ни� рубежа� �країни, у грудні 2014 р., одне аналітичне агентство 
звернулося до мене з про�анням змоделювати процес реформ та 
прозорість влади завдяки співпраці ЗМІ та громадянського сус
пільства. Я висловився скептично, оскільки діяльність наши� 
ЗМІ – найчастіше зводиться до переказу й коментарів слів та дій 
влади, а не її контролю. Зокрема, сказав, що слово «реформа» є 
по�ідним від слова «форма», означає певну трансформацію, змі
ну усталеної форми – як зовнішню, так і внутрішню. Спочатку 
необ�ідно зрозуміти різницю між реформами і тим, що влада на
зиває реформами. Те, що уряд вважає «антикризовим пакетом 
реформ», «програмою для виживання», – це не є жодними ре
формами. Бо суть ци� нібито реформ, її філософія і квінтесенція, 
зводиться не до змін у промисловості, сільському господарстві, 
не до енергетичної ощадності, екологічності, не до соціальної чи 
правової справедливості, а спрямована на кардинальні, тотальні 
обмеження в соціальній сфері, на боротьбу з найменш забезпече
ними і найменш за�ищеними у суспільстві верствами – пенсіоне
рами, студентами, представниками бюджетної сфери.

Тоді ж наше суспільство, в т.ч. і журналісти, отримало від 
влади сигнал про те, як все погано і що краще не буде, особливо 
тим, кому вже погано, бо за ї�ній ра�унок можна здійснити якусь 
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економію… Але наше суспільство досі не побачило від наши� 
чільників адекватни� спроб пошуку бюджетного наповнення за 
ра�унок відміни пільгового оподаткування для олігар�ату, ме�а
нізмів зупинки виведення оборотни� капіталів в офшорні зони, 
ме�анізмів повернення сотень мільярдів доларів із ци� же офшо
рів. Для «крупни� гравців» способи збагачення і обкрадання дер
жави не змінюються, для ни� реформ не передбачено. Оці подвій
ні стандарти, нечесність у стосунка� з електоратом, – ознака усі� 
владни� еліт нашої �країни. � підсумку маємо гучну популіст
ську, нібито реформаторську, риторику без суті реформування.

Щоб ЗМІ і громадянське суспільство сприяло кардинальній 
трансформації і перезавантаженню країни – а це, безумовно, необ
�ідно робити!, – масмедіа потрібно навчитись речі називати сво
їми іменами і припинити називати імітацію реформ – реформами. 
Поки не буде чіткості дефініцій, не буде фальшування понять вер
�ами, доти не буде розуміння, і, відповідно, підтримки низів.

Кожна влада тимчасова, а народ – постійний. Якщо влада про 
це швидко забуває, то ми, журналісти, громадянське суспільство, 
мусимо їй про це регулярно нагадувати. Влада мусить збагнути, 
що головний її союзник – не чужа влада і не олігар�ат, а власні 
громадяни. Коли це розуміння буде досягнуте, тоді буде двосто
роння підтримка і ру� вперед.

Журналістика як складна соціальна система має різні варіан
ти поведінки. Якщо піти російським шля�ом – підпорядкування і 
догоджання владі всупереч будьяким принципам, то, попри тим
часову ейфорію, це шля� самознищення і послаблення держави 
загалом. Якщо піти шля�ом соціальної відповідальності, тоб
то контролю за владою, як у європейськи� країна�, то це шля� 
плекання відповідальни� політиків і чиновників, відповідальни� 
громадян у відповідальному та перспективному суспільстві. Мені 
імпонує за�ідна система. � сучасни� умова�, вважаю, у свої� 
оцінка� і коментаря�, масмедіа мають бути завжди принципови
ми, неупередженими, фа�овими. Не можна дозволяти собі закри
вати очі на прора�унки політични� союзників, бо це, зрештою, 
може дорого коштувати цілій країні.

Період А. Яценюка плавно перейшов у площину В. Гройсма
на. Війна на Донбасі не припинена, дикунські обмеження – не 
відмінено, зокрема, про заборону фінансового забезпечення від
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рядженим за кордон ученим. На численні запрошення з сусідні� 
за�ідни� країн нам доводиться відмовчуватися і перепрошувати, 
бо не пристало понад половину місячної зарплатні професора (чи 
цілу зарплатню доцента) віддавати за участь у конференції. Але, 
попри заборони, деколи декому з нас, науковців, усе ж таки вда
ється вирватися в інше наукове середовище на кілька днів – не�ай 
і своїм коштом, не�ай і під час відпустки! Коли таке трапляється, 
усвідомлюєш, чому нас не �очуть випускати за кордон – аби не 
дратувати! Ні рівнем зарплат, ні умовами праці!

Мені влітку 2017 р. поталанило взяти участь в міжнародному 
симпозіумі «Трикутник Румунія – �країна – Молдова: диплома
тія, стратегії за�исту, конкурентоздатність, партнерство» (Сучава, 
914 липня) – Міжнародна літня школа «Геополітика», випуск X�, 
2017», де виступив із півторагодинною лекцією. Також надруку
вав статтю в бу�арестському журналі «Геополітика». Налагодила
ся й непогана співпраця, що оформлена як міжнародна угода між 
університетами �країни й Румунії. На міжнародну конференцію, 
яку проводив наш факультет восени 2017 р., прибула й румунська 
делегація, яка взяла активну участь у конференції. Сьогодні Су
чавський державний університет імені Стефана Великого пропо
нує нам стажування, українська громада в Румунії запрошує на
ши� студентів на практику в україномовни� румунськи� видан
ня�. Можна налагодити обмін студентами в межа� міжнародни� 
програм і на практику в румуномовні (тут проблема з мовою) мас
медіа. Можна. Теоретично. А практично – ні! Бо українські уні
верситети не можуть порушити урядові постанови про заборону 
фінансування, не можуть перевищити свої повноваження!

�рядові чинники вдають, наче не розуміють того, що такі 
«заощадження» посилюють відчай у молодого покоління, яке, 
втративши надію, прагне емігрувати. � нормальни� умова� на
укова й медійна міжнародна співпраця – це чинник конструюван
ня дійсності: європейської чи глобальної… � наши� ненормаль
ни� умова� тотальни� обмежень та заощаджень ми маємо певну 
співпрацю на ентузіазмі, на громадськи� засада� окреми� людей, 
але не маємо чіткої стратегії (та її реалізації) щодо пере�оду від 
імітації до дії. � науці, як і в інши� сфера� життя, ми тільки го
воримо про зміни, але ї� не здійснюємо, бо владі вони насправді 
не потрібні…
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Тарас Лильо 
(к. філол. н., доцент)

ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ДЕІДЕОЛОГІЗАЦІЇ ЗМІ

В ПОСТКОМУНІСТИЧНІЙ СИТУАЦІЇ

Медійне обґрунтування необ�ідності деідеологізувати по
сткомуністичне суспільство було зумовлене,поперше, ідеоло
гічнимстановищем після кра�у СРСР, подруге, негативним до
свідом, отриманим у час домінування тоталітарни� ідеологій ХХ 
століття. Характерно, що завершення �олодної війни не означало 
появу ідеологічного вакууму, навпаки, створило нову ідеологічну 
ситуацію з чітко вираженою ліберальною домінантою.

Проекція такого ствердження на посткомуністичне суспіль
ство була частково проблематичною, оскільки його потреби 
визначавпопит на відновлення не лише особистої свободи, а й 
свободи національної. �залежнення стану свободи від стану на
ції в посттоталітарній ситуації було логічним, адже неможливо 
реалізувати права людини без реалізації прав народу, з яким ця 
людина себе ідентифікує. Саме тому розпад СРСР відбувся пе
реважно по національни� межа�, результатом чого стала поява 
на місці радянської імперії національни� держав, право на які, 
за БарбароюВорд [1; 8], є сенсом існування національни� груп. 
Відтак ліберальна ідеологія отримала конкурента – ідеологію 
націоцентричну (націоналістичну). Це протиставлення мало не 
фундаментальний, а ситуативний, позначений вищезгаданою ри
торикою ліберального тріумфалізму, �арактер �оча б тому що на 
За�оді ліберальнодемократичні цінності переважно не суперечи
ли національним ідеалам, оскільки ї�поєднувало спільне антико
муністичне призначення.

Однак антинаціоналістична риторика у за�ідному дискурсі 
(націоналізм часто подавали в одному синонімічному ряді з на
цизмом, шовінізмом, ксенофобією, а основні причини кривави� 
конфліктів зводили до ключової тріади: народ, нація, національ
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ний сепаратизм) була зумовлена диференціацією націоналізмів: 
збудованогона універсальни� ідеала� Великої французької ре
волюції націоналізму протиставляють ірраціональністьГерде
рівського націоналізму, з його наголосом на національни� осо
бливостя�, значення яки� після кра�у СРСР для ліберальни� 
ідеологів зменшилося. Ці особливості почали трактувати як не
безпечний чинник у новоутворени� держава�, легалізація якого 
в параметра� національної ідеї є небажаною, оскільки загрожує 
інтересам особи, її правам. Таким чином теза про потребу деідео
логізації посткомуністични� суспільств від тоталітарної ідеології 
отримала своє продовженняу вигляді спроб очистити ці суспіль
ства й від ідеології націоцентричної. � медійному дискурсі щора
зу частіше йдеться про несумісність між з одного боку— грома
дянським суспільством, плюралізмом, толерантністю, а з іншого 
—націоналізмом, фундаменталізмом та ксенофобією.Наприклад, 
ціннісні пріоритети посткомуністичного суспільства головний 
редактор «Газети Виборчої» Адам Мі�ні� визначив так: “Ми �о
тіли демократії замість диктатури, плюралізму замість монополії, 
закону замість беззаконня, свободи преси замість цензури, різ
номанітності замість одноманітності, відкрити� кордонів замість 
колючого дроту, толерантності замість панівної ідеології, твор
чості замість сліпої слу�няності, шансу на добробут і розвиток 
замість бідності та відсталості. Нарешті, і це найголовніше, ми 
мріяли про право людини на гідність, про те, щоб із людиною 
перестали поводитися як із власністю держави» [2].

Характерне обґрунтування деідеологізації бачимо в реакції 
російської редакції «Радіо Свобода»на звернення тодішнього пре
зидента Росії Бориса Єльцина до російськи� науковців з приводу 
потреби сформулювати національну ідею. В ефірі цієї радіостан
ції, зокрема, Борис Парамонов [3] назвав це завдання скандалом, 
адже за Конституцією Росія — плюралістична держава. На думку 
автора, Росія тількино вийшла з того періоду історії, коли її жит
тя було ідеологічним матеріалом. Таким чином автор переконує 
слу�ача в тому, що ви�ід з поганої континуальності повинен мати 
позаідеологічний�арактер.

Аргументація на користь деідеологізації посткомуністичного 
суспільства є прикладом домінування тоталітарного ідеологічно
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го контексту над національною ідеологією яквектором розвитку 
суспільства і спробою заперечити її утвердження в нови� полі
тични� обставина�. Зокрема, дискурс заперечення національної 
ідеї в ліберальни� ЗМІ базується на маніпулятивному ототожнен
ні тотальності з тоталітаризмом, а сили— з насиллям. 

Під�ід Парамонова істотно відрізняється від поглядів, які 
сповідували публіцисти паризького журналу «Культура». Автори 
місячника стверджували, що в центрі політики має бутиетичний 
ідеал. Щоб здобути свободу, потрібна посвята багатьо�людей, 
яки� навряд чи підніме прагматизм, раціональні гасла, аргумен
ти. Вони вважали, що матеріальна перевага паралізує починан
ня тількити�, �то вірить в матеріальні засоби ведення політики. 
«Безідейнілюди, — писав Юліуш Мєрошевський, —цілком без
за�исні перед насильством і становлять найкращий матеріал для 
масовогопродукування рабів» [4; 149]. � публіцистичній аргу
ментації «Радіо Свобода» та журналу «Культура» бачимо два 
протилежні під�оди. Якщо для Б. Парамонова деідеологізація є 
умовою свободи людини, то для Є. Гедройця та його однодумців 
– передумовою поневолення.  
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Тетяна Хоменко 
(к. філол. н., доцент )

ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІЦИСТИКИ 
Є. СВЕРСТЮКА В СИСТЕМІ СВІТОГЛЯДНИХ 

КООРДИНАТ СУЧАСНОСТІ: САКРАЛЬНІ 
ГОРИЗОНТИ СОФІЙНОГО МИСЛЕННЯ

У науковому дискурсі слушно побутує думка, що публіцис
тика моральноетичного спрямування має в собі консолідуючий 
ду�овний потенціал для суспільства. Сьогодні немає прямого ви
значення моральноетичної публіцистики, але, на нашу думку, 
розуміння суті цього поняття забезпечують два чинники. Перший 
– розуміння значення кожного слова, яке включає в себе це по
няття, другий – формування асоціативни� рядів на основі устале
ни� ар�етипів та історичної традиції. Євген Сверстюк по�одить з 
когорти ти� українськи� публіцистівшістдесятників, які завжди 
гостро і всео�опно висвітлювали наше життя, понівечене “псев
досвободою”, намагаючись солідаризувати нас до реставрації в 
ума� і в душа� первісни�, одвічни� цінностей – ідеалів Добра, 
Краси, Істини. Саме Є. Сверстюк зумів не лише зчитати з розло
гого інформаційного поля сучасності великі істини, але й обгрун
тувати ї�нє вічне ду�овне наповнення й спроектувати ї� на потре
бу софійного світосприйняття в сенсі глобальному, локальному, 
національному та індивідуальному. Підтвердженням цього стала 
його публіцистика, яка о�оплює світ епічно і сприяє самовдос
коналенню людини, зао�очує до вияву активності та шля�етної 
мотивації і плідни� дій.

Публіцистиці Є. Сверстюка притаманне софійне співвідне
сення авторського тексту з історичними та культурними факто
рами, що зумовили його появу. Святе Письмо як першоджерело 
�ристиянської проповіді та сучасної моральноетичної публіцис
тики стало інтертекстуальною основою творення образу світу й 
плекання морального типу мислення публіциста. І сьогодні кон
струювання метатексту, зокрема у творчості Є. Сверстюка, ре
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презентує публіцистику думання, актуалізує непроминальне зна
чення месіанського типу журналістики. Він орієнтує людину на 
здобуття самоцінності і справжності. Адже людина завжди сто
їть перед вибором між своїм осучасненням, вживанням в епо�у 
й вартостями. Твори моральноетичного спрямування, власне, й 
спонукають кожного з нас вибудовувати власну та свідомо прий
няту ієрар�ію вартостей.

Ми�айлина Коцюбинська у передмові до книги вибрани� 
праць Сверстюка «На святі надій» звертає увагу на ідейне спря
мування праць автора: «Доробок Євгена Сверстюка як критика і 
публіциста – а це доробок значний і якісно, і кількісно – позначе
ний великою внутрішньою сконцентрованістю ідеї. Магістральна 
ідея – значення ду�овності у формуванні людини, нації, суспіль
ства, її безсумнівний пріоритет у всій ціннісній системі суспіль
ного буття» [1].

Неодноразове загострення нашої уваги на �ристиянськи� 
вартісни� орієнтира� дає змогу Є. Сверстюкові задіювати най
глибші пласти свідомості реципієнта. Домінантою кожного його 
твору є формотворча контамінація, яка переносить первісний ме
тафоричний зміст Святого Письма на новий рівень метафорично
го авторського світопочування. Окрім того, питання релігійності 
народу перегукується у Є. Сверстюка з національним, зокрема з 
поняттям національної гідності, що, як і гідність людини, має, на 
переконання Є. Сверстюка, становити фундамент наши� майбут
ні� дій. Під час Революції Гідності він писав у колонці на «�кра
їнській правді»: «Мужні збираються на Майдан виборювати пра
во на гідне життя. Поло�ливі спаковують речі і виїжджають на 
чужину наймитувати» [2]. Події 20132014 років та ї�ній резуль
тат не розчаровували шістдесятника. � ни� він бачив починання 
для майбутні� звершень і закликав інши� не впадати у відчай, а 
зберігати сили та гідність для подальшої боротьби.  

Беручи за основу визначення ду�овності, запропоноване Сер
гієм Кримським, і апелюючи до трьо� фундаментальни�  націо
нальни� ар�етипів, про які він говорить, до�одимо висновку, що 
у публіцистиці Є. Сверстюка простежується міцний зв’язок між 
ду�овністю та національністю. Дім, Поле, Храм, про які говорив 
Кримський, чітко вписуються у Сверстюкове розуміння націо
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нального питання. Публіцист переконує, що будьякий прорив 
можливий тільки тоді, коли попереду йде ду�овний прорив, нео
дмінні складові якого глибока віра і національний ду�. 

Є. Сверстюк також застерігає від небезпек знецінення на
ціонального коріння народу й де�ристиянізації культурно
історичного простору �країни. Він говорить про сезонність ідео
логічни� надбудов, які перекривають наріжний камінь ду�овності 
і не можуть бути спорудою нової Європи. До того ж нова масова 
культура, недостойна здобутків старої цивілізації, парелізує, де
моралізує її, а відтак – руйнує сам образ людини як Боготвірного 
феномену. “Код двійки” (розрізнення добра і зла) є визначальним 
у вартісному кодуванні світу, яке здійснює Є. Сверстюк, коли  
розмірковує про ієрар�ію вартостей і формування світоглядни� 
підвалин, що скеровують життя до обов’язку брати на себе відпо
відальність за девальвацію �ристиянськи� цінностей Істини, До
бра, Краси і Правди. Філософічні роздуми про людинуфункцію, 
про ідеал Осанни та ідеал Содоми логічно завершуються у Є. 
Сверстюка закликом повернутися до софійного (мудрого) світо
сприйняття, яке й формують �ристиянські чесноти. 

Література
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СИМВОЛІСТСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА – 
СВІТОГЛЯДНИЙ АДЕКВАТ СРІБНОГО ВІКУ

Зпоміж російськи� символістів варто виокремити прізви
ща Д. Мережковського, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, В. Брюсова, 
В. Розанова, В’яч. Іванова, А. Бєлого, почасти О. Блока, М. Мін
ського. Творчість ци� представників Срібного віку вийшла за 
межі власне літературної й розвинулася в складне соціокультурне 
явище – з елементами філософії, релігії, політики, у формі жур
налістики, тобто багаторівневої комунікації; основною її метою 
став не просто пошук нового �удожнього методу зображення 
дійсності, а процес відна�одження відповідей на «кляті» питан
ня часу, як от недопущення (подолання) більшовицької ідеології, 
відділення церкви від держави та її єднання з народом, розши
рення громадянськи� прав та свобод в умова� поляризації соці
альни� груп тощо. Оскільки саме у символістській публіцистиці 
відобразилися риси авторського світорозуміння та кристалізува
лася методика його представлення широкому загалові, то витлу
мачення фундаментальни� праць мислителів можливе за умови 
визначення засадничи� критеріїв символістського світогляду.

Методологічний критерій. Першочергово старійшини симво
лістського це�у предметом свого мистецтва називали не реальну 
дійсність та повсякденні речі, а оду�отворену ідею, втілену за до
помогою натяку – засобу творення символу. � дусі філософії Пла
тона предмети матеріального світу трактувалися ними як симво
ли нематеріальни� уявлень, тому багаторівневий вербальний код 
набував ознак комунікативного посередника між земним, емпі
ричним та вічним, ду�овним. Дуалізм реального та при�овано
бажаного – основа символістського світосприйняття. На думку 
знакови� представників напрямку, таємниця (ідея або ейдос) кри
ється за всіма речами, а завдання письменникаінтелектуала – на
вчитися бачити ї�, а не вигадувати. Саме символи є медіаторами, 
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через які можливе осягнення вищого світу, однак вони не підля
гають однозначному витлумаченню і ї� зміст не може бути вияв
лений шля�ом самого лишень раціонального пізнання. 

