II курс, перший потік
Теорія і методика журналістської творчості
Доц. Дмитровський З.Є
Предмет і завдання курсу, його значення

	Курс “Аналітична журналістика” є частиною найважливішої дисципліни на факультеті журналістики – “Теорії та методики журналістської творчості”. Він є продовженням попередньої частини загального курсу, що стосувалася інформаційних жанрів, а також певною мірою продовженням таких курсів, як “Вступ до журналістики”, “Основи масової комунікації”, “Організація роботи в ЗМІ”. Значення цієї дисципліни для вас, майбутніх журналістів, у тому