Прикладний критерій. Російський символізм розквітнув у пе
ре�ідну добу – на помежів’ї ХІХ і ХХ століть. Панування позити
візму (настанова на істинності лише наукового знання) зумовило 
дегуманізацію стосунків, оскільки стагнація ду�овна (НТР, кри
за православ’я) накладалася на суспільнополітичну (вбивство 
Олександра ІІ, розстріл династії Романови�, жовтневий перево
рот, міграція інтелігенції). Відродження розуміння абсолютної 
сили віри та зниження патологічної залежності суспільства від 
здобутків науковоте�нічної революції – ключові завдання Д. Ме
режковського, В. Соловйова, З. Гіппіус та ін. на початковому ета
пі зародження символізму.

Також новаторський напрям протиставив себе тим літератур
ним течіям, які перетворили мистецтво на просту констатацію 
навколишньої дійсності («відбиток життя»), наприклад, реаліз
му. Символістів не цікавив процес прямолінійного відображен
ня фактів, розкриття ї�ньої іманентної сутності досягалося за 
допомогою дво чи багатозначності слова: як наслідок, поняття
символи стали концептуальними елементами у літературній, а 
згодом й журналістській площина�. Однозначне ї� трактування 
видавалось неможливим в силу унікальності авторської інтер
претації (не завжди пояснюваної): такий феномен породив яви
ще глибинного змісту символістського коду – з множинними, 
проте концептуально близькими варіантами розшифрування на 
чуттєвоестетичному та інтелектуальносвітоглядному рівня�. 

Синтезуючий критерій. Ідеологічний спротив політичному та 
науковому авторитаризму обумовив появу солідного пласту пу
бліцистични� текстів, які зосереджували свою увагу не лише на 
нови� форма� асоціативної словесної творчості, а розглядали її 
у якості потужного чинника актуальни� соціальни� перетворень. 
Останні витлумачувалися вузьким колом активістів в обраному 
ідеологічному руслі, натомість наративи та висновки подавалися 
у вигляді символістської полісемії, суть якої відкривалася в про
цесі напруженої логікоасоціативної роботи мозку. Як наслідок, 
під терміном «символістська публіцистика» повинна розумітися 
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не лише спорадична громадянська позиція літераторів – пред
ставників однойменного мистецького напрямку, а й унікальний 
вид аналітичної журналістики – з оригінальним способом аргу
ментації, у формі статті і відкритого листа та загальною метою 
гармонізації суспільства у кризовий період. Поети, письменники 
та філософи Срібного віку свідомо освоювали новий, �оч і спо
ріднений вид соціальної практики (журналістика), вели полеміку 
на сторінка� друковани� ЗМІ, дотримуючись при цьому норм пу
бліцистичного стилю та символістської манери письма. Кодовані, 
інтерпретовані та тиражовані публікації першочергово адресува
лися прогресивним колам інтелігенції – з перспективою плано
мірної адаптації для малограмотни� верств населення; відбував
ся процес остаточного розмежування російськомовної преси на 
якісний та масовий типи.
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КОЛУМНІСТИКА РОДЖЕРА СКРУТОНА  
У ТИЖНЕВИКУ «THE SPECTATOR»

Роджер Скрутон – один із найвідоміши� сучасни� британ
ськи� філософів, який спеціалізується в естетичній та політичній 
теорія�. Його співпраця із журналом «The Spectator» – це при
клад того, як публічний інтелектуал за допомогою співпраці із 
масмедіа популяризує певні ідеологічні принципи, коментуючи 
поточні події і тенденції. Ї�ня кооперація базується на консерва
тивній платформі. Р. Скрутон послідовно підтримує британський 
консерватизм та критикує ліви�. Його критичні випади у бік лі
ви� інтелектуалів, викладені, зокрема у книзі «Мислителі нової 
лівиці» (1985), спричинили чималий резонанс і навіть завдали 
шкоди його академічній кар’єрі й репутації, адже, за словами фі
лософа, в університетськи� середовища� за�ідного світу домінує 
ліва ідеологія. Очевидно, саме тому його постійна рубрика у «The 
Spectator» має назву «Погана філософія» («Bad Philosophy») – це 
прозорий та іронічний натяк на «погану славу» прави� та консер
вативни� поглядів в академічній сфері. За свою непо�итну під
тримку обрани� політични� принципів Р. Скрутон отримав нео
фіційне звання найпослідовнішого консерватора із часів Едмунда 
Берка.

Публікації Р. Скрутона з’являються на шпальта� «The Spec
tator» переважно у вигляді колонки. Хоча на перши� етапа� своєї 
співпраці із журналом філософ вдавався до жанру великої аналі
тичної статті, такої, як, наприклад, матеріал, присвячений нео
днозначній спадщині французького філософа і публіциста Жана
Поля Сартра [1]. Загалом, з 2003 року, коли з’явилась перша 
публікація, Р. Скрутон опублікував у «The Spectator» 33 статті. 
Можна виділити такі теми:

1. Актуалізація консервативни� цінностей. Це основна тема 
публіцистики Р. Скрутона, адже консервативна перспектива роз
гляду різноманітни� проблем є для нього визначальною. � ко
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роткій програмній статті «Станьмо на за�ист справжнього ро
зуміння свободи» (4.01.2014) він викладає основні принципи 
консервативного світогляду і пояснює, що ї� актуальність зросла 
саме зараз через тиск структур ЄС та через наслідки правління 
лейбористів. Серед провідни� засад консерватизму – формування 
держави «знизу» через вільні об’єднання людей, а не накидання 
«звер�у» через примус; держава – це не мета, а засіб, зокрема 
для за�исту громадянського суспільства, яке є основою і першо
джерелом держави; завдання держави – узгоджувати численні 
людські цілі, а не диктувати і контролювати ї�; консерватори роз
глядають політику як засіб збереження суспільства, а не як засіб 
нав’язати чи створити його (на противагу як французьким рево
люціонерам, так і творцям ЄС). Скрутон також за�ищає соціаль
ну ієрар�ію від еґалітаризму і т. зв. «культури самооцінки», яка 
особливо згубно проявляється в освітній сфері, бо передбачає 
пристосування шкільни� програм до інтересів дітей, відмову від 
оцінювання мовни� і літературни� здібностей і загалом акценту
вання на тому, що учні чи студенти мають думати про себе добре. 
Однак освіта полягає у тому, що дітей слід переконувати вивчати 
речі, яки� вони ще не знають. (Стаття «Знай своє місце») За Скру
тоном, без ієрар�ії немає соціального просування. � суспільстві 
рівни� немає ні поразки, ні успі�у, є лише відчай, який породжує 
втрату надії. � справжні�, а не ідеологічно вигадани� суспіль
ства� змагаються, конфліктують, товаришують, ко�ають, і все це 
сприяє радше відмінностям, аніж рівності. Це живі суспільства, 
де винагороджуються талант, уміння і важка праця, а зарозумі
лість і неосвіченість відкидають. Крізь призму консерватизму 
Скрутон критикує не лише претензії ліви� на встановлення всеза
гальної рівності і не лише догматичну політику ЄС, а й ресенти
мент сучасної Росії та сутність її пропагандистської стратегії, яка 
базується на симбіозі марксистської та постмодерної філософії 
(статті «Постправда – це повна дурниця» (10.06.2017) та «Бре�ня 
поросійськи» (23.03.2017)).

2. Критика ліви�. Р. Скрутон критикує не лише тактику ліви� 
британськи� політиків, на кшталт Т. Блера, Г. Брауна та Д. Кор
бина, яка, на його думку, завдала країні чималої шкоди, а й соці
алістичну філософію й особливо т. зв. «нови� ліви�» і особливо 
Сартра. Основою мислення ліви� інтелектуалів є ресентимент, 
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який руйнує політику як мистецтво консенсусу, адже постійно зо
середжується на викритті, деконструкції, пошуку ворогів. Силу 
негативного мислення можна розгледіти як у вченні Жака Дерри
ди, так і у діяльності сумнозвісного Пол Пота. � сучасні політич
ній діяльності «лівизна» проявляється у впровадженні рівності, 
переслідуванні багати� і збільшенні оподаткування, нападка� на 
релігію та у руйнуванні традиційної освіти. Домінування ліви� 
інтелектуалів в академічній сфері також позначилось на неспів
мірній і загалом неадекватній �арактеристиці злочинів комунізму 
і нацизму.

3. За�ист релігії. Релігія важлива для консервативної свідо
мості, бо є яскравим унаочненням спадковості і традиційності. 
Тому Р. Скрутон відкидає спроби т. зв. «нови� атеїстів» зробити 
релігію «коренем усього зла» (назва документального фільму Ри
чарда Докінза). Філософ пропонує пригадати долю держав, які 
вакцинувались від релігії – Третього Рай�у і Радянського Союзу, 
а також стверджує, що звинувачувати релігію у війна�, які роз
почались в її ім’я – це те ж саме, що звинувачувати ко�ання за 
Троянську війну. Якщо усунути релігію, як це зробили нацисти 
і комуністи, то не вдасться зробити нічого, щоб зупинити за�о
плення Lebensraum. Це просто усуне головне джерело милосер
дя в ординарному людському серці (стаття «Докінз помиляється 
щодо Бога» (14.01.2006).

4. Проблеми освіти. Консервативний під�ід до освітньої по
літики передбачає акцент на транслюванні знань від покоління 
до покоління, а не підвищення самооцінки учнів чи студентів. 
Тому, на думку Р. Скрутона, еґалітаристський соціалістичний під
�ід надзвичайно шкідливий, бо прагне усунути селекцію, яка є 
умовою здобуття фа�ової освіти. Процес навчання культури буде 
суттєво ускладнений, якщо через диктат еґалітаризму студенти 
вивчатимуть плічопліч Моцарта і Леді Гагу. �сі ми маємо бути 
зацікавлені в існуванні освіченої еліти, яка може гарантувати, що 
уява відіграє важливу роль у прийнятті рішень, які впливають на 
нас. («Для чого нам потрібні граматичні школи?» (5.12.2015))
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ОБРАЗ УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКИХ МЕДІЯХ 
(2014–2018)

 
Російська інформаційна війна проти �країни на сучасному 

етапі значною мірою вичерпала свої наступальні ресурси і від 
фронтальни� атак зразка 2014–16 рр. перейшла у позиційне про
тистояння. Вже зараз зрозуміло, що зміна інформаційної такти
ки Кремля пов’язана з відсутністю далекоглядної інформаційної 
стратегії.

Починаючи з лютого 2014 р. основним тактичним розра�ун
ком російської пропаганди було закріпити за постмайданною 
�країною образ фашистської держави зі злочинною �унтою на 
чолі. Інформаційна кампанія, покликана реалізувати цей задум, 
�оч і мала певний успі� у перші місяці протистояння, провали
лася у довготерміновій перспективі, – незважаючи на злагодже
ність, син�ронність, та одностайність ключови� російськи� меді
аресурсів, авторитетни� публіцистів та блогерів у відстоюванні 
тези про «бандерівськофашистський переворот у Києві».

Період 2014 – 2016 рр. – апогейний з точки зору констатації, 
викриття фашизму в �країні та закликів боротися проти нього. 
Письменник Александр Про�анов: «Звірства, які влаштовують 
фашисти у міста� �країни, ритуальні страти, які вони вершать в 
Одесі та Маріуполі, весь цей жа�ливий фашистський театр, якому 
позаздрила б Лені Ріфеншталь, народжує в народі нові вогнища 
повстання». Телеведучий Анатолій Вассерман: «Ті, �то проголо
сили себе владою на �країні – явні і непри�овані фашисти, і будь
які спроби ї� виправдати – це злочин проти людства». Телеведу
чий Мі�аіл Лєонтьєв: «Суть у тому, що �країна фашизується». 
Блогер Дмітрій Пучков: «Багато �то з цілком притомни� людей на 
�країні дивується – який нацизм? Тут немає ніякого нацизму чи 
фашизму. Навколо живуть звичайні громадяни. Де ви побачили 
нацистів? Так, невелика купка маргіналів. Ось тільки фашисти 
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не мають рогів і копит, від ни� не па�не сіркою і вони, найчасті
ше, самі не знають, що вони – фашисти. І коли фашизм, нацизм 
панував у Німеччині – її населяли найзвичайніші люди, які ди
вилися в очі один одному і не розуміли, що в оча� решти світу 
вони мали тролячі морди». Публіцист Ростислав Іщенко зна�одив 
в �країні «українськи� Гітлерів», публіцист Авіґдор Ескін писав 
про «нацистську ідеологію, яку ґлорифікують на �країні». Теле
ведучий Дмітрій Кісєльов порівнював політику США в �країні 
із політикою гітлерівської Німеччини, по �оду показуючи недба
ло підроблений документ із псевдоцитатами Гітлера про відри
вання �країни від Росії. Блогер Григорій Кваснюк прирівнював 
українськи� активістів, які блокували контрабанду між �країною 
та ОРДЛО та «гітлерівськи� бандитів, які брали в облогу Ленін
град». Режисер Нікіта Мі�алков, якому заборонили в’їзд в �краї
ну, сказав, що відчуває те ж саме, що, як йому здається, «відчував 
би Сергій Ейзенштейн, якби йому заборонили в’їзд до фашист
ської Німеччини у 1939 році».

Примітно, що усі ці звинувачення лунали на фоні сплеску 
шовінізму, вождизму, нетерпимості та реваншизму в самому ро
сійському медіапросторі і, як наслідок, у російському суспільстві. 
Звертає на себе увагу також те, що Росія продовжувала гуртува
ти навколо себе за�ідні антисистемні, часто близькі до правого 
радикалізму політичні сили та медіаресурси. Серед численни� 
прикладів – німецький журнал Zuerst! [1], який регулярно публі
кує панегірики на адресу путінського режиму. Головний редактор 
журналу, Мануель О�сенрайтер, – німецький реваншист та реві
зіоніст, який є частим гостем на ефіра� RT.

За час війни у російському інформаційному полі з’являлися і 
зникали поняття «новоросія», «�унта», «каральна операція», «ка
рателі», «добровольці» тощо. Тему «українського фашизму» за 
інерцією продовжують експлуатувати до сьогодні, �оча й у не
зрівнянно менши� масштаба�. Мета теперішнього наполегливого 
використання клейма «фашизм» щодо �країни та нескінченни� 
паралелей із нацистською Німеччиною («Володін порівняв по
громи російськи� банків у Києві з подіями 30� років у Європі», 
– Комсомольская правда) – вже не переконати нейтрального чита
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ча у тому, що в �країні фашизм, а не давати змоги засумніватися 
тим, �то прийняв цей медіанаратив у попередні роки. 

Довготермінова маніпуляція масовою свідомістю за допомо
гою фактологічної бре�ні можлива лише за умови монополії на 
інформацію. Але навіть пропагандисти СССР, маючи в розпоря
дженні Залізну завісу та тотальний контроль над інформаційни
ми потоками, усвідомлювали, що відверто неправдиви� свідчень 
не повинно бути занадто багато. «Кожне дезінформаційне повідо
млення має принаймні частково відповідати дійсності або загаль
ноприйнятим поглядам», – писав Ладіслав Біттман, працівник че
�ословацьки� спецслужб до 1968 р. [Цит. за: 2]. В епо�у Інтернету 
все змінилося, кожну незграбну бре�ню російського телевізора 
негайно викривають, дискредитуючи його та нівелюючи довіру 
до нього. Російська пропаганда, попри демонічну славу, якої вона 
зазнала у світі за останні роки, все ж залишається доволі грубою, 
неотесаною імітацією британськи�, американськи�, інши� за�ід
ни� зразків. На відміну від за�ідної пропагандистської машини, 
російська не здатна вибудовувати довготермінову стратегію заво
ювання довіри глядача, а тому приречена на поразку.
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ПРОБЛЕМА РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ  
У СВІТСЬКИХ ЗМІ: ПОЗИЦІЯ  

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
( ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» )

Злободенне засиллля секулярни� тлумачень важливи� ас
пектів дійсності провокує утвердження �ристиянського світогля
ду в публіцистичному просторі. Оскільки поняття релігійної то
лерантності часто обговорюється в соціальнокомунікативному 
дискурсі, що в українському контексті базується переважно на 
�ристиянсько теоретични� засада�, важливо зясувати суть цього 
концепту, наприклад, крізь призму вченння Католицької Церкви 
в такому форматі її реалізації як ЗМІ.

В науково – публіцистичному просторісформувалась думка, 
що буквальний переклад латинського слова «tolerantia»  як «тер
пимість» зменшує значення цього слова до рівня зневажливо – 
поблажливого ставлення до думки іншого, тоді як толерантність 
мала б означати доброзичливість, готовність до відкритого шано
бливого діалогу у співпраці.

Толерантність може бути визначена як онтологічний факт ви
бору зпоміж різни� цінностей на користь спільної. Відповідно до 
визначення «Декларації принципів толерантності» (16.09.1995. 
Париж) толерантність означає повагу, прийняття і правильне ро
зуміння форм самовираження і проявів людської індивідуальнос
ті; вона є чеснотою, яка робить можливим досягння миру і сприяє 
заміні культури війни культурою миру [1].

В цьому контексті важливо розглянути суть поняття ре
лігійної толерантності, яке не можна трактувати односторон
ньо. Прикметник «релігійна» в цьому випадку означаєтип 
світогляду,щовиражається у формі культу. � правовому полі це 
радше нейтральність відносно всі� релігій і забезпечення ї� рів
ного становища у певній державі.
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Позиція Католицької Церкви щодо проблеми релігійної то
лерантності базована на її вченні міжрелігійного діалогу. Диску
туючи про істинність релігій Церква ствердно вказує, що в Ісу
сі Христі явлена повнота Божественної істини; тим самим вона 
протистоїть позиції, яку часто займають журналісти, що повнота 
правди про Бога не може бути присутня в одній з історични� ре
лігій.

Документ Папської Ради у справа� соціальної комунікації 
«Етика в комунікації» вбачає в стосунка� між масмедіа та релігі
єю обопільні спокуси. З боку медіа це проявляється в ігноруванні 
та маргінезуванні релігійни� ідей, трактуванні релігійного досві
ду без належного розуміння або й зі зневагою, сприянні релігій
ним �имерам за ра�унок традиційної віри, у ворожому ставленні 
до визнани� релігійни� груп, у вимірюванні релігійного досвіду 
секулярними мірками, в обмеженні трансцендентного до раціо
налізму та скептицизму [4; 378].

Загалом вчення Католицької Церкви з питань релігійної толе
рантності пропагує мир з усіма людьми (Nostraaetate) при цьому 
багатогранність міжрелігійного чи міжконфесійного діалогу не є 
перепоною для не насильницького суперництва за істину.

Матеріали всеукраїнської газети «День» релігійного спряму
вання – яскравий приклад толерантизації міжрелігійни� відно
син, особливо висвітлення мусульманської тематики. Так в рам
ка� журналістського проекту «Синдикат дня» було опубліковано 
статтю Тоні Блера «Віра в епо�у глобалізації», в якій автор жал
кує з приводу окреми� релігійни� мотивів проявів екстремізму та 
тероризму, проте не «закріплює» цю ознаку за якоюсь конкрет
ною релігією. Хоча автор статті і висловлює власну при�ильність 
до глобалізації – проте визнаєщо в ній можуть також відчувати 
загрозу: «Це загроза для глибоко консервативни� суспільств. А 
для глибоко віруючи� людей глобалізація інколи несе агресивний 
секуляризм або гедонізм, що не може їм подобатися» [1]. 

Аналіз окреми� публікацій газети «День» показав, що жур
налісти, навіть зовні будучи дуже коректними, не завжди дотри
муються норм релігійної толерантності. Натомість Папська Рада 
у справа� соціальної комунікації пропонує допомагати професій
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ним комунікаторам виробляти та дотримуватись етични� стан
дартів. 
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ЛІТЕРАТУРНІ РЕПОРТАЖІ ЙОЗЕФА РОТА: 
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Дослідження філософської та соціальнокомунікаційної ком
поненти у текста� Йозефа Рота було предметом численни� дослі
джень в �країні та світі. Г. Нюрнбергер, Т. Ай�ер, К. Вестерман, 
Г. Петросаняк, Т. Гаврилів, Ю. Про�асько – �удожні тексти, як 
от романи «Готель «Савой»», «Марш Радецького» чи «Фальшива 
вага» автора вивчалися у багатьо� літературознавчи� кола�. Втім, 
журналістський доробок Йозефа Рота, а саме літературні репор
тажі, написані у 20� рока� ХХ століття для видань «Frankfurter 
Allgemeine», «Neuer Berliner Zeitung», «�orwärts», у яки� автор, 
використовуючи антропологічний під�ід, описує подорожі Росі
єю, Балканами, Францією, Італією, Галичиною, ще мало дослі
джений в �країні. 

Наскрізною темою літературни� репортажів Йозефа Рота є 
мистецтво та війна. Антропологічний аспект чітко проявляється 
у його текста�, де автор пише про людину, яка повернуся з війни. 
Позаяк у 1914 році він йде добровольцем на війну та відписує про 
це у свої� «Herbstwindes Kriegsgeschichen», то глибоко розуміє 
трагедію, яка дефрагментує усталені норми життя, як в глобально
му, так і в індивідуальному контекста�. � репортажі «Сучасник», 
що в�одить до циклу «Людськи� фрагментів», опублікованому у 
«Prager Tagblatt» 17 квітня 1919 року, який з’явився у перекладі 
Т. Гавриліва, автор пише: «Що це? – Фрагмент, рештки людства, 
що вміло радіти і плакати, панувати й колінкувати, наказувати 
і благати. В жалюгідно безпорадному пересуванні – символ 
сучасності, що з перебитим �ребтом �итається між революціями, 
світоглядами і суспільними ладами. Чому ж Ви зупинилися, 
сучасники? Дивіться! Це – Ваше віддзеркалення...» [1]. Йозеф 
Рот відображає ту ситуацію, в яки� опинилися тисячі людей, що 
зазнали травматичного досвіду. Ця проблематика резонує з сусу
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часними соціальними проблемами суспільства, �оч репортажі 
були написані століття тому. 

Тема війни та її наслідків продовжується в репортажі «Ка
ліки», завершальному тексті трипти�у «Мандрівка Галичиною». 
«Каліки. По�овання інваліда в Польщі» з’явилися 23 листопада 
1924 року у «Frankfurter Zeitung». �же на самому початку трипти
�у, відкриваючи його, Рот апелює до емоцій читачів: «Галичина, 
велике поле бою великої війни, все ще не реабілітована. Зокрема, 
в оча� ти�, �то поля бою вважає полями честі. Хоча в галицькій 
землі розкладаються за�ідноєвропейські тіла, удобрюючи її. Хоча 
з потрощени� останків тирольців, долішні� австрійців, німець
ки� вояків з рай�у росте кукурудза цього краю».[2]

Тема полону, посттравматичного синдрому, «плавильний 
котел» людей різної національності присутні і в інши� текста� 
автора. На думку дослідника Т. В. Дзися, подібні мотиви ще біль
ше згущуються у тексті «Втеча без кінця», стаючи в композиції 
твору смислопороджуючими, функціонально важливими чинни
ками. «Багатогранна інформація про національнородинні, етно
географічні, ідеологічнополітичні стосунки героїв у Йозефа Рота 
відразу виповнює передісторію його творів, мотивує ї� сюжетне 
втілення і розширює, поглиблюючи підтекст розповіді, […] як у 
типови� зразка� «літературного репортажу» (Reiseliteratur). Мис
тецьке втілення концепції «втраченого покоління» набуло тек
стуального вивершення в книжці «Втеча без кінця» і в широко 
відомій тезі – заключному акорді: «Таким зайвим, як він, у цьому 
світі не був ні�то». [3]

Австрійський журналіст та письменник Йозеф Рот пережив 
кра� Австро�горської імперії, став вигнанцем, дорога якого вела 
всією Європою: Прага, Варшава, Берлін, Брюссель, Амстердам, 
Відень, Цюри�, Париж. Він  відчув себе емігрантом ще перед 
1938 роком, коли «аншлюс» відібрав у нього батьківщину. Ця ан
тропологічна проблема відображається і в його текста�. В одному 
з листів перши� повоєнни� років до свого колеги ОттоФорста 
де Батталья є такі  рядки  автора: «Найсильнішим  моїм  пережи
ванням була війна і загибель батьківщиниєдиної, яку я будьколи  
мав: Австро�горської  монар�ії» [4].
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Війна, розру�а та занепад імперії руйнує всі усталені ціннос
ті і гарантії спокійного життя. � пошука� дому він долає сотні 
кілометрів, пробуючи розпочати життя у нови� міста�. Як пише 
Іванчук Т.В.: «Блукаючи світом, його змучена,  пошарпана, оди
нока душа так і не змогла знайти надійного при�истку і, врешті, 
назавжди замовкнувши  27 травня 1939 року в Парижі, вже на 
порозі ще однієї з найжа�ливіши� катастроф людства – Другої 
світової війни, назавжди  забрала з собою так і не розгадану до 
кінця таємницю особистості  Йозефа Рота та його унікальни�, 
�оча ще  й не таки� відоми�  широкому загалу творів». [5]

Тема подорожньої антропології у літературному репортажі 
Йозефа Рота важлива не лише для ретроспективи, але й для розу
міння глибоки� проблем суспільства того часу, й того, як мовою 
журналістики можна осмислити травматичні події. 
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ПОЛЬСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕПОРТАЖ: 
ГЕНЕЗА, ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ, 

СПЕЦИФІКА

Сучасність ставить перед журналістикоювиклики: оциф
рована дійсність, прагнення рейтингів та постійна конкуренція 
творять неякісний контент, від якого читачглядач поступово по
чинає відмовлятись. Одним із «елітни�» жанрів журналістики, 
якийвтримав свій напрям, а з настанням нової епо�и ще й поліфо
нічно «зазвучав» є жанр літературного репортажу. Сучасний лі
тературний репортаж цене лише жанр журналістики, це − метод 
боротьби із системами, із соціальними, культурними зміщеннями 
через мистецтво слова.

Літературний репортаж стає дедалі популярнішим жанром на 
українському медіапросторі, майже в кожному виданні існують 
репортажні розділи на різні соціальні теми. Доволі затребувани
ми на українському медіаринку є репортажі журналу «Країна», 
репортажні рубрики видань «The Ukrainians», «Новое время», 
«�країнська Правда. Життя», «Левый берег» та ін. Не оминає 
увагою український читач і польську «літературу факту»: Ришард 
Капусцінський, Маріуш Щиґелта ціла плеяда репортерів з Поль
щі, книги яки� розкуповують із полиць книгарень. Літературний 
репортаж як жанр має дві традиції: англо–американську та поль
ську «літературу факту», в �країні літературний репортаж час
то називають �удожнім або документальним репортажем. Серед 
науковців, які досліджували репортаж та його різновиди, можна 
виділити таки�: І. Прокопенко, В. Карпенко, М. Василенко, І. Ми
�айлин, Л. Шутяк, М. Кім, О. Чернікова, О. Тертичний, М. Вой
тек, С. Гуревич, Ж.Д. Буше, М. Галлер, та інші.

� сучасній традиції літературного репортажу популярнос
тінабула польська школа «літератури факту», яка розвивалася 
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окремо віданглоамериканської. Польська школа «літератури 
факту» задала тон розвитку репортажу як жанру журналістики. 
� польському літературознавстві відлік репортажу починається 
у 20� рока� ХХст. Адже тоді у польському суспільстві також 
відбувались надзвичайно важливі суспільнополітичні процеси, 
якінеабияк змінили країну та її жителів. Відбувається сплеск до
кументалістики та мандрівни� описів (репортажів) як засобу 
ілюстрації навколишні� подій.

Власне, можливість показати польську дійсність через літе
ратурний репортаж стала однією ключови� причин успі�у цьо
го жанру серед журналістської спільноти та читацької аудиторії.
Проте важливо зазначити, що саме унікальність журналістського 
під�оду, стилю, персона журналіста його особисте «я»до напи
сання матеріалів зіграла роль упопулярності жанру серед чита
чів. Специфічними рисами польської репортажистики є мета
форичність, о�удожнення засобів, надавання словам додаткови� 
значень, вміння говорити «понад те, що було написано», а також 
прагнення збагнути «Інши�». Тому польські репортери беруть на 
себе роль «тлумача культур» [1].

Літературний репортаж розвивався і змінювався разом із 
його представниками. Перше покоління польськи� репортажис
тів з’явилося ще перед Другою світовою війною (Мель�іор Вань
ковіч, Аркади Фідлер). Друге покоління з’явилося тоді, коли за
явила про себе американська Нова журналістика. До нього нале
жать Малґожата Шейнерт, Ганна Краль, Ришард Капусцінський.
Саме останнього називають «Цезарем репортажу». Особливо 
популярним стало третє покоління «новожурналістів»: Маріуш 
Щигел, Яцек ГугоБадер, Вітольд Шабловський, Ізабела Мейза, 
Земовіт Щерек та інші добре відомі українській журналістській 
спільноті та отримали надзвичайну популярність в українського 
читача. Польська школа репортажу залишається однією з най
сильніши� шкіл репортажної традиції. Через глибоке коріння з 
«новою журналістикою» Тома Вулфа та разом із особливостями 
та специфікою власної школи«літератури факту» заторкає та ви
світлює найрізноманітніші соціокультурні, військовіта політичні 
теми, ви�одячи за межі польського суспільства. Польські репор
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тажисти досліджують та мандрують іншими країнами, шукають 
нові вектори використовуючи жанр літературного репортажу, як 
найкращий опис та пізнання сучасної дійсності.
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ПІДСЕКЦІЯ МОВИ ЗМІ

Марія Яцимірська 
(к. філол. н., професор)

МОВНІ ДИСЦИПЛІНИ 
В СИСТЕМІ  ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ

Професійний стандарт універсального журналіста передба
чає зміст вимог і  перелік знань, компетенцій та навичок, якими 
необ�ідно  володіти для виконання  свої� обов’язків й відповідати 
вимогам ринку праці. Академічні програми з журналістики (jourjour
nalismstudies), медіазнавства (mediastudies),політичної комуніка), медіазнавства (mediastudies),політичної комунікаmediastudies),політичної комуніка),політичної комуніка
ції (political communication) та медіапси�ології (mediapsychology)
складені відповідно до особливостей  кожного напряму, однак 
спільним є один важливий критерій – глибоке знання мов: зокрема 
мови видання, в якому працює журналіст, та іноземної.� паспорті 
професії «Журналіст мультимедійни� видань ЗМІ» допрофесійно
виробничи�, управлінськи�і професійнонормативни� компетен
цій внесено окремий параграф: «Оперативне редагування тексту 
відповідно до мовни� норм».  «Журналіст має узгоджувати ма«Журналіст має узгоджувати ма
теріал із стилістикою власного видання, своєчасно подати відре
дагований текст. Журналіст застосовує знання з граматики, ор
фографії, пунктуації, а також правильну термінологію, формат, 
стиль і композицію, вміє увиразнювати текст… Журналіст має 
самостійно виявляти проблеми, які можуть вплинути на якість 
контенту, опрацювання йнаписання матеріалу. Неприпустимими 
є помилки в тексті, а гіперпосилання на всі джерела, що стосу
ються відповідного контенту, є необ�ідними. Журналіст може 
використовувати всі засоби, аби його інформацію  було подано 
якомога ефективніше на інтернетплатформі: фото, аудіо, відео 
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і графічні матеріали. Важливою є особистісна компетенція, якщо 
журналістові доводиться працювати в ситуації форсмажору»[1]. 

Мовні дисципліни в системі журналістської освіти покликані 
забезпечити високу культуру професійного мовлення, дати гли
бокі знання українського правопису, стилістики та культури ук
раїнської мови, медійної риторики. Відомо, що глобальною стала 
проблема «старіння аудиторії друковани� видань». Читачі не �о
чуть читати великі за обсягом  навіть онлайнтексти. Це виклик 
для сучасни� журналістів. Соціологія стверджує, що середній 
час на читання однієї статті в інтернеті – 4–5 секунд. Це значить, 
що читачнасамперед звертає увагу на заголовок матеріалу чи 
«шапку».Отже, актуальною залишається проблема якомога сти
сло й емоційнокрасномовно зацікавити читача прочитати весь 
матеріал. Майстерно володіти словом – непроста справа, якщо 
автор публікації не є начитаний, не є глибоко в темі, не знає пси
�ологію аудиторії, для якої пише. � зв’язку з цим, вивчення мови 
є важливим компонентом комплексної професійної підготовки 
майбутнього журналіста. Він також повинен вивчати історію, лі
тературу, пси�ологію та інші дисципліни освітнього процесу.

Соціологічні опитування показують, що читачі не довіряють 
авторові, якщо в його матеріалі є граматичні чи стилістичні по
милки. Мовна неграмотність асоціюється з повер�овістю знань 
і в інши� наука�. Крім цього, функції мови ЗМІ і зокрема про
світницька місія журналіста вимагають від нього правильни� 
висловлювань та переконливи� аргументів у власному тексті. 
Візьмімо для прикладу популяризацію забути� лексем українсь
кої мови, які зафіксовані в заборонени� словника� ХІХ століття 
(К. Шейковського «Опытъ южнорусскаго словаря», Ф. Піскунова  
«Словниця української мови», М. Левченка «Опытъ русскоукра
инского словаря») або написання з великої літери свят всупереч 
чинному «Правопису української мови» (1993). Наприклад, День 
Журналіста, День Матері, День �чителя, День �країнського Доб
ровольця, День За�исника �країни і т. д. Тобто філологічна осві
та – це не тільки знання імперативни� (обов’язкови�) та диспо
зитивни� (можливі альтернативні варіанти) мови, але й аподик
тични�. На практиці це означає, що в журналістській творчості 
є правила, які базуються на логічній необ�ідності[2; 22]. Саме 
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аподиктичність є базою для креативної діяльності журналіста на 
платформі друковани� чи електронни� ЗМІ. 

Важливими дисциплінами в навчальному плані є «Редагуван
ня тексту», «Онлайнредагування», «Редагування перекладни� 
текстів».  Відомо, що журналіст щоденно стежить за інформаці
єю в закордонни� видання�, робить міжнародний огляд новин, 
аналізує події у світі. Тому знання мов, насамперед вивчення 
англійської, належить до циклу обов’язкови� дисциплін. Редагу
вання текстів – це мовна практика, вправність бачити помилки 
й уміти ї� виправляти. Робота літературного редактора в ЗМІ є 
відповідальною й вимагає постійної самоосвіти, праці зі словни
ками й довідниками з культури мови. 

Література
1. Паспорт професії  // http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/

files/zhurnalist_multimediynih_vidan.pdf
2. Яцимірська М. Культура мови журналіста / Марія Яцимірська. 

– Львів : ПАІС. –  2017 с. 
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ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ У СИСТЕМІ 
СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА

Одним зі способів створення імпліцитни� значень медіа
тексту є вживання прецедентни� феноменів, які опосередкова
но використовуютьпогляди, думки та світобачення інши� куль
турни� парадигм. Основними джереламипрецедентни�феноме
нів у медіадискурсі є твори класичної літератури, Біблія, ви
словлювання видатни� діячів, кінофільми, популярні пісні. Під 
терміном«прецедентність» розуміємо посилання до прецедента, 
яким може бути інший твір,його персонаж, мотив, ситуація як 
елемент сюжету, сюжет в цілому, фраза персонажа чи автора [1; 
54–55].

�перше термін «прецедентний текст» у наукову парадигму 
ввів Ю. М. Караулов, який тлумачив це поняття як текст «1. зна
чущий для тієї чи тієї особистості в пізнавальному та емоційному 
плані; 2. що має надособистісний �арактер, тобто добре відомий 
широкому оточенню цієї особистості, включаючи її попередників 
і сучасників; 3. звернення до нього відбувається неодноразово в 
дискурсі цієї мовної особистості» [2; 216]. 

Дослідження прецедентності дає змогу встановити статус тек
сту відносно інши� текстів, його значущість у соціокультурному 
контексті, визначити стилістичне призначення, авторські мотиви 
вживання тієї чи іншої мовної одиниці. Прецедентність співвідне
сена з тим, що відбувається зараз та є актуальним сьогодні.

Прецедентний текст як один із компонентів мовної свідо
мості соціуму є одиницею «…усвідомлення людськи� життєви� 
цінностей через призму мови за допомогою культурної пам’яті» 
[3] і предметом активни� лінгвістични� досліджень представ
ників різни� під�одів: когнітивного, лінгвокультурологічного, 
структурносемантичного, комунікативнопрагматичного, функ
ціонального.  
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Вибір того чи іншого джерела прецедентного феномена за
лежить відпрагматичного наміру автора, теми та ідеї статті, пер
локутивного впливу, якийавтор намагається справити на читача. 
Завдяки такому використанню автор, застосовуючи мінімальні 
мовні засоби, одразу створює дляреципієнта мисленнєвий образ, 
крізь призму якого сприйматиметься зміст матеріалу.Тому таке 
використання прецедентного феномена часто спостерігається од
разуу назві статті. Проводячи зв’язок між своїм текстом та тек
стами  попередніми, автор створює мисленнєвий образ у того чи
тача, який розпізнає прецедентні феномени [4; 73]. Використання 
прецедентни� феноменів допомагає авторові зберегти культурну 
спадковість, показати, що його текст є логічним продовженням 
текстів попередні� епо�, надати більшого авторитету власним ви
словлюванням. 

Застосування прецедентни� текстів у стаття� може створюва
ти також труднощі для адресатів у процесі ї�ної адекватної інтер
претації. Включаючи в арсенал свої� аргументів прецедентні фе
номени, автор автоматично проводить межу між тими читачами, 
які зможуть правильно розшифрувати прецедентні феномени, та 
тими, яким це не вдасться, в чому реалізується парольна функція 
прецедентни� текстів, коли прецедент виступає як певний код у 
системі розпізнавання «свійчужий» і слугує доказом належності 
адресанта до тієї ж соціальної чи культурної групи, що і адресат. І 
�оча таке подвійнекодування проводить межу між більш та менш 
інтертекстуально свідомими читачами, воно не виключає остан
ні� з процесу сприймання змісту статті [6].

Наявність у медіатекста� мовни� конструкцій, які спонука
ють до активізації знань читача, формують у нього певні уявлен
ня, впливають на його емоційний стан, не лише сприяють інфор
муванню, але й забезпечують зворотний зв’язок із реципієнтом 
[5; 341]. Для цього у мові існує різноманітний арсенал лексико
фразеологічни� одиниць. Різноманіття джерел цитування є відо
браженням менталітету і читача, і журналіста. Реципієнти, здатні 
зрозуміти суть відсилань, відшуковують у своїй пам’яті необ�ідні 
відомості про історичні,культурні або суспільні явища, на які ав
тор вказує у тексті.  
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Прецедентні тексти не лише нагромаджують досвід минули� 
культурни� епо�, а й також дають змогу розглядати нові тексти як 
логічне продовження попередні�, забезпечуючи цим культурну 
спадковість та континуальність. Прецедентні одиниці апелюють 
до емоційно значущого прецедентного феномена, ставлення до 
якого переноситься на оцінюване явище, через що здійснюється 
непрямий вплив на читача. Реципієнт підсвідомо ототожнює себе 
з оцінюваним явищем і не помічає впливу на себе.
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Христина Дацишин 
(к. філол. н., доцент)

ВІДТВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
УСНОГО МОВЛЕННЯ В ДРУКОВАНОМУ 

МЕДІАТЕКСТІ

Друкований медіатекст є формою писемного мовлення, од
нак часто його вкрапленнями стають фрагменти безпосередньо
го усного спілкування, відтворені писемними засобами; це може 
бути діалог журналіста з експертом чи героєм публікації, комен
тар експерта, свідка чи учасника події,   професійна дискусія 
тощо.  

Для журналістів друковани� та інтернетвидань важливо усві
домлювати відмінності між усним та писемним мовленням, адже 
перше передбачає, що  частина інформації може бути не вербалі
зованою,  передаватися  тоном, темпом голосу, інтонацією, жес
тами, мімікою, позою мовця тощо.  Як зазначає О.Сербенська, 
«письмо є вторинним, додатковим щодо усної мови і виникло як 
спосіб її фіксації. Це лише муміфікований образ усного мовлен
ня» [1, 9]. Є елементи, які майже неможливо відтворити писем
ними засобами, адже «мелодика інтонації, у якій вбачають серце 
й розум живого мовлення, ритмомелодика, пере�оди з однієї ви
сотної площини голосу в іншу, цікаві голосові регістри, градації, 
темп, гра темпоритмів, темброві забарвлення, модуляції голосу, 
невербальні можливості творити підтекст словесної дії – все це 
виявляється лише в усному мовленні» [1, 9]. Однак і писемний 
текст дає досить багато можливостей зберегти, зафіксувати те, 
що виявляється не в слові, а поза ним, передати невербальне вер
бальними засобами. 

Найповніше відобразити особливості усного мовлення на 
письмі можна за допомогою прямої мови. Пряма мова переважно 
складається з дво� компонентів (прямої мови і слів автора), кожен 
з яки� виконує свою роль у наближенні реципієнта тексту до без
посередньої ситуації усної комунікації. 
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Слова автора можуть 1) констатувати сам факт мовлення 
(розповідає, розказує, ділиться, говорить):  «Вистава... є унікаль
ним явищем, адже досі ні�то не робив спроби перекласти усміш
ки Остапа Вишні на мову театру, навіть за його життя», — розка
зує Мар’яна Леонідівна [онука генія українського смі�у Мар’яна 
Євтушенко]  (Д. – 20 жовт. – 2017); 2) маркувати, якою саме  ре
плікою є чужа мова: питанням чи відповіддю, початком, продо
вженням чи доповненням розмови (відповідає, додає, розпочи
нає, продовжує): На запитання, чи правда, що автора нади�али 
деякі знаменитості, Герст відповідає: «Все залежить від вас – чи 
вірите ви» (ДТ. – 2017. – 4 лист. – 10 лист.); 3) називати ширшу  
комунікативну мету мовлення (заявляє, коментує, обіцяє, уточ
нює, пояснює, наголошує, перера�овує, просить): «Після спеці
ального навчання актори розроблятимуть тифлокоментування 
для усі� вистав», – обіцяє Олександр Фоменко (Д. – 21 жовт. – 
2017); 4) Вказувати на �арактер уведення  репліки в діалог (рап
тово перебиває, делікатно втручається): «Іро, а давай першими 
організуємо такий конкурс?» – раптово перебиває мене �ляна (Д. 
– 20 жовт. – 2017); 5) називати емоцію,  яка супроводжує мов
лення (обурюється, жартує, вибу�нув, буркнув, з є�идством ви
палив): «Дівчата, ану, розвернулися і пішли до �ати», – вибу�нув 
директор, який продовжував «відганяти» від мене людей, погро
жував зателефонувати до мера і поліції (ВЗ. – 2017. – 19 жовт); 
«Не маю часу», — буркнув.  (ВЗ. – 2017. – 19 жовт); 6) опису
вати міміку чи жестикуляцію мовця: «Моя �ата скраю – нічого 
не знаю, – вигукує з усмішкою. – Нічого говорити не буду”(ВЗ. 
– 2017.  – 19 жовт); 7) зазначати спосіб мовлення, тон і гучність 
голосу «Покажупокажу, тільки скажіть, – Валентина Яківна при
ти�ла і мало не пошепки спитала. – Мене оце не розстріляють, 
що я вам інтерв’ю даю? – і вже зовсім ти�о уточнила: – Чи «ті», 
чи... якщо влада зміниться – «ті», показавши в бік Авдіївки та До
нецька (Д. – 18  жовт. – 2017); 8) описувати дії мовця, вияв його 
емоцій:  «А минулого року якісь кореспонденти, як оце і ви, теж 
були в мене, з військовими приїжджали, дивилися, як тут живу. 
Зайшли в дім, а тут ні �ліба, ні картоплі, нічого... – жінка починає 
плакати, за �вилину витирає �устинкою сльози і продовжує: – А я 
стою і «ліпйошку» печу з яки�ось висівок» (Д. – 19 жовт. – 2017).  
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Пряма мова 1) відтворює сам зміст повідомлення 2) передає 
�арактер мовця: Навіть коли питаєш ї� [опішнянців] про такі кон
кретні речі, як висаджування моркви, обов’язково почуєш у від
повідь: «Та �тозна» чи «аби ж то знати». (Д. – 20 жовт. – 2017); 3) 
відтворює лексичні особливості мовлення внаслідок вкраплення 
розмовни� елементів, використання фразеологізмів, професійної 
лексики тощо: «Все своє життя прожила тут, на Донбасі, 44 роки 
працювала на залізничній станції в Ясинуватій. А тепер ось си
джу біля розбитого корита – і чекаю «з моря погоди» (Д. – 19 
жовт. – 2017)  «Ми допомагаємо всім, �то з села цього потребує. 
За це мене називають «актівісткою», – додає жінка (Д. – 19 жовт. 
– 2017);  4)  передає синтаксичні особливості мови, які дозволя
ють відтворити паузи, обірвані та зредуковані висловлювання, що 
свідчать про емоційний стан мовця, специфіку його мислення, А 
от зараз –останні рази – то на кілька годин �овалися, – відповідає 
пенсіонерка. І, подумавши, додає. – Я вам так скажу – якщо ї�ні 
стріляють, то десь 40 �вилин. Якщо йде від ваши� у відповідь... 
о, то вже надовго, то вже дуже страшно (Д. – 18 жовт. – 2017); .5)  
містить вигуки чи окличні речення, що відображають емоційну 
комунікацію, Я прошу суд заборонити пані Левчук навіть торка
тися  вагітни�, щоб вона більше не калічила жінок, не робила 
дітей сиротами! – просила суддів вся у сльоза� Ганна Корецька 
(ВЗ. – 2017. – 12 жовт.).

Отже, журналістам друковани� та Інтернетвидань варто не 
лише  констатувати  факт  мовлення і передавати зміст повідо
млення, а й намагатися використати різноманітні можливості для 
відтворення невербальни� елементів усної комунікації. Це роби
тиме текст  живим, динамічним, поліфонічним.

Література
1. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум : на

вчальний посібник / О. А. Сербенська. – Львів : Видавничий 
центр ЛН� імені Івана Франка, 2003. – 212 с. 
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Наталія Драган-Іванець 
(к. н. соц. ком., доцент)

АСОЦІАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК 
ПЕРСВАЗИВНА СТРАТЕГІЯ

(НА ПРИКЛАДІ МАТЕРІАЛІВ МАЙКЛА Щ�РА)

Часто, коли ми говоримо про якийсь предмет, особу чи по
дію одночасно пригадуємо низку інши�, які є з ними у більш або 
менш тісному зв’язку. Конкретні явища чи ситуації спонукають 
нас пригадати с�ожі на ни�, раніше нами пережиті. Саме асоці
ативне мислення, яке базується на пам’яті та вмінні ґенерувати 
ідеї, породжує ланцюжки асоціацій.

Асоціа́ція (лат. associo – з’єдную, зв’язую) – поняття, що ви
никає при згадуванні іншого [6]. � словнику іншомовни� слів 
одна з чотирьо� дефініцій терміна така: «асоціація (лат. association 
– сполучення, з’єднання) – пси�ологічний зв’язок між окремими 
нервовопси�ічними актами – уявленнями, думками, почуттями, 
внаслідок якого одне уявлення, почуття тощо спричинює інше» 
[5]. Аристотель перший помітив явище асоціації та ввів класичний 
ї� поділ на чотири види: асоціації за с�ожістю, за контрастом, за 
суміжністю у просторі, за суміжністю в часі [7].

Асоціації за с�ожістю – виникають у тому випадку, коли 
предмети або явища чимось с�ожі [7]. Наприклад, новинна ін
формація про те, що прем’єрміністр �країни Володимир Грой
сман заявив: «Наша ціль – збільшити кількість українців» викли
кала у журналіста Майкла Щура низку асоціацій: «Ми прагнемо 
бути не економічним тигром, а с�ідноєвропейським крілем. Ми 
перестанемо пасти задні� разом із Німеччиною, Італією, Австрі
єю, а почнемо пасти передні� разом з Нігерією, Балі, �гандою та 
БуркінаФасо» [2]. 

Сюжет ТСН «� горили Київського зоопарку – депресія» ви
кликає такий асоціативний ряд у Майкла Щура: «Чекаємо від 
журналістів ТСН матеріали про проблеми прокрастинації у му
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ра�оїдів, панічні припадки в суріка соціопата або Едіпів комплекс 
у фламінго» [1]. 

Інформація про те, що синові міністра внутрішні� справ Ар
сену Авакову, якого підозрюють в корупції, забракло електронно
го браслета, спонукає Майкла Щура до такого ланцюжка анало
гій: «А потім не вистачить суддів, аби судити сина Авакова, папе
ру, аби роздрукувати вирок, повітря, аби цей вирок виголосити... 
А потім від тотального зубожіння настане кінець світу і вже не 
вистачить часу, щоб Сашуль Аваков нарешті потрапив за ґрати» 
[1].

Асоціації за контрастом – протилежні, контрастні факти або 
явища [7]. � сюжеті Майкла Щура під назвою «Секта свідків чу
пакабри або ТСНОКАБРА ВРАЖАЄ» мовиться про періодичні 
матеріали ТСН, де головним героєм є чупакабра, якої насправді 
не існує: «Як сказано в одному пророцтві з книги «Легенди та 
міфи ТСН», чупакабра при�одить тоді, коли у тридцяти�вилин
ному випуску новин не вистачає три�вилинного сюжету» [2].

Ще одна новина про ексгенпрокурора �країни Віктора Шокі
на, який образився на те, що колишній віцепрезидент США Джо 
Байден нібито назвав його «сучим сином». Як зрозуміло з відео, 
містер Байден не переслідував мету образити ексгенпрокурора. 
Майкл Щур наводить асоціації щодо буквального світосприйнят
тя В. Шокіна: «З дитинства Шокін ненавидів мультфільм «Ка
пітошка», де крапелька дощу розмовляє зі злим вовком, адже в 
дощови� крапель нема рота. Одного разу Шокін зупинився пе
ред знаком «СТОП» і досі перед ним стоїть. Почув пісню «Cry 
me a river» і наплакав нову притоку Дніпра. В тирі у Віктора 
Шокіна замість мішені стоїть яблучко і молоко. Якось Шокін 
три дроби поспіль дивися телевізор, бо перед рекламою сказали: 
«Не перемикайте!». Прочитав на цигарка� «Куріння вбиває» – 
замовив ворога. Запропонували посадити трьо� друзів – приніс 
їм стільці» [4].

Асоціації за суміжністю в просторі – встановлення зв’язків 
між предметами та явищами за ознакою просторовочасови� 
відносин [7]. Інформація про те, що невістка Порошенка 
підготувала в Давосі дискусію на тему: «�країна – аграрна 
наддержава, що живиться те�нологіями та інноваціями» 
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підштов�нула Майкла Щура до наступни� фантастичні асоціації: 
«Під час першого Агромайдану владу за�опили покритонасінні. 
Тепер президент – Хрін. Спікер – Рапс. Прем’єр – досі Гройсман. 
[….] Ми навчилися робити ядерну зброю з ядер горі�ів. І тепер 
�країна диктує умови всьому світові. На всесвітньому диктанті з 
української мови. [….] Азія уже давно сидить на нашій буряковій 
голці. А в Росію проклали український недоїдкопровід» [3]. 

Ланцюжок асоціацій, який поєднує три і більше уявлення чи 
відчуття спонукає до переконування та реалізації персвазивної 
стратегії, яку має на меті журналіст. 

Література
1. #@)₴?$0 з Майклом Щуром #6 (2 сезон) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/
watch?v=z8SEouFSs1E&list=RDagL4�FQeoo&index=8.

2. #@)₴?$0 з Майклом Щуром #7 (2 сезон) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/
watch?v=BlQg�NQWGTo.

3. #@)₴?$0 з Майклом Щуром #14 (2 сезон) [Електро
нний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/
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Анатолій Капелюшний 
(к. філол. н., доцент)

ЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ 
ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ В 

ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ МОВЛЕННІ НАЖИВО

1. Логічна компонента відіграє важливу роль у творенні 
рядів з однорідними членами речення. Особливо актуальним 
стає вра�ування цього складника в живому мовленні. Зазвичай 
у розмовному мовленні майже не виникає такої проблеми, по
заяк воно обмежується мінімумом конструкцій з однорідними 
членами, більшою мірою властиви� книжному мовленню. Теле
візійне живе мовлення є значною мірою книжне: в ньому поєд
нуються риси, властиві усній формі мови й книжній та розмов
ній функціональностильовим сферам мовлення; причому із суто 
стилістичного погляду книжні елементи переважають. 

2. Чимало ти� помилок, які ми зазвичай відносимо до мов
ностилістични�, є насправді такими лише тією мірою, якою вза
галі поняття і явища з будьякої сфери людської діяльності фік
суються за допомогою мовни� засобів. Найбільшою мірою в син
таксисі це стосується творення рядів однорідни� членів речення. 

3. Щодо суто кількісни� показників, то найбільше логічни� 
помилок, пов’язани� з використанням як однорідни� ти� членів 
речення і загалом ти� конструкцій, які мають різні способи ви
раження (50 випадків). На другому місці – помилки, пов’язані з 
різними варіантами  форм керування однорідни� членів речення 
(47). На третьому місці – помилки, тією чи тією мірою пов’язані 
з використанням сполучників при однорідни� члена� (33), на чет
вертому – �иби у вживанні прийменників при однорідни� члена� 
(30), на п’ятому – поєднання як однорідни� логічно неоднорід
ни�, зокрема й речево неоднорідни� понять (24). І замикають цю 
класифікацію випадки поєднання як однорідни� членів понять, 
що перетинаються, с�рещуються, частково або й повністю збіга
ються за своїм обсягом (19) та невиправданого вживання остан
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нього однорідного члена речення (узгодженого означення) у фор
мі множини під упливом множини наступного означуваного сло
ва (10). Також є один випадок порушення змістової залежності, 
пов’язаної з послідовністю виконання дій.

4.Здебільшого неправомірне використання різни� способів 
вираження однорідни� членів речення – це поєднання однорідни� 
членів, виражени� іменником і дієсловом.Проте є �оч і не такі час
ті випадки невмотивованого поєднання як однорідни� означень 
конструкцій, до складу яки� в�одять прикметник та іменник. Тут 
найчастіше йдеться саме про узгоджені й неузгоджені означення. 
Є й менш поширені випадки поєднання як однорідни� членів ре
чення конструкцій, до складу яки� в�одить кількісний числівник 
та іменник або вказівний займенник та дієслово у формі інфініти
ва. Проте дуже часто як однорідні члени речення невмотивовано 
поєднуються набагато складніші конструкції. Переважно йдеться 
про поєднання члена речення, вираженого іменником, і підрядно
го речення. Є й випадок поєднання першого і другого типу нео
днорідності способів вираження, де використано два однорідні 
члени речення, виражені іменником і дієсловом, а за третій одно
рідний член править підрядне з’ясувальне речення.

5. Значного поширення набули комбіновані помилки під час 
творення рядів однорідни� членів речення, такою самою мірою 
пов’язані й з неправильним обранням варіанта форм керування. 
Можна говорити й про такі ж �иби у використанні другорядни� 
членів речення, переважно обставин, виражени� дієслівними 
формами – дієприслівниками, інфінітивами. Менш поширеними 
є �иби у використанні віддієслівни� іменників у функції одно
рідни� додатків – керовани� слів. Загалом випадки, пов’язані з 
�ибним використанням іменників – керовани� слів як однорідни� 
членів речення порівняно нечасті.

6. Специфічними є випадки помилкового використання від
носни� прикметників та порядкови� числівників у функції одно
рідни� означень. Ці випадки найближчі до суто логічни�, а також 
до класични� фактологічни� помилок.

7. Близькі до випадків використання однорідни� членів з різ
ними способами ї� вираження й помилкиіншого типу – це ви
користання як однорідни� членів слів, що називають речево нео
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днорідні предмети або логічно неоднорідні поняття. 
8. Цілковито логічними помилками можна вважати ті �иби 

у використанні однорідни� членів речення, які пов’язані з поєд
нанням в одному ряді родови� і видови� понять або дво� понять, 
одне з яки� повністю включає в себе інше. Часто як однорідні 
члени речення використовують слова, що позначають поняття, 
які перетинаються, с�рещуються, частково або й повністю збіга
ються за своїм обсягом.

9. Чимало логічни� помилок під час творення рядів одно
рідни� членів речення тією чи тією мірою пов’язано з уживан
ням сполучників. Є й низка помилок через �ибне використання 
прийменників при однорідни� члена� речення, найчастіше через 
неповторення прийменників у ти� випадка�, коли через це може 
виникнути двозначність або небажаний відтінок у значенні чи в 
стилістичному забарвленні уривка тексту.

Пильніша увага журналістівпрактиків до додержання зако
нів і норм логічно правильного мислення під час творення рядів 
однорідни� членів реченнясприятиме підвищенню комунікатив
ності та ефективності публіцистични� текстів, уникненню в ни� 
будьякої небажаної двозначності. Дослідникаммедіалінгвістич
ни� проблем варто надалі зосередитися на з’ясуванні окреми� 
логікопси�ологічни� аспектів творення вищезгадани�рядів од
норідни� членів під час мовлення в прямому ефірі.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПАТРІОТИЗМ 
В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ 

2014−2017 РОКІВ

Однією з важливи� ознак цифрової доби людського суспіль
ства є тотальна візуалізація сучасного життя, т.зв. «пoвернення 
образів з вигнання». Своєю чергою, візуалізація за допомогою 
медіазасобів – медіавізуалізація – призводить до створення вір
туальни� образів та утворює контент візуальної медіакультури 
[1]. Концепт є об’єктом дослідження в журналістикознавстві як 
когнітивна структура, що об’єднує різні культурноідеологічні 
контексти та зумовлює реалізацію впливової функції ЗМІ. Візу
альний образ концепту завдяки своїй знаковосимволічній функ
ції наочно виражає те, що не може бути сприйняте як чуттєвий 
образ, належить до сфери раціонального, виступаючи в ролі по
нять, категорій, концепцій [2]. 

Слово патріотизм належить до спільного європейського мов
ного фонду і в кожній мові зберігає своє основне значення аб
страктного поняття – любов і відданість Батьківщині, проте зазнає 
нашарування історичного досвіду, особливостей ментальності 
тощо. За результатами асоціативни� експериментів та аналізів 
лексикосемантични� полів, які проводять лінгвістидослідники 
концепту патріотизм, в ядро асоціативного поля концепту патрі
отизм в українській мові ввійшли, зокрема, такі лексеми: любов 
(38), Батьківщина (34), �країна (31), прапор (18), мова (11). До 
приядерної зони належать, зокрема, такі асоціації: вишиванка (6), 
Майдан (5), герой (5), синьожовтий (4), традиції (4). Напівпери
ферія і периферія поля надзвичайно різноманітні [3].

Матеріалом нашого дослідження стала вибірка з українськи� 
електронни� та друковани� ЗМІ, телевізійни� та радіопередач, 
текстів із офіційни� сторінок у соцмережа�, у яки� об’єктивується 
лінгвокультурний, ціннісний, образноперцептивний концепт па
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тріотизм. Для аналізу способів візуалізації концепту патріотизм 
вибрано публікації за 2014−2017 роки, простежено актуалізацію 
концепту усіма інформаційними каналами соціокомунікативного 
простору. 

� креолізовани�, полікодови� медіатекста� фотографія є за
собом універсальної мови, яку миттєво декодує реципієнт, ві
зуалізація концепту патріотизм у таки� фотоілюстрація� екс
плікована через видимі символи, об’єкти, жести, постаті тощо. 
�країнська символіка як маркування рідної землі присутня в пу
блікація� та сюжета� про встановлення українського прапора на 
тимчасово окуповани� чи вже звільнени� територія�. � креолі
зованому медіатексті «Донбас: 700 днів самотності» (Дзеркало 
тижня) на фотоілюстрації зображено український прапор через 
отвір люка.  Тут подано імпліцитний зміст візуалізації концепту 
патріотизм, як візуальну метафору «світла в кінці тунелю» для 
окуповани� територій. Автор публікації – Станіслав Асєєв, який 
досі перебуває в полоні.

Однак Юлія Мостова застерігає від надмірного пафосу у ви
користанні символіки, часто недоречного. Водночас  у друкова
ни� та мережеви� видання� бачимо рясно ілюстровані фотогра
фіями с�ожі публікації про перетворення символіки на бізнес чи 
ширму для далеко не патріотични� вчинків, коли на окуповани� 
територія� і на лінії фронту прапор є як символом патріотизму, 
так і джерелом небезпеки, ризику для життя і здоров’я заради де
монстрації любові до  Батьківщини. Так, у соціокомунікативному 
дискурсі концепт патріотизм є амбівалентно (позитивно або не
гативно) репрезентованим.

Виражальні засоби телебачення сприяють глибокому емо
ційному сприйняттю інформації, роблять смисловий зміст та ін
тенцію інформаційного повідомлення більш зрозумілими і до
ступними. � 2014 році вимушено народилася нова школа укра
їнської військової журналістики, автори в сюжета� візуалізують 
базові ціннісні компоненти концепту патріотизм: зокрема, про
екти «Хоробрі серця», «Війна очима ТСН», «Кіборги» (1+1), 
«Стежками війни», «Історії повернення з війни» (ЗІК) тощо. В 
текста� ЗМІ простежуємо сталу традицію відображення концеп
ту патріотизм через смисловий комплекс воїн�лібороб (анте
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їзм). Для української лінгвокультури �арактерне уподібнення 
патріотизму суб’єктові, що проявляється в домінуванні візу
ального образу патріотизму через солдатасупергероя, воїна
рятівника, який за патріотизм наділений незвичайною силою, 
– кіборга.

Паралельно з �вилею медійни� текстів про те, чи варто за
лишатися в �країні, з’являються тексти про «еміграцію навпа
ки», у яки� концепт патріотизм візуалізовано через викорис
тання образів заробітчан чи нащадків українськи� емігрантів, 
які повертаються на Батьківщину і розпочинають свою справу. 
Через гасло з плакатів Майдану «Ми – українці. Нам набридло 
пишатися і ми взялися до роботи / ми почали щось робити» про
стежуємо діяльнісний аспект концепту патріотизм. 

�країнський соціокомунікативний простір перебуває в про
цесі трансформації, триває становлення нової візуальної куль
тури через візуалізацію цінностей української культури та осно
вни� концептів національної концептосфери. Текст у ЗМІ як 
транслятор культурни� цінностей не лише репрезентує значен
ня словаімені концепту патріотизм, а й о�оплює нашарування 
особистісного досвіду та емоційного сприйняття як журналіста, 
так і героїв журналістськи� матеріалів. 
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Любов М’яснянкіна 
(к. філол. н., доцент)

ОЦІННА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ 
МАНІПУЛЮВАННЯ У РЕКЛАМНОМУ 

ДИСКУРСІ

Рекламна стратегія спрямована на усунення критичного 
сприйняття рекламного тексту адресатом й на формування у ньо
го позитивного ставлення до об’єкта реклами. Споживач знає, що 
мета реклами – продаж товару, але він не завжди розуміє стра
тегію реклами, яка є при�ованою, непомітною, і це врештірешт 
налаштовує адресата на придбання певного товару чи послуги.

Маніпулювання в рекламі – це при�ований комунікативний 
вплив рекламодавця на споживача з метою змінити його наміри у 
потрібному для адресанта напрямку попри зацікавлення адреса
та. Маніпулятивна те�нологія передбачає перебільшення переваг 
рекламованого товару чи послуги. Позитивному ставленню до 
товару чи послуги сприяє використання оцінної лексики.

Дослідники оцінної модальності виокремлюють два різ
новиди оцінки – абсолютну та порівняльну. � формулювання� 
першої використовують такі терміни, як добре/погано, другої – 
краще/гірше. Абсолютна оцінка передбачає один об’єкт оцінки, 
порівняльна – як минімум два об’єкти чи два стани того самого 
об’єкта. �кладачі реклами використовують обидва різновиди.Так, 
у рекламі лосьона для тіла від NI�EABody позитивне ставлен
ня до об’єкта реклами сформовано за допомогою прикметників 
чуттєвий, неймовірний, унікальний, ніжний, прислівників легко, 
миттєво, сенсаційно: Подаруйте Вашій шкірі неймовірну чуттєву 
насолоду з новим ніжним лосьйоном для тіла від NI�EABody. 
Завдяки унікальній кремовій текстурі він легко наноситься та 
швидко проникає в шкіру, а також інтенсивно зволожує, миттєво 
пом’якшує та за�ищає її від втрати вологи протягом усього дня. 
Відчуйте сенсаційно ніжний догляд самі.
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Більш ефективним засобом маніпулювання є порівняльна 
оцінка, яка зна�одить відображення у таки� граматични� фо
ма�, як проста форма найвищого ступеня порівняння, а також 
суфіксальні форми надмірного ступеня якості, що утворюються 
за допомогою префіксів пре, ультра, екстра, супер, все, над: 
PREMIUMTOUCH є неперевершеною серед багатьо� пральни�  
та сушильни� машин, які завоювали престижну дизайнерську 
премію REDDOL; Ще більш глибоке зволоження! Колір оживає! 
Помада HYDRAEXTREME. Зволоження в шість разів більше. 
Відчуй різницю: червоні розкриваються,рожеві розпускаються, 
сливові розквітають.

Ставлення до об’єкта реклами найпростіше передати за до
помогою прикметників. Частина прикметників належить до де
скриптивни� слів, які не містять жодної оцінки (наприклад, львів
ський, вечірній, молочний, �арчовий, залізничний тощо). Власне 
оцінні прикметники називають тільки оцінку зі знаком «+» ( до
бре) або «–» ( погано). Та тільки частина прикметників має суто 
оцінне або суто дескриптивне значення; більшість прикметників 
ї� поєднують. Засобом маніпуляції зазвичай є прикметники,що 
дають загальну оцінку об’єкта реклами: ефективний, унікальний, 
неповторний, чудодійний, оригінальний, казковий, дивовижний. 
Але такі прикметники пере�одять з одного рекламного тексту в 
інший і тому не викликають довіри у споживачів. Перевагу слід 
надавати словам, що не тільки оцінюютть об’єкт реклами, а й 
�арактеризують його, дають змогу уявити забарвленння товару, 
його �арактеристику за запа�ом,дотиком, смаком, ступінь його 
надійності, за�ищеності. Такі прикметники належать до частково 
оцінни�. Р. Д. Арутюнова поділяє ї� на три групи: сенсорні оцін
ки, сублімовані, або абсолютні оцінки, раціоналістичні оцінки.

Прикметники, що дають сенсорну оцінку явища (приємний, 
смачний, привабливий, запашний, ду�мяний, цікавий, радісний) 
вживають у рекламі парфумів,�арчови� продуктів, одягу.�тилі
тарні оцінки (корисний,шкідливий, здоровий, розумний, вдалий, 
бездоганний) є засобом маніпуляції в текста�, об’єктом яки� є по
бутова те�ника, медичні препарати.

Оцінка наявна в різни� мовни� засоба�. Вона може бути об
межена елементами меншими ніж слово, а може �арактеризува
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ти групу слів, ціле висловлювання. � лексиці наявні групи слів, 
функція яки� – вираження оцінки. � рекламі це насамперед при
кметники й прислівники, яким притаманні різноманітні відтінки 
оцінної семантики. Та висловлювання сприймають якоцінні і за 
відсутності оцінни� слів, якщо описано ситуацію, що має відпо
відний смисл в «картині світу». Оцінний смисл можна сприймати, 
орієнтуючись на зміст наступного висловлювання. Таким чином, 
оцінку можна пов’язати як з конкретними мовними одиницями, 
так і з семантикою висловлювання у широкому діапазоні значень. 
На жаль, укладачі реклами частіше використовують прямі засо
би вираження оцінки, �оча маніпулювати свідомістю споживача 
набагато ефективніше за допомогою слів, оцінна забарвленість 
яки� зумовлена контекстом.



122

Людмила Павлюк  
(к. філол. н., доцент)

          
ПРОПАГАНДИСТСЬКІ МЕМИ ТА ЇХНЯ 
АКТУАЛІЗАЦІЯ У ДИСКУРСІ АНАЛІЗУ 

ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ

Меми – оцінно марковані й пов’язані з первинним контек
стом уживання мовні звороти й візуальні елементи, що слугують 
знаками ідентифікації події або явища в комунікативному дис
курсі. Називаючи мовні формули «мемами», мають на увазі на
самперед ї�ню впізнаваність, «сучасність», «вірусність», здат
ність заповнювати прогалини в знання� чи окреслювати контури 
для нови� понять. 

Із перспективи когнітивної лінгвістики мем розглядають як 
мікрофрейм, що фіксує увагу аудиторії на певни� ситуація�, при
чому відтворює ї� у комплексному вигляді, активуючи «сценарій» 
з усіма його емоційними сенсами. Меми – це зручна форма для 
запису в пам’яті, своєрідні зарубки на стовбурі сенсів, «вузлики 
на пам’ять». Коли функції транспортування оцінки переважають 
над навчальноігровими й есетичними завданнями тексту, мем із 
мнемоте�ніки перетворюється на політте�нологію.

За семіотичною інтерпретацією, меми – це класичний інтер
текстуальний елемент, готові «капсули» сенсів, які, поширюю
чись у комунікативному просторі – наприклад, традиційни� ме
діа чи соціальни� мереж, – допомагають аудиторії розпізнавати й 
засвоювати ідеї, що по�одять із текстуджерела. Із погляду тра
диційни� під�одів до лексикофразеологічного матеріалу, біль
шість мемів належать до групи фразеологічни� висловів (зелені 
чоловічки, ввічливі люди, зброя із ша�т). Риторичне трактування 
мему наголошуватиме його інструментальний потенціал, можли
вості впливу на цільову аудиторію. 

«Вікіпедія» визначає мем як «одиницю культурної інфор
мації» і отож розглядає це поняття в антропологічному вимірі, 
пов’язуючи текстовий компонент із широкосяжним поняттям 
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культури. Функції мемів у культурному просторі прямо залежні 
від спеціалізації дискурсного поля, в якому вони циркулюють. � 
мові пропаганди ці інформаційні одиниці є максимально набли
женими до понять «ідеологема» й «міфологема», тобто зворотів, 
які допомагають поширювати світогляд, нав’язують авторські ба
чення.

Ті мовні кліше, які �арактеризують позиції сторін воєнного 
конфлікту, прикметні максимальною експресією. Макрофрейм на 
основі ар�етипної МиВони с�еми надає лексичним компонентам 
тексту визначеного позитивного або негативного забарвлення. � 
мережі мемів, за допомогою яки� проукраїнський Мидискурс 
ідентифікує маніпулятивні гасла й сюжети ворожої пропаганди,  
вирізняються декілька основни� тематични� груп:

а) мобілізаційноемоційні форми для легітимації воєнної та 
ідеологічної експансії державиагресора: «русский мир», «Крим 
наш», «�ай �оч каміння з неба»;

б) знаки фальсифікації суті процесів, які відбуваються в 
державіоб’єктові нападу: «�країна – не держава», «громадян
ський конфлікт»; «державний переворот»;

в) формули, які ідентифікують фейки й гіперболи ворожої 
пропаганди: «кривава �унта», «візитівка Яроша», «кримські ди
версанти»;

г) заперечення військової присутності державинападника 
й окупанта, легенди щодо по�одження озброєнь: «и�тамнети» й 
«відпускники», «спорядження з місцевого воєнторгу», «зброя із 
ша�т»;

д) формули залякування, нагадувань про загрозу: «Іскандери 
сміються», «ядерний попіл», «можемо повторити».  

Виконуючи функцію символічної ідентифікації сторін кон
флікту, мем утворює змістову матрицю для сценаріїваналогів 
(«Кримнаш посирійськи») і трансформовани� варіантів, які 
підкреслюють метаморфози й парадокси первинного значення 
(«Байкал не ваш» – із приводу розширення експансії Китаю в Ро
сії). 

Очевидно, що в контекста� контрпропаганди фрагменти 
мовлення супротивника не можуть бути подані інакше, аніж «у 
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супроводі» фігуральни� та фактологічни� засобів заперечення й 
викриття. Для того щоб продемонструвати неприйнятність Вони
термінології, аналітичний дискурс використовує різноманітні 
стратегії відмежування від змісту пропагандистськи� формул: а) 
іронічні контексти подання мему як сигнал незгоди із програмою 
інтерпретації в дискурсі пропаганди; б) гротескногіперболізовані 
описи, які підкреслюють �ибність логіки супротивника й обраної 
аргументативної лінії; в)  контраст «заявленого» у пропагандист
ському сценарії і «реального»; г) деміфологізація, термінологіч
на корекція мему («події в Криму – це насправді війна, згідно зі 
звітом МКС»). 

Автори  текстів, присвячени� аналізові воєнноідеологічного 
протистояння, насамперед мають на меті продемонструвати, що 
факти буттєвого світу – на стороні «Мигрупи», проукраїнськи� 
сил. Життя саме стає викривачем абсурдності й безґрунтовнос
ті тверджень пропагандистського дискурсу країниокупанта. 
Якщо супротивник підмінював мемамифейками аргументи й 
нормативноправові розуміння конфлікту, то контрдискурс здій
снює протилежну, деконструктивну процедуру – створює доказо
ву базу для альтернативни� тверджень. 
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Марія Ріпей 
(асистент)

РЕДАКТОРСЬКА  ПРАВКА  ПУБЛІКАЦІЙ  
ГАЗЕТИ  «ДЕНЬ»

Журналістське слово повинно бути продуманим, доречним, 
точним. Адже «працівники ЗМІ повинні забезпечити правиль
ність поданої інформації  не тільки в аспекті змісту повідомлен
ня, але і з точки зору відповідності медіатексту чинним мовним 
нормам»[8].

Ставили за мету простежити типові помилки у публікація� 
щоденної всеукраїнської газети «День». Для аналізу взяли  номе
ри за  4  грудня 2012 року і 5 грудня 2017 року. 

Виявили, що у  виданні, поперше, трапляються помилки, 
спричинені неуважністю і поспішністю. Бо як поіншому мож
на пояснити подання у газетни� публікація�таки� неточностей: 
«важливість кожного народного депутат особливо зростала», 
«буде надано правову оцінку подій, яку буде оприлюднено в 
ЗМІ» (4 грудня 2012 року); «до списоку громадян… було внесе
но», «можна зробити припущення, що американська сторона буде 
робити оцінку діяльності», «�продовж кілько� грудневи� тижнів 
минулого року в села�Холмок, Минай, Розівка, Концево, Сторож
ниця, Тарнівці, Шишлівці та Ботфолвапонад десять зборів селян і 
громадськи� слу�ань», «За словами Чалого_від ГП� має прилеті
ти заступник Генпрокурора…»  (5 грудня 2017 року).

Подруге, помилкове вживання слів, значення яки� не пере
вірено за словниками чи довідниками. Зокрема, «…активізацію 
діяльності ряду  (правильно деяки�) кримськи� політиків…», «на 
місці зна�одилися (правильно були) пайовики, які мали рішен
ня суду…», «ці питання (правильно запитання) «День» поставив 
її мамі…», «…посприяти у вирішенні даного (правильно цьо
го) питання…», «…не дивлячись на (правильно незважаючи на) 
мінливу політичну ситуацію…», «прокуратурою проводитьсяпе
ревірка… (правильно прокуратура перевіряє)», «…преса часто 
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використовується (правильно пресувикористовують) для зливу 
недостовірної… інформації…», «…бюлетені… строго контролю
валися (правильно контролювали)», «…при розгляді (правильно 
під час розгляду) питання…» (4 грудня 2012 року); «відбулися 
збори жителів села, на які прийшло… 200 чоловік (правильно 
осіб, людей)», «ми зна�одилися (правильно перебували, були) 
в прикордонні…», «у даному (правильно цьому) випадку...», 
«…у відповідності до (правильно відповідно до) свої� повно
важень…»,  «згідно Конституції» (правильно згідно з Конститу
цією), «за ра�унок  цього (правильно завдяки цьому)  можна… 
знизити вартість обладнання» (5 грудня 2017 року).

Потретє,  неточності у вживанні лексем, значення яки� слов
ники чітко не розмежовують. Наприклад, «важливість виставки… 
підкреслило(правильно засвідчило) відвідання цієї акції прем’єр
міністром…» [6], «…як позначиться на юному таланті(правильно 
вплине на юний талант, відобразиться на юному таланті) сла
ва» [3], «…у пресрелізі… наголошується (правильно  зазна
чено)…» [6], «як показує (правильно свідчить) досвід…» [4],  
«встановити контроль (правильно запровадити)», «за фактами… 
встановлено(правильно з’ясовано)…» [2] (4 грудня 2012 року); 
«це…позначиться на… балансі (правильно вплине, відобразить
ся)» [3],  «…за… формулою, встановленою (правильно визначе
ною) законом» [2], «приміром (правильно наприклад), у с. Ми
най… підписалося 1538 жителів…» [7], «велике число (правиль
но велика кількість) поліцейськи�…» [5] (5  грудня 2017 року).

Отже,  опрацьовувати тексти слід уважно й непоспішно, звер
таючись за допомогою до словників і довідників, прислу�аючись 
до порад досвідчени� редакторів. Як «всі ми спокійно приймає
мо… лікарські поради, так само можна приймати й фа�ові поради 
мовні, коли мовний організм наш «не в порядку» [1].
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Ірина Табінська (Малюк) 
(аспірант)

ФОРМИ ДІАЛОГУ У СУЧАСНОМУ 
МЕДІАТЕКСТІ 

(НА МАТЕРІАЛАХ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ») 

Діалогізація у монологічни� текста� є досить популярним 
явищем. Проблема вивчення діалогу є актуальною для всі� жан
рів журналістики. 

Ми виділяємо п’ять форм діалогу, які притаманні сучасно
му медіатексту: «авторчитач», «авторавтор», «авторексперт», 
«читачавтор» та «читаччитач». 

Ди�отомія «авторчитач» неодноразово ставала об’єктом на
укови� досліджень. Ця тема має місце у праця� М. Кожиної, Н. 
Сапригіної, М. Зубрицької. 

На основі емпіричного матеріалу ми виділяємо групи, коли 
особливо виражено діалог «авторчитач»:

Автор використовує особові займенники для безпосеред-
нього залучення читача.

– Якщо ви раптом помітили, що перестали вірити в дива, 
візьміть до рук книгу поета Григорія Фальковича і художника 
Павла Фішеля «Шалахмонеси» (День. – 2017. – 21 груд.).

Автор наголошує, що він звертається до читача
– Читач вправі зауважити: загальні міркування вже зро-

зумілі, чи не час вже переходити до конкретики? Хто саме, в 
який спосіб, коли, за яких обставин творив (йдеться, ще раз за-
уважимо, про громадян інших країн) добро для України? Охоче 
погоджуюсь з таким підходом і готовий перейти до цієї конкре-
тики. Тим більше, що серед людей, про яких піде мова, є чимало 
особистостей, не дуже відомих українцям. Отже, почнемо. Ми 
не будемо дотримуватись суворої хронологічної послідовності –  
так, сподіваємось, буде цікавіше (День. – 2016. – 12 січ.).

Автор створює відповідне тло для матеріалу, що читач не 
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може бути осторонь від певних подій
– Не запрошувати Собчак і подібних до неї треба до україн-

ського телеефіру, а гнати цю публіку брудною мітлою з україн-
ського інформаційного простору. Вони йдуть до нас не з добром, 
бажаючи лише банально й примітивно в черговий раз обдурити. 
Не обманюватимемося! (День. – 2017. – 21 груд.).

Теорія діалогізму текстів має місце у праця� Р.Барта, 
Ю.Кристевої, Ю.Лотмана, �.Еко, Ж. Деріди, Ж. Женетта. �країн
ські науковці: Ю. Великорода, М. Шаповал, О. Астаф’єв, Л. Біло
вус, В. Просалова – працюють над власними дослідженнями на 
цю тему.

Вартим уваги є епізод, коли автор «Дня» Ігор Сюндюков ро
бить вступ у «Істина в «синергії» полюсів» до конкретного тексту 
«Історія невда� і різунів» іншого автора, створюючи тло для діа
логу. Але тим часом він у пошука� інши� авторів, щоб зав’язати 
якомога більше діалогів «авторавтор». «Стаття Василя Расе-
вича є дискусійним, полемічним матеріалом, але, безумовно, 
в доброму сенсі слова, оскільки сприяє пробудженню здорового 
«почуття сумніву» щодо, здавалося б, беззаперечних істин. Тут, 
без сумніву, потрібний зважений підхід… Отже, думаємо, аналі-
зуємо, зіставляємо, сумніваємось. Запрошуємо читачів до про-
довження діалогу». (День. – 2016. – 15 січ.)

Діалог найяскравіше представлений у жанрі інтерв’ю. Текст 
у формі «запитаннявідповідь» не залишає сумнівів про його діа
логову структуру. Та, як ми уже зазначали, для діалогу притаман
на не лише така формальність як чергування запитань і відпові
дей, але насамперед відповідне культурне, суспільнополітичне, 
історичне тло.

Дослідження інтерв’ю як жанру журналістики знайшли відо
браження у наукови� праця� І. Аньєса, М. Галлера, В. Здорове
ги, І. Ми�айлина, О. Кузнецової, М. Василенка, О. Тертичного,  
Л. Кройчика, М. Кіма.

З проаналізованого матеріалу нам вдалося виділити два спо
соби введення експерта до розмови: 

Автор розпочинає діалог, налаштовує експерта на розмо-
ву.



Дмитро Десятерик: Роман Софії Андрухович «Фелікс Ав-
стрія» — один з найпомітніших літературних експериментів 
останніх років… Саме тому ми вирішили поговорити з Софією 
про створений нею Станиславів і про те, наскільки він відрізня-
ється від реально існуючого міста, що колись носило таку саму 
назву.

–  Софіє, чому ви вирішили оселити своїх героїв у цьому 
місті? (День. – 2016. – 15 січ.)

Автор одразу ставить питання, не чекаючи адаптації екс-
перта.

Наталія Білоусова: Третя зустріч українських олігархів у 
готелі Хаятт у минулу п’ятницю зірвалася. На ній планувалося 
обговорити і вразі досягнення згоди всіх учасників погодити ме-
морандум про нові принципи і обов’язки ведення бізнесу в Україні. 
Про причини зриву зустрічі  і позиції  великого бізнесу щодо зміни  
правил гри «Дню» розповів народний депутат, колишній голова 
Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута:

– Чому ви ініціювали зустрічі олігархів? (День. – 2015. – 1 
груд.)

Вартою уваги є модель діалогу «читачавтор», де читач може 
спробувати з власним текстом звернутися до автора або ж до ін
шого читача, будуючи діалоги «читаччитач». 

Дослідження листів до редакції мають місця у праця� О. Куз
нецової, І. Ми�айлина, О. Борисова, численні роботи на цю тему 
зна�одимо у польськи� авторів: М. Ходак, Т. Щигльовська.

Дослідження п’ятьо� форм діалогу у газетни� текста� дає 
можливість вивчати учасників (Автора та Читача) комунікаційної 
моделі крізь функціональний аспект. 
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Андрій Яценко 
(к. філол. н., доцент)

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС ЯК ОЗНАКА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ 

ГАЗЕТИ «СВОБОДА»)

Питання про нову редакцію �країнського правопису зно
ву звучить у сучасному інформаційному просторі �країни.  
15 серпня 2018 року стартувало громадське обговорення проек
ту нової його редакції, який запропонувала до розгляду робоча 
група �країнської національної комісії з питань правопису.  Ця 
проблема не нова, оскільки «Проєкт українського правопису», 
який вра�овував принципові 17 змін з «Харківського правопису»  
1929 року, запропонував ще 1999 року відомий український мо
вознавець Василь Німчук. 

Про цю редакцію Василя Німчука були різні відгуки. Але 
саме вона, на нашу думку, окреслювала українську правописну 
систему як проукраїнську, а не проросійську, зберігаючи всі прин
ципові фонетикоморфологічні традиції. Питання українського 
письма гостро обговорюють не тільки в �країні, а й за кордоном. 
Ця тема актуально звучала і продовжує звучати також на шпаль
та� найдавнішої у світі україномовної газети «Свобода» (США), 
яка ви�одить безперервно з 1893 року. 

Незаперечним є той факт, що «Проєкт українського пра
вопису» Василя Німчука – це не діаспорне видання, а основа 
української літературної мови. Запропоновані зміни – це ті пра
вила, які вже зафіксував так званий «Харківський правопис» 
1929 року, який орієнтувався саме на наддніпрянські норми, на 
«Словник української мови» Бориса Грінченка [1, с. 299]. Його 
Юрій Шере�Шевельов називав «скрипниківкою». Тому безпід
ставними сьогодні є думки про те, що Проєкт укладено згідно з 
діаспорними чи галицькими вимогами. На цьому наголошував і 
Василь Німчук в інтерв’ю газеті «Свобода» «Мова про мову. От
от прийде новий правопис» [2]. Заслуга діаспори полягає в тому, 
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що правописну норму, базовану на основі «Харківського право
пису», вона зберегла і послуговується ще від 1947 року і донині. 
На що не спромоглася �країна, не у�валивши Проєкт, який запро
понував Василь Німчук.

Як бачимо, «Свобода» активно обговорювала правописні про
блеми і в 1999 році [3] і тепер. 7 вересня 2018 року на сайті цієї 
щоденної газети з’явилася публікація Петра Часта, співредактора 
«Свободи» і випускника факультету журналістики Львівського 
державного університету імені Івана Франка [4]. Петро Часто у 
теперішньому дописі знову висловлює надію на те, що 2018 року 
правописна крига скресне. �країна матиме новий правопис без 
російськи� вкраплень.

На нашу думку, така увага  в �країні і зокрема в США до но
вої редакції �країнського правопису не випадкова і закономірна. 
Адже єдина правописна норма, вибудувана на давній фонетич
ній українській традиції, буде ознакою національної єдності для 
українців в �країні і за її межами.
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(здобувач)

МЕТАЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
КОЛУМНІСТИКИ В ПОСТМОДЕРНОМУ  

СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ

Тенденція до розмивання жанрови� форм, тяжіння до но
вого способу відображення реальності, змішування масового й 
елітарного кодів, стильовий плюралізм, інтертекстуальність, іро
нізування є визначальними чинниками постмодерного дискурсу. 
З огляду на постмодерні тенденції авторська колонка �арактери
зується переплетенням різни� стилів, різни� жанрови� форм та за 
формальнозмістовою структурою близька до метажанру. 

Метажанр здебільшого розглядають з позиції літературознав
ства як позародове явище, створене на стику різни� видів мисте
цтва. Р. Співак трактує метажанр як „структурно виражений, ней
тральний щодо літературного роду, усталений інваріант багатьо� 
історично зумовлени� засобів �удожнього моделювання світу, які 
об’єднані загальним предметом �удожнього зображення” [2, с. 
323]. Словник літературознавчи� термінів класифікує метажан
ри як “типи змістовоформальни� єдностей �удожні� творів, які 
співмасштабні всій історії культури” [1].  Метажанр формуєть
ся на основі діалогічної взаємодії кілько� жанрів та є адекватом 
конкретної епо�и. Припускаємо, що колумністика є своєрідним 
метажанровим утворенням, оскільки ви�одить за межі жанру, по
єднує варіативні жанровостильові маркери та віддзеркалює по
стмодерні тенденції соціокультурного дискурсу.

На основі порівняльнотипологічного аналізу було виокрем
лено такі метажанрові особливості колумністики: синкретич
ність, жанрова розмитість, поєднання високого та низького стилів, 
різностильова лексика, соціокультурна зумовленість, авторська 
рефлексія, відверта позиція, інтертекстуальність, відкритість, гра 
з читачами, непослідовність викладу тощо. Деякі ознаки спробу
ємо стисло розглянути на прикладі колумністики “Тижня”. 
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Синкретична жанрова форма. Авторська колонка часто 
містить елементи різни� жанрови� форм. Вдаючись до жанро
вого аналізу, ми виявили кілька симбіозни�, модифіковани� ко
лумністськи� текстів з варіативною жанровою структурою. На
приклад: колонкаесе (Владислав Івченко “Менше ненависті”), 
колонкаспогад (Олександр Ми�ельсон “Найяскравіші спогади”), 
колонкафейлетон (Юрій Винничук “«Бандьора» – кум Путіна”), 
колонкастаття (Ігор Лосєв “«Нелогічна» поведінка Партії регіо
нів: спроба аналізу”), колонкаогляд (Ірина Троскот “Чи булькну
ла література”), колонкарепортаж (Едуард Андрющенко “Гага
узький вагон. Ненаписаний репортаж”), колонкапортрет (Роман 
Малко “Він був неймовірний” – про Любомира Гузара), колонка
політичний портрет (Ігор Лосєв “Нова кар’єра “Графа Безкрим
ського”...” – про Олександра Турчинова).

Різний стиль викладу або поєднання в колонці кількох 
стилів. � колонці тісно взаємодіють та переплітаються елементи 
наукового, публіцистичного, розмовного чи �удожнього стилів. 
Деякі колумністи вирізняються самобутнім почерком, тож ї�ні 
колонки легко розпізнати за своєрідною манерою написання. До 
прикладу, аналітикопубліцистичний стиль �арактерний для ко
лонок Ігоря Лосєва, �удожньопубліцистичний спосіб викладу 
притаманний текстам Романа Малка, науковий �арактер викла
ду домінує у колонка� Володимира Василенка, �удожня манера 
оповіді властива текстам Валерії Бурлакової, елементи розмов
ного стилю можна зауважити в авторськи� колонка� багатьо� ко
лумністів: Юрія Винничука, Катерини Барабаш, Юрія Макарова 
тощо. 

Авторська позиція, рефлексія та суб’єктивність проявля
ються на всі� рівня� тексту (ідейнозмістовому, синтаксичному, 
морфологічному, лексикофразеологічному). Колумніст відверто 
рефлексує, позиціонує своє ставлення до описувани� проблем, 
демонструє власні емоції, почуття та переживання. 

Інтертекстуальність у колумністиці здебільшого виявлена 
латентно,  закодована в тексті за допомогою алюзій, ремінісцен
цій і цитат. � посмертній колонці “Він був неймовірний”, при
свяченій Любомиру Гузару, Роман Малко пише: Він весь був тією 
лагідною любов’ю, яка не заздрить, не чваниться, не поривається 
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до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли �тось чинить кривду, 
все зносить, в усе вірить, на все надіється, все перетерпить, ні
коли не проминає і радіє правдою. Автор при�овано апелює до 
біблійного тексту, перефразовуючи послання апостола Павла до 
Коринтян 13:4–14:5.

Іронізування найбільш �арактерне для сатирични� колонок 
Юрія Винничука. � тексті “Як мене Янукович не всиновив” ко
лумніст наводить фрагмент іронічного листа до тодішнього пре
зидента: «Дорогий Вікторе Федоровичу. Я круглий сирота. �сино
віть мене, а я вам на старості і склянку води подам, і Межигір’ям 
заопікуюсь. Обіцяю, що і Люся без води не лишиться, а синам 
вашим передачу регулярно буду носити».  

Аналіз авторськи� колонок часопису “�країнський тиждень” 
дає підстави констатувати, що колумністика не належить до од
ного жанру, а є радше метажанровим утворенням. Попри уста
лені константи, авторські колонки колумністів мають варіативну 
жанровостильову структуру та містять чимало ознак постмо
дерного метажанрового тексту. Колумністика як синкретичний  
постмодерний текст комбінує різностильові елементи (публі
цистичні, �удожні, наукові, а почасти й розмовні), різножанрові 
форми (есей, стаття, коментар, мемуари, фейлетон), вирізняється 
суб’єктивністю, іронією, інтертекстуальністю та орієнтується на 
масового й елітарного читача. Та які тенденції надалі позначаться 
на становленні колумністики? Це питання часу.
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ПІДСЕКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ  
І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Василь Лизанчук
(д. філол. н., професор)

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ 
З ГІБРИДНОЮ ВІЙНОЮ РОСІЇ ПРОТИ 

УКРАЇНИ

Гібридна агресія Російської Федерації є головною загрозою 
національної безпеки �країни. Адже типовими компонентами 
гібридної війни Росії проти �країни є: створення внутрішні� 
суспільнополітични� протиріч в �країні через маніпулятив
ну пропаганду з її потужним продовженням в інформаційно-
психологічній війні; створення соціальноекономічни� про
блем через економічне протистояння з пере�одом в економічну 
війну та протидію доброчинним зв’язкам �країни з близькими 
і далекими сусідами; підтримка національного нігілізму україн
ців, сепаратизму і тероризму аж до актів державного терориз-
му; сприяння створенню нерегулярних збройних формувань 
та ї� оснащення.

Російська Федерація водночас із неоголошеною війною про
ти �країни також застосовує інші гібридні комунікативні методи 
задля поглинання, завоювання, колонізації нашої держави. Дис
курс гібридної війни набув глобального масштабу, є новітньою 
формою протистояння у сучасному безпековому довкіллі.

Привертаю увагу до одного із методів ведення гібридної ві
йни Росією – інформаційнопси�ологічної війни, метою якої є не 
знищення мільйонів людей, а залякування, деморалізація, світо
глядне, ду�овноморальне, національне покалічення українців і 
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таким чином підпорядкування ї� російській імперській ідеології 
та політиці.

Антиукраїнська інформаційнопси�ологічна інтервенція є 
зовнішньою і внутрішньою. Тобто, в �країні – триває війна 
на дво� фронта�: проти ворожого наступу і впливу Росії та її 
сателітів, і проти совкови�, олігар�ічни� та корумповани� і 
промосковськи� сил в  �країні. Другим фронтом і є внутрішня 
агресія, носіями якої є творці багатьо� передач на телеканала� 
«Інтер», «NewsOne», «112 �країна», «ZIK», «Прямий» та на 
інши� комерційни�, приватни� телевізійни� і радіоканала�. � 
ни� розкошують українофоби, московські прислужники Олена 
Бондаренко, Мураєв, Ганна Герман, Новінський, Портнов, Рабі
нович, Добкін, Червоненко та інші, які, спекулюючи багатьма 
недоліками суспільнополітичного і соціальноекономічного 
життя, своїми бре�ливими виступами допомагають російським 
агресорам завадити утвердженню ду�овнонаціональної собор
ності �країни.

Гучний скандал виник, коли голова Комісії з журналістської 
етики (?!) Андрій Куликов як ведучий «Громадського радіо» у 
сторічний ювілей так званої «Великої жовтневої соціалістичної 
революції», запросив до студії … лідера недозабороненої Кому
ністичної партії �країни Петра Симоненка.

ЗМІ маніпулятивним гібридноінформаційним впливом, по
ширенням фейків, дезінформацією намагаються посіяти розбрат 
в українському суспільстві, навіяти почуття стомлюваності, зму
чуваності від війни, національний нігілізм, відмовлення від само
стійності, мовляв, українці й росіяни – один народ, у ни� спільна 
історія, а націоналісти, фашисти, нацисти та американські агре
сори роз’єднують  російську братерську любов до українців.

� журналістському середовищі московські ідеологи та ї�ні 
прислужники в �країні нав’язують фальшиве гасло «Дві краї
ни – одна професія», однобоко, викривлено  трактують природу 
журналістськи� стандартів з метою позбавити українську журна
лістику національної сутності, зіштов�нути її у багно космополі
тизму, меншовартості, інертності, дисперсної комунікації. 
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Дуже часто вільне вираження поглядів, думок і переконань 
є антиукраїнським, антидержавним. Дискутувати можуть на те
лебаченні, радіо і у пресі лише ті, �то чітко займає стратегічну 
мету розбудови української �країни і під час дискусії уточнюєть
ся тактика досягнення позитивної державотворчої мети. Модна 
формула за�ідної журналістики для мирни� умов про «баланс ду
мок і поглядів» під час війни не має права на існування в �країні. 
Як можна надавати ефір і шпальти газет тим, �то підриває націо
нальний фундамент розбудови української �країни? 

Гібридна війна Російської Федерації проти �країни спонукає 
поновому, не стандартно сповідувати стандарти журналістської 
професії, ї� потрібно застосовувати на засада� україноцентриз
му. �країноцентризм – це світоглядна, філософська, морально
ідеологічна, громадянська, ду�овнонаціональна позиція. І полі
тики, і громадські діячі, і журналісти мають оцінювати факти, по
дії, явища з позицій інтересів української людини, українського 
суспільства, української соборної держави. 

�країноцентризм ґрунтується на концепції націоналізму, 
який є філософією буття Нації, її життя, розбудови, а шовінізм, 
фашизм, нацизм і московський рашизм, що увібрав у себе шові
нізм, фашизм, нацизм і більшовизм – це філософія поневолення і 
гноблення інши� націй. Націоналізм породжує подвижників і ге
роїв, а шовінізм, фашизм, нацизм, рашизм – убивць, грабіжників, 
загарбників, яничарів, �олуїв.

�країнські ЗМІ покликані називати українськи� героїв – ге
роями, подвиг за�исників �країни – подвигом, сепаратистську 
зраду – зрадою, російську бре�ню – бре�нею, московський зло
чин – злочином, російську агресію – агресією, російськи� при
служників, за висловом Тараса Шевченка, –московською блеко
тою і гряззю. 

Гібридна війна Росії проти �країни – це війна морально
ду�овни�, національни� цінностей, світоглядни�, гуманістич
ни� орієнтирів. �країнці завжди були будівничими і в матері
альному, і в ду�овному сенсі. Нинішня російська агресія – це ви
значальний момент історичної Істини. Коли кожний українець 



140

− від прибиральниці і двірника до Президента, Голови Вер�о
вної Ради і Прем’єрміністра − всім серцем і душею пізнає цю 
історичну Істину, тоді   ми будемо вільними, ду�овно і матері
ально багатими.
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Олександра Сербенська 
(д. філол. н., професор)

«УКРАЇНСЬКИЙ ЛЮБИЙ ГОЛОС…»

Цим приємним для нашого ву�а висловом Франко відтворив 
реакцію Івана Вишенського, відомого українського полеміста, 
який покинув рідний край, відійшов від світськи� справ і своєю 
оселею обрав самітну печеру в неприступній Афонській скелі, на 
поклик посланців з �країни. Хоч у тому голосі с�имник почув 
«крик тривоги, болю, що ратунку просить», волання, благання 
вернутися в �країну, �оч сум’яття та неспокій огорнули душу і 
рвали серце, Іван не відповів ствердно на поклик земляків. Це 
щодо змісту поеми, відтворення одного з її фрагментів.

Але в наведеній фразі закладено також глибші сенси. Франко, 
вільно почуваючись у сти�ії живого слова інши� народів, пре
красно обізнаний із багатою традицією українського усного мов
лення, його дивно органічною, як сам підкреслював, неповтор
ною звуковою основою, усвідомлюючи виключну роль живого 
слова у збереженні рідної мови від можливи� деформацій, трак
туючи його як щит від московщення, прикметником український 
стверджував національну самобутність часто зневажуваного рід
ного слова.

Як національне надбання, що формувалося віками, голос ми-
лий, любий. Він обличчя не лише людини, а й образ, лице наро
ду. � ньому свої неповторні інтонаційні конструкції, інтонацій
ні с�еми, тональні рівні, ритмомелодика, темпоритміка. Він ви
плеканий народом, що здавна живе на землі, яка «сама співає». 
Він український; він употужнений силою животворящого ду�у, 
у ньому ритм рідної землі, вібрації голосів багатьо� поколінь, 
він закріпився в навколоземному просторі і в серця� мільйонів. 
Його інтонаційну виразність, інформативну вагомість, модально
волюнтативні можливості особливо гостро відчувають ті, �то 
живе серед чужинців, �то не чує рідного слова. «Ну, що б, зда-
валося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б’ється 
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− ожива, як їх почує! Знать од Бога і голос той, і ті слова», 
ностальгійно висловлювався Шевченко, перебуваючи далеко від 
�країни і  випадково почувши рідний голос. Цей голос свій, він 
український, милий, любий. 

Своїми ознаками наш голос м’який, наспівний, звучний, лег
кий для співу. Однак з відновленням державності у простір укра
їнської мови волею обставин ввійшла частина наши� громадян, 
для яки� рідною була російська; від вивчення в школі української 
мови могли бути звільнені; у важливи� сфера� суспільного життя 
функціонувала чужинецька мова. Перебуваючи у полоні імпер
ськи� та колоніальни� міфів щодо по�одження мови корінного 
населення, як і його носія, чимало  громадян були далекі від розу
міння ролі мови в державотворчи� процеса�. Жодної потреби не 
було вникати в розбіжності між цими двома мовами, тим паче, що 
радянське суспільство впевненою �одою прямувало до єдиного 
народу, а звідти вже недалеко й до єдиної мови.

Отже, не дивно, що витворилися свої покручі не лише на рів
ні лексики і фразеології, граматики, про що вже сказано чимало. 
Вони з’явилися і в мелодиці, можливо, навіть підсвідомо. � де
кого (зокрема радійників) закріпилася чужа для нашого голосу 
тональність – надшвидкий темп, т. зв. «голос на час». Він йде 
разом із сильним словесним наголосом – силовим, наголошені 
звуки ніби «вистрілюють». Як наслідок – редукція (скорочення) 
складів. Згадаймо жартівливий вислів «Сан Санычь» (як скоро
чення Александр Александрович) Запам’ятаймо: в українській 
мові повнозвучна вимова голосни�, а наголос напружено силовий 
(наголошений звук навіть дещо подовжений).

Нашим радіо і тележурналістам важливо виробити методи 
редагування і саморедагування усного тексту, довести до авто
матизму звичку аналізувати усний текст з позицій законів фо
нології. �же останнім часом нормою окреми� радіожурналістів 
стала форма на виставке, на зупинке; відчутні проблеми з арти
куляцією звука [г]: перемагхати, погхано, труднощі з вимовою не
складового у [ў]: жофтий, фпаф, відчутні «зсуви» звука [о] до 
[а]. Засвоєння ци� та багатьо� інши� особливостей українського 
голосу – суттєва професіограма журналіста. 
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Наталія Михайличенко 
(к. філол. н., доцент)

НЕНОРМАТИВНЕ ВЖИВАННЯ 
КОНСТРУКЦІЙ З ПРИЙМЕННИКОМ В (У)  

В НОВИННОМУ ТЕКСТІ

У сучасному публічному мовленні, зокрема в мовленні 
українськи� теле та радіожурналістів, часто трапляються по
милки у вживанні прийменникови� конструкцій. Прийменник, 
не маючи самостійного лексичного значення, допомагає грама
тиці організувати слова в речення та надавати словесно вираже
ній думці осмисленого �арактеру. Як частину мови прийменник 
виділяли здавна. Так, його виокремлюють автори першої друко
ваної граматики «Адельфотес», яку видало Львівське братство в 
Х�I столітті, проте не розмежовуючи префікси та прийменники 
з огляду на ї�нє спільне по�одження та вживання прийменників 
разом зі словами. Сьогодні й досі можна простежити пере�ід 
прийменника в префікс, коли утворюються нові слова, наприклад, 
слово безмежжя утворене на основі прийменникового сполучення 
без меж. 

Кожна мова має свої особливості вживання прийменників. В 
українській мові налічують понад 200 прийменників. � сучасній 
українській літературній мові прийменник разом з формами не
прями� відмінків іменника утворює єдиний член речення і ви
ражає просторові, часові, причинові, допустові, цільові значення. 
Найдавнішими з ни� є просторові відношення, на базі яки� на 
основі метафоричного розширення функцій прийменників вини
кли всі інші. Найчастіше в усній публічній мові порушують нор
ми вживання прийменників по, при, для, на. Об’єктом цього до
слідження стали ненормативні конструкції з прийменником в (у).

Як засвідчив зібраний матеріал, існує кілька причин непра
вильного вживання прийменникови� конструкцій у сучасній 
українській публічній мові: 1) незнання граматични� особливос
тей української мови  (зокрема нерозуміння синтетичної природи 
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мови); 2) вживання суржикови� прийменникови� сполучень; 3) 
незнання українськи� фразеологізмів (відповідників скалькова
ни� з інши� мов); 4) недбайливе ставлення до свого мовлення, 
ігнорування мовни� норм, нерозуміння важливості мовленого 
слова та небажання відповідати за кожне слово.

Переглянувши випуски новин ТСН на каналі «1+1», ми за
фіксували випадки ненормативного вживання прийменника в (у). 
� сучасній українській літературній мові в та у виражають ті самі 
значення, проте ї�нє вживання залежить від дотримання законів 
милозвучності в тексті. � старослов’янській і староукраїнській 
мова� прийменники в та у були цілком самостійні. Кожен з ни� 
мав свої, лише йому властиві функції. Прийменник въ означав на
прям ру�у всередину предмета, виражав часові відношення, пев
ний стан особи, предмета, місце перебування. Словосполучення 
з прийменником у вживали для позначення близькості предмета 
до чогось або вказівки на предмет, біля якого відбувалась якась 
дія. В українській мові значення прийменників в і у з огляду на 
чергування білабіального в з голосним у приблизно в кінці XIII і 
на початку XI� століть збіглися. 

� сучасній українській літературній мові прийменник в (у) 
вживається: якщо дія спрямована всередину простору: заходити 
в школу; якщо мета ру�у в певному напрямку супроводжуєть
ся   додатковими поясненнями: поїхати у Київ на ярмарок; коли 
йдеться про дію чи перебування в чомусь: у Києві на майдані.

Не варто  вживати конструкції з прийменником в (у): на по
значення часу: в останній день лютого (ТСН: 28.02.2018) – пор. 
останнього дня лютого; в даний час (ТСН: 05.03.2018) – на цей 
час, в цей час; у цю ж мить (ТСН: 06.03.2018) – цієї ж миті; з 
року в рік (ТСН: 06.03.2018) – рік у рік; у скальковани� конструк
ція� з російської мови, що призводять до насичення неприродни
ми для української мови канцеляризмами: це зробити нереально 
в таких умовах (ТСН: 05.03.2018) – за таких умов це зробити 
неможливо; він знаходиться у бігах (06.10.2017) – він утік; у разі 
надзвичайної ситуації (ТСН: 28.02.2018) – якщо буде надзвичай-
на ситуація, за надзвичайної ситуації, у надзвичайній ситуації; 
для позначення способу вияву ознаки: у якому режимі працюва
тиме аеропорт (ТСН: 28.02.2018) – як (за яким графіком) працю-
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ватиме аеропорт; вибух добре лягає в цю серію підривів авто 
(10.09.2017) – вибух нагадує (такий самий, як) цю серію підривів 
авто; для позначення фізични� кількісни� �арактеристик пред
мета, особи: вони в стабільному стані (ТСН: 28.02.2018)– у неї 
стабільний стан; дівчина у стані шоку (ТСН: 06.03.2018) – у ді-
вчини шок; в лікарні в критичному стані (ТСН: 06.03.2018) – він 
у лікарні через критичний стан; бути не в собі (ТСН: 06.03.2018) 
– бути не свідомим того, що; не усвідомлювати; тяга була у нор-
мі (ТСН: 06.03.2018) – тяга була належна, відповідна; у скалько
вани� фразеологізма�: лишити в спокої (ТСН: 05.03.2018) – дати 
спокій; для позначення місця, предмета, особи, в бік якої спрямо
вана дія: передає інформацію в ЄС (ТСН: 28.02.2018) – передає 
інформацію до ЄС; доправити спиртне в бар (ТСН: 05.03.2018) 
– доправити спиртне до бару; кандидат у Вищу раду правосуддя 
(ТСН: 05.03.2018), кандидат на посаду у Вищій раді правосуддя 
(ТСН: 05.03.2018) – кандидат на посаду члена Вищої ради пра-
восуддя; ходити в секцію атлетики (ТСН: 06.03.2018) – відвід-
увати секцію атлетики. Зафіксовано також помилки у вживанні 
прийменника в (у), пов’язані з недотриманням законів милоз
вучності української мови: складають у інвалідний візок (ТСН: 
06.03.2018), квиток в нього (ТСН: 06.03.2018).
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Леся Борис 
(асистент)

ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЛЬВІВЩИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТЕМАТИКО-

ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТЕЛЕНОВИН

Сучасні ЗМІ, творячи нові мультимедійні платформи, нама
гаються співдіяти з аудиторією і в шаленстві цифрови� досягнень 
утримати свого глядача, розуміючи, що пізнання і досконалість 
– безмежні. Вибагливий глядач/слу�ач/читач, зважаючи на свої 
соціальнопси�ологічні риси, національноетнічні особливості, 
соціокультурні надбання, комунікаційні потреби обирає той ме
діаконтент, який задовольнятиме його прагнення та  утверджува
тиме приналежність до рідного етносу.

Феномен Галичини, як субетносу, в історичному плані за
галом осмислений різнобічно. Про це писали такі визначні істо
рики і культурологи минулого, як С. Томашівський, І. Кревець
кий, В. Гнатюк, Я. Гординський, В. Панейко, В. Кучабський та 
ін. Класичною вже стала етнопси�ологічна студія М. Шлемкеви
ча «Галичанство» (1954 р.), в якій визначено такі ментальні �а
рактеристики галичан, як традиціоналізм, раціоналізм, практи
цизм, які контрастують із пси�ічними властивостями українців
наддніпрянців – мобільністю, ірраціоналізмом, мрійливістю [13]. 
Етнопси�ологічні ознаки українців досліджували також В. Кубі
йович [5], М. Тиводар [11],  Я. РадевичВинницький [9], М. Ма�
ній [7], В. Янів [14], Я. Ярема [15], Євту� В. [2] та ін.

Галичину відносять до окремої субетнічної групи, яка є час
тиною українського етносу, однак «тривалий час вона розвивала
ся окремо від основної частини етносу» і в результаті дії різни� 
факторів набула помітни� відмінностей від населення інши� ре
гіонів [6]. Галицька ідентичність, специфічний менталітет, релі
гія, мова та культура неодноразово була предметом іронії сами� 
галичан, насмішок чи навіть ненависті з боку інши�. Ї� «проголо
шували» заблудшою частиною московитів, частиною польського 
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народу, потомками готів, слав’янізованими кельтами чи навіть ру
мунами [16]. Однак, незважаючи на «шість століть бездержавнос
ті, культурної агресії панівни� етносів ти� держав, до складу яки� 
протягом цього часу в�одила Галичина, через довгі роки інтен
сивни� намагань ополячення та русифікації, галичани пройшли, 
зберігши мовні й культурні традиції,  [12], неодноразово виступа
ли «акумулятором» і «о�оронцем» національної ідеї [8]. За�ідна 
�країна зберегла якісну особливість етнопси�ології українців, яку 
в інши� регіона�, частково втратили…»[10]. Галичина, зокрема і 
Львівщина, утвердилася як субетнос і передала власні надбання 
українському народу. «Сила етносу – в силі субетносу» [9].

Етнопси�ологічні ознаки Львівщини виявляються у збере
женні українськи�  традицій: пошануванні історични� постатей, 
відзначенні пам’ятни� дат української історії, святкуванні �рис
тиянськи� свят (Різдвяни�, Великодні�, зелени� та інши� свят, 
що складалися впродовж століть і передавалися з покоління в по
коління. Особливим є святкування Різдва у Львові, під час якого 
в місті відбувається різдвяний ярмарок, встановлюється шопка, 
проводять народні гуляння, виступи вертепів, парад звіздарів, 
фестиваль «Велика коляда» і Свято пампу�а. Близько тридцяти 
фестивалів, які представляють Львів та область (до прикладу: 
«На �виля� Стрия», «Молода Галичина», «Різдвяні дзвіночки», 
бойківські фестини, Кульчиціфест та інші мистецькі за�оди, на 
кшталт «Свята Шоколаду», «Свята Пива», «Свята сиру і вина», 
«На каву до Львова», «Свята Хліба», “День Батяра”. Кожне з 
дійств творить передумови створення телеконтенту місцевими 
телеканалами  («НТА», «Перший За�ідний», «ZIK», ТРК «Львів» 
«Броди», «Раде�ів», «Бужнет», «Лан»), працівники яки� протя
гом життя “набували моторни�, мовни�, інтелектуальни� і соціо
культурни� навичок» [4], самопізнавали себе як єдине ціле укра
їнського етносу й відчувають розумом і серцем, що �оче почути 
аудиторія.

«Саме регіональні телеканали у багатьо� випадка� виявляли 
себе значно незалежнішими, ніж «центральні» ЗМК [3] і до ни� 
«треба ставитися, як до феномену і вічного джерела ду�овно
морального потенціалу», які у розвиток і утвердження інформа
ційного простору внесли свою вагому частку [1].  
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЕМОЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
НОВИН РЕГІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Зважаючи на суспільнополітичні реалії, спричинені гібрид
ною війною, а також виклики та загрози, перед якими опинилось 
інформаційне суспільство у зв’язку з глобалізаційними процеса
ми, важливо досліджувати соціокультурний простір нашої держа
ви. «Новітнє осмислення інформаційноемоційного і змістовно
тематичного потенціалу новин в епо�у глобалізації, коли різно
манітні інформаційні потоки пронизують інформаційний простір 
�країни і загрожують національній ідентичності, соборності 
держави, набуває особливої актуальності» [3; 7], − наголошує  
П. Дворянин у своєму дисертаційному дослідженні. 

Регіональні ЗМІ, які посідають важливе місце в національній 
системі соціальни� комунікацій, «є елементом культури грома
дянського суспільства і відповідають за формування колектив
ного мислення на міcця�» [7; 152]. Регіональні мовники пови
нні продукувати якісні медіатексти, пропагувати соціокультурні 
цінності, аби ефективно протистояти деструктивним глобаліза
ційним процесам у суспільстві, його космополітичним настроям, 
маргіналізованим позиціям тощо. «Формування і збереження іс
торичної свідомості − одне із завдань регіональни� ЗМІ» [7; 153].

Отже, актуальними є думки Д. Гоффмана, який переконує, 
що «сьогодні роль журналістики полягає в тому, щоби надавати 
новинам певного сенсу» [3; 6]. 

Досліджуючи інформаційноемоційний потенціал новин 
регіонального телебачення, доцільно звернути увагу на два ас
пекти: 1) окреслити методи, за допомогою яки� ЗМІ здійснюють 
емоційний вплив на аудиторію; 2) визначити емоційне наванта
ження пропоновани� медіатекстів. 

«Оприлюднений журналістом соціально важливий факт ін
терпретується у підсвідомості телеглядача, а відтак, належно оці
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нений, на свідомому рівні реалізується у помисла�, дія�, вчин
ка�» [3; 190]. Отже, «саме емоції  в реальному житті відповідають 
за прийняття рішень, навіть коли ми переконані у зворотному» 
[8; 132], − стверджують фа�івці. Ці чинники дають нам підстави 
говорити про актуальність дослідження синергії інформаційного 
та емоційного аспектів новинни� повідомлень. Експерти кажуть, 
що «не можна відділяти су�у подачу інформації від емоцій. Ін
формація має викликати емоції, інакше це буде ні про що; треба 
знайти спосіб не протиставляти емоцію і факт, а зробити так, щоб 
вони одне одному допомагали» [2]. Водночас наголошують, що 
«емоції в новині не мають місця» [2]; «коли вмикаються емоції, 
людина не здатна критично мислити та аналізувати»[4].

А. Москаленко стверджує, що «завдяки здатності телебачен
ня відображувати дійсність за допомогою звукозорової мови все 
інтенсивніше виявляється інтегральна здатність системи – емо
ційність» [6; 90]. «Емоційність – одна з важливи� особливостей  
аудіовізуальної інформації. Емоційності досягають, з одного 
боку, через яскраві, насичені глибоким змістом зорові образи, з 
іншого – через публіцистично наснажене слово» [6; 38]. Отже, 
об’єктом дослідження, з одного боку, є візуальні концепти, з ін
шого – вербальні складники медіатексту, які, з огляду на сучасні 
мовні трансформації, вивчаємо   в площині лінгвокреативності. 

Розглянемо з точки зору інформаційноемоційного напо
внення новинни� повідомлень випуски новин за 22 січня 2018 
року, які транслювались в ефірі львівськи� телеканалів ZIK 
(«Про головне»), Перший західний («ОЧІ. Новини») та на пор
талі ZAXID.NET («Головні новини Львова»). Отже, є низка тем, 
які були спільними для трьо� мовників – відзначення у Львові 
Дня соборності �країни, вшанування пам’яті полегли� «кібор
гів», запровадження обов’язкової плати за проїзд у громадському 
транспорті міста для пенсіонерів за віком, повторне пікетування 
громадськими  активістами місцевого магазину �утра у зв’язку з 
проросійською позицією працівниці закладу. Відзначаємо оригі
нальність верстки телевізійного випуску новин програми «ОЧІ». 
Нетиповою для регіональни� мовників є кінцівка інформаційно
го випуску: у студії з’являється ще один ведучий, який розповідає 
про найобговорюваніші відео дня у соцмережа�, зокрема «Путіна 
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на Вас немає!», «10річна дівчинка створює бомбочки для ванн, 
аби допомогти дітям з діабетом», «Допитливий пінгвін став зір
кою інтернету», «Не знаєш викладача в обличчя – мінус сорок 
балів на іспиті» (про нововведення в Китаї»). «Лайтові» новини 
вкінці інформаційного випуску, діалоги між ведучими в студії, 
оригінальні композиційні рішення є елементами інфотейнменту, 
який в цьому випадку, на нашу думку, є гармонійним втіленням 
інформаційнорозважальної функції жанру. 

Важливо, що регіональні мовники приділяють увагу про
блемі відновлення історичної пам’яті, яка є одним з ключови� 
аспектів функціонування незалежної української держави. Пе
реглядаючи сюжети про відзначення Дня соборності у Львові, 
ми зафіксували чималу кількість лексем та мовни� зворотів, які 
апелюють до єднання українськи� земель, соборності, відтак, 
актуалізується концепт «�країна»: «пліч-о-пліч», «об’єднання», 
«разом», «одна держава», «одна нація», «держава у кожному з 
нас», «ми – спільні», «Схід і Захід – разом», «ми – єдині», «міст 
єдності», «історична пам’ять» тощо. � свідомого громадянина 
такі мовленнєві конструкції викликають позитивні стенічні емо
ції, сприяють ду�овнопатріотичному піднесенню. 

Невиправданим з точки зору етични� норм є вживання 
емоційнооцінни� слів, які відображають мову ворожнечі, нето
лерантність. Приміром ZIK, описуючи інцидент під час пікету
вання магазину з �утром, подає новину під заголовком «Вата» в 
хутрі?». Однак вживання жаргонної лексики на кшталт «вата», 
«ватники», до якої вдаються медійники, конструюючи образ во
рога, лише посилює міжнаціональну ворожнечу. Фа�івці радять 
не вдаватися до емоційного інформування за допомогою сенса
ційни� заголовків, а як альтернативу застосовувати евфемізми 
[1]. Метафоричну конструкцію, своєрідну гру слів містить за
головок «Стоп, Путін! Головою Путіна замість м’яча грали 
у центрі Львова» (ZIK). Матеріал розповідає про акцію «Стоп 
Путін, Стоп війна», яку провели активісти у Львові з вимогою 
бойкотувати ЧС2018 в Росії. Під час за�оду в центрі міста розі
грали символічний футбольний матч м’ячем у вигляді голови Пу
тіна. Зважаючи на війну в країні, нетерпиме ставлення, зокрема 
галичан до Президента країниагресора, такий під�ід у створенні 
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заголовка новини є доволі креативним, збуджує цікавість, зму
шує реципієнта переглянути сюжет, апелює до емоцій. З іншого 
боку – надто контроверсійний. Конфліктності сюжету додають і 
візуальні образи, приміром «голова Путіна», учасники війни в ін
валідни� крісла�.  Негативні емоції викликає заголовок  «Із львів-
ської психлікарні зник пацієнт», �оча вже у самому сюжеті зі слів 
працівника лікарні дізнаємося, що втікач не є небезпечним. 

М. Кондратюк у своєму дослідженні «Маніпулювання емо
ціями як спосіб впливу ЗМІ на аудиторію» пропонує три моделі 
впливу електронни� медіа на емоції аудиторії – «модель заохо-
чення» (передбачає формування позитивного настрою аудиторії, 
с�вального ставлення до змальовани� фактів), «модель відля-
кування» (покликана формувати негативні ставлення до опису
вани� подій, зумовлювати негативні пси�ічні стани людини) та 
«модель об’єктивного висвітлення» (передбачає збалансовану 
подачу інформації, без намагання вчинити будьякий вплив на 
емоційну сферу аудиторії; урівноваження лексем позитивного та 
негативного �арактеру) [5; 233−234], на які ми опираємось. Отже, 
якщо перевести отримані дані у відсоткове співвідношення, то 
одержуємо такі результати: «Головні новини Львова» презенту
вали 37,5% повідомлень, які здатні викликати позитивні емоції, 
25% − негативні і 37,5% − нейтральні. � програмі «Про головне» 
ці цифри складають 37,5%, 37,5% та 25%, а у інформаційному ви
пуску «ОЧІ» − 30%, 30% і 20% відповідно. Однак, наголошуємо, 
що ці показники не є абсолютними, оскільки під час оцінки емо
ційни� впливів завжди присутній суб’єктивізм, адже ми не до
сліджуємо реакцію аудиторії на певний матеріал безпосередньо.

Вважаємо, що інформаційноемоційний потенціал новин ре
гіонального телебачення є категорією змінною; місцеві мовники 
подають здебільшого подієву інформацію, а емоційність повідо
млень залежить від проблематики представленого факту. Отже, 
емоційний посил новин не завжди є гіперболізованим, а радше 
відображає об’єктивну дійсність. Негативні емоції продукують 
передусім матеріали, які репрезентують соціальні проблеми у 
стадії загострення, окреслюють вразливі сторони українсько
російського конфлікту. Позитивні емоції виражають сюжети, які 
апелюють до утвердження українськи� національни� цінностей, 
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акцентують на культурни�, спортивни� здобутка� тощо. Загалом, 
представлені сюжети здатні викликати стенічні емоції – як пози
тивні, так і негативні. 

Регіональне телебачення є ближчим до свого глядача, отже, 
здатне ефективніше відповідати на запити аудиторії. Аналіз 
інфор маційноемоційного наповнення новин регіональни� теле
каналів вимагає комплексного дослідження, яке дозволить окрес
лити загальні тенденції інформаційного та емоційного потенціа
лу новин в контексті регіонального дискурсу. Цікаво досліджува
ти активність реципієнтів в соціальни� мережа�, які, коментуючи 
журналістські матеріали, долучаються до спільного обговорення 
певни� проблем, відтак допомагають об’єктивніше оцінювати 
суспільнополітичні настрої в суспільстві та відстежувати реак
цію на певний журналістський текст.
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ТЕЛЕДОКУМЕНТАЛІСТИКА:  
ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ

Наука не завжди встигає адекватно фіксувати зміни функці
онування телебачення, його соціокультурної ролі і появи нови� 
форм подачі екранної продукції. До прикладу, досі не існує точно
го визначення теледокументалістики як певної жанрової групи чи 
бодай окремого виду телевізійної творчості. З іншого боку, разом 
із стрімким розвитком телебачення на задній план відійшла кіно
документалістика. Науковці порізному сприйняли цей виклик. 
Хтось визнав телеекран єдиним можливим засобом виживання 
документалістики. До прикладу, цю думку підтримують відомі 
сучасні режисери документалісти В. Манський і С. Буковський. 
Втім, в основному кінодументалісти не с�ильні вважати теледо
кументалістику чимось гідним, здебільшого називаючи її примі
тивною, ну в кращому випадку масовим виявом кінематографу. 
Отож визначення місця теледокументалістики актуалізується ще 
більше.

Разом з тим багато науковців погоджуються, що саме прин
цип документалізму залишається одним із найменш досліджени�. 
Відтак навіть загальноприйнятого визначення документалістики 
немає. Теледокументалістика в широку розумінні – це екранне 
відображення реальної дійсності. Однак потрібно зважати на те, 
що мова йде не просто про фіксацію, але й про певне осмислен
ня матеріалу, розкриття внутрішньої суті зображувани� фактів і 
явищ. В такому випадку дослідники називають теледокумента
лістику  то екранною публіцистикою, то документальною публі
цистикою або телепубліцистикою. 

Дослідник телевізійної публіцистики Ю.Шаповал відзначає: 
«Зміст публіцистичного матеріалу  на певну тему – не тотожний 
станові реально існуючи� об’єктів. � такому матеріалі не може 
бути дзеркально скопійована дійсність» [3; 38]. Однак це ще не 
доводить різниці між публіцистикою і документалістикою. До
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кументальність телепубліцистики передбачає: адекватність ві
дображення в матеріалі певної форми навколишньої дійсності, 
об’єктивність під�оду до явищ і фактів дійсності та істинність 
висновків і суджень [3]. Однак все той же Ю.Шаповал вказує на 
ще одну особливість телепубліцистики, яка не дозволяє її ототож
нити із документалістикою.«� телепубліцистиці неодмінно наяв
ні думки, думки, узагальнення, судження автора і виявляються 
погляди, тенденції розвитку, які переважають за смисловим на
вантаженням окремі факти чи епізоди з життя» [3; 215]. Для до
кументалістики недопустиме переважання думок і суджень над 
фактами, інакше втрачається сам принцип документалізму. 

Що ж до закордонни� дослідників, то вони часто обмежують
ся доволі загальним трактуванням документалістики. Так Білл 
Ніколз у своїй книзі «Вступ до документалістики» стверджує, що 
дати визначення документалістиці так само важко, як і дати ви
значення, що таке любов чи культура [5].

Звичайно, теледокументалістика по�одить із кінодокумен
талістики. Останню ще називають неігровим кінематографом. 
Ця назва по�одить із англійського перекладу fiction і nonfiction. 
Втім, ті ж англійські дослідники зазначають, що щодо телеба
чення поняття «неігрове» і «документальне» – не тотожні. Адже 
теледокументалістика передбачає особливу організацію для теле
візійного знімання [5].  

В цьому ж напрямку трактують теледокументалістику і укра
їнські дослідники кіно і телебачення. Так, Г. Десятник у своєму 
словникудовіднику виділяє жанри документального телебачен
ня і жанри документального�удознього телебачення [1]. Втім, ці 
поняття легко асоціюються із усталеними поняттями інформацій
ні та аналітичні жанри. Головна відмінна риса теледокументаліс
тики на думку кіно дослідників – це постановочність. Втім, це 
не дає відповіді на питання, що саме таке теледокументалістика.  

 Більше того сама ідея чистого документалізму – це своєрід
на ідеяфікс. Так С.Муратов справедливо зауважує, що: «Бачити  
світ – це не властивість апаратури, як і не властивість нашого 
ока, це, швидше властивість свідомості. В нашому баченні – і 
наше знання світу, наш темперамент, склад нашого розуму  і зре
штою наш світогляд. Не існує нічиї� відчуттів та думок. Будьяке 
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сприйняття це сприйняття конкретної людини. І з’єднати шматок 
целюльоїдної стрічки із актом �удожньої творчості дозволяють 
саме ці риси ду�овності, а не зерна колоїдного срібла, що реагу
ють на дію світла, що спадає на нього» [2;35].

 Поряд із асоціативними зв’язками із кінематографом і публі
цистикою, теледокументалістика потрапила у залежність від ін
фотейменту. В цьому контексті деякі дослідники с�ильні називати 
останню форматною документалістикою або ж продюсерською. 
Інколи таку документалістику ще можуть називати документаліс
тикою в стилі треш [4]. Інфотейнмент, динамічність, приватні іс
торії замість загальної історії, проблеми побуту замість проблем 
буття, епатажність, драматургічна обробка факту, використання 
готови� моделей – все це творить новий телевізійний формат ре
презентації документального продукту журналістської творчості, 
який орієнтований на комерційний успі� і задоволення смаків ма
сової аудиторії. 

 Таким чином, теледокументалістика – це специфічний вид 
телевізійної творчості, який поєднує ознаки документального кі
нематографу, публіцистики і масового розважального продукту  і 
якому властива власна соціокультурна роль.

Література
1. Десятник Г. Види, жанри і типи екранної творчості: словник

довідник / Десятник Г.О. – К. : КиМ�, 2013. – 323 с.
2. Муратов С.А. Пристрасная камера: учебное пособие для сту

дентов вузов / С.А. Муратов,  2е изд., испр. и допов. – М.: 
Аспект Пресс, 2004. – 187с. – (Серия «Телевизионний майстер
класс»). 

3. Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика: методологія, методи, 
майстерність : монографія / Ю.Г. Шаповал. – Л. : Видавничий 
центр ЛН� ім. І. Франка, 2002. – 233 с.

4. Шергова К.А. Телевизионная документалистика: взаимосвязь 
жанра и формата / К.Шергова // Вестник електронни� и пе
чатни� СМИ.  №19, 2014. – С.3040. – Режим доступу: http://
presslife.ru/content/view/636. 

5. Nichols B. Introduction to documentary / Bill Nichols. – Blooming
ton : Indiana University Press, 2001. – 223 с.



158 159 

ЗМІСТ
ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЖУРНАЛІСТИКИ
Іван Крупський. �КРАЇНСЬКА ПРЕСА ЗА МЕЖАМИ �КРАЇНИ 
В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (1860–1914 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Зенон Дмитровський.  РЕДАКТОР ЯК ГОЛОВНА ОСОБА 
� ТЕЛЕВІЗІЙНОМ� ТВОРЧОМ� ПРОЦЕСІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Юрій Васьківський. НАВЧИТИСЯ ПОВАЖАТИ ВЛАСН� 
А�ДИТОРІЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ігор Скленар. ПРОБЛЕМА ПРАВДИВОСТІ Й ТОЧНОСТІ 
� РЕЛІГІЙНІЙ ІНФОРМАЦІЇ В МАСМЕДІА �КРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . 14
Ігор Лубкович. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВ� 
Ж�РНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ НА А�ДИТОРІЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Наталія Шайда. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ 
САЙТІВ ДЕРЖАВНИХ �СТАНОВ ЛЬВІВЩИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Мирослава Рудик. ПАТРІОТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
П�БЛІЦИСТИЧНИХ ВИСТ�ПІВ ВОЛОДИМИРА ЗДОРОВЕГИ . . . . . . . . 24
Ірина Ніронович. ВПЛИВ РЕКЛАМНИХ П�БЛІКАЦІЙ 
ЗАХІДНО�КРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОД�  
НА АКТИВІЗАЦІЮ ЕМІГРАЦІЙНОГО Р�Х� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Максим Міщенко. СИНТЕЗ Ж�РНАЛІСТСЬКИХ ЖАНРІВ
(на прикладі публіцистики М.Т. Рильського) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Наталія Гадьо. ПРИКЛАДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МЕДІАСТРАТЕГІЙ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ІНТЕРНЕТІ . . . . . . . . . . . 34
Євген Скляренко. ВІЙСЬКОВА Ж�РНАЛІСТИКА: 
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ
Галина Яценко. ПРОБЛЕМА ГОЛОД� В ГАЛИЧИНІ 
(за публіцистикою Івана Франка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Тетяна Слотюк. ТЕМА ВИХОВАННЯ ЯК МЕДІЙНИЙ ДИСК�РС . . . . 43
Юлія Присяжна-Гапченко. ПРЕСА �КРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ 
� НІМЕЧЧИНІ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ІДЕНТИЧНОСТІ (1945−1950 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Олег Романчук. ПРО ДОВІР� В С�СПІЛЬСТВІ ТА К�ЛЬТ�Р� 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ПІДСЕКЦІЯ НОВИХ МЕДІЙ
Борис Потятиник. МЕДІЙНИЙ ЧАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53



160

Наталія Габор. ЗМІНИ В С�ЧАСНОМ� Ж�РНАЛІСТИКОЗНАВСТВІ 
� КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА�КОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . . . . . 57

Юлія Луць. НОВІ МЕДІЇ В СИСТЕМІ �ТВЕРДЖЕННЯ Й ЗАХИСТ� 
ПРАВ ЛЮДИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Зоряна Погранична. КОМ�НІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ МЕДІАБРЕНД� 
“THE NEW YORKER”: ВЗАЄМОВПЛИВИ ДР�КОВАНОЇ ВЕРСІЇ,  
ВЕБСАЙТ� ТА ПРОФІЛЬНИХ СТОРІНОК � СОЦІАЛЬНИХ  
МЕРЕЖАХ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Юліана Лавриш. СЕК�ЛЯРИЗМ НОВИХ МЕДІЙ: ВИКЛИКИ 
І НЕБЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Павло Александров. МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗІВ ЗАГРОЗИ ЯК 
ПРОБЛЕМА ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ В ЗМК . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Мар’ян Житарюк. НА�КОВА Й МЕДІЙНА МІЖНАРОДНА 
СПІВПРАЦЯ ЯК ЧИННИК КОНСТР�ЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ. . . . . . . . . . 74

Тарас Лильо. ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕД�МОВИ ДЕІДЕОЛОГІЗАЦІЇ ЗМІ
В ПОСТКОМ�НІСТИЧНІЙ СИТ�АЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Тетяна Хоменко.  Д�ХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ П�БЛІЦИСТИКИ
 Є . СВЕРСТЮКА В СИСТЕМІ СВІТОГЛЯДНИХ КООРДИНАТ . . . . . . . . 80

Микола Рашкевич. СИМВОЛІСТСЬКА П�БЛІЦИСТИКА – 
СВІТОГЛЯДНИЙ АДЕКВАТ СРІБНОГО ВІК� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Андрій Мельник. КОЛ�МНІСТИКА РОДЖЕРА СКР�ТОНА 
� ТИЖНЕВИК� «THE SPECTATOR»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Юрій Мельник. ОБРАЗ �КРАЇНИ В РОСІЙСЬКИХ МЕДІЯХ 
(2014–2018)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Христина Давидчак. ПРОБЛЕМА РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
� СВІТСЬКИХ ЗМІ: ПОЗИЦІЯ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ  
(за матеріалами газети «ДЕНЬ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Олеся Яремчук. ЛІТЕРАТ�РНІ РЕПОРТАЖІ ЙОЗЕФА РОТА: 
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Головко Христина. ПОЛЬСЬКИЙ ЛІТЕРАТ�РНИЙ РЕПОРТАЖ: 
ГЕНЕЗА, ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ, СПЕЦИФІКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

ПІДСЕКЦІЯ МОВИ ЗМІ

Марія Яцимірська. МОВНІ ДИСЦИПЛІНИ В СИСТЕМІ  
Ж�РНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101



160 161 

Наталія Більовська. ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ � СИСТЕМІ 
С�ЧАСНИХ МАСМЕДІА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Христина Дацишин. ВІДТВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ �СНОГО 
МОВЛЕННЯ В ДР�КОВАНОМ� МЕДІАТЕКСТІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Наталія Драган-Іванець. АСОЦІАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК 
ПЕРСВАЗИВНА СТРАТЕГІЯ (на прикладі матеріалів Майкла Щура)  . . . 110
Анатолій Капелюшний. ЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ 
ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ В ТЕЛЕВІЗІЙНОМ� МОВЛЕННІ  
НАЖИВО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Галина Лильо. ВІЗ�АЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТ� ПАТРІОТИЗМ В 
�КРАЇНСЬКОМ� МЕДІАПРОСТОРІ 2014−2017 РОКІВ . . . . . . . . . . . . . . 116
Любов М’яснянкіна. ОЦІННА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ 
МАНІП�ЛЮВАННЯ � РЕКЛАМНОМ� ДИСК�РСІ. . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Людмила Павлюк. ПРОПАГАНДИСТСЬКІ МЕМИ ТА ЇХНЯ 
АКТ�АЛІЗАЦІЯ � ДИСК�РСІ АНАЛІЗ� ВОЄННОГО  КОНФЛІКТ� . . 122
Марія  Ріпей. РЕДАКТОРСЬКА  ПРАВКА  П�БЛІКАЦІЙ  
ГАЗЕТИ  «ДЕНЬ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Ірина Табінська (Малюк). ФОРМИ ДІАЛОГ� � С�ЧАСНОМ� 
МЕДІАТЕКСТІ (на матеріала� газети «ДЕНЬ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Андрій Яценко. �КРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС ЯК ОЗНАКА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ (на прикладі газети «СВОБОДА») . . . . . . . . 132
Леся Бурич. МЕТАЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛ�МНІСТИКИ
В ПОСТМОДЕРНОМ� СОЦІОК�ЛЬТ�РНОМ� ДИСК�РСІ . . . . . . . . . . 134

ПІДСЕКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Василь Лизанчук. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ � ЗВ’ЯЗК� 
З ГІБРИДНОЮ ВІЙНОЮ РОСІЇ ПРОТИ �КРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Олександра Сербенська. «�КРАЇНСЬКИЙ ЛЮБИЙ ГОЛОС…»  . . . . . . 141
Наталія Михайличенко. НЕНОРМАТИВНЕ ВЖИВАННЯ 
КОНСТР�КЦІЙ З ПРИЙМЕННИКОМ В (�) В НОВИННОМ� ТЕКСТІ . .  143
Леся Борис.  ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ ЛЬВІВЩИНИ 
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТЕМАТИКОЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ  
ТЕЛЕНОВИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Андрій Калинів. ІНФОРМАЦІЙНОЕМОЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
НОВИН РЕГІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Подедворний Тарас. ТЕЛЕДОК�МЕНТАЛІСТИКА: 
ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156



  Наукове видання

СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: 

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Збірник матеріалів звітної наукової конференції 
за 2017 рік (секція «Журналістики»)

Упорядник та відповідальний за випуск:
 кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри мови ЗМІ  Андрій Яценко

Підписано до друку 24.09.2018. Формат 60×84 1/16. 
Папір офсетний.Гарнітура Times New Roman. Друк цифровий 

�мовн. друк. арк. 9,41. Наклад 100 прим. Зам. № 09/18.

Друк ТзОВ «ПростірМ»
Свідоцтво ДК № 5068 від 22.03.2016 р.

79000, м. Львів, вул. Чайковського, 8 
Тел.: (032) 2610905, email: prostir@litech.net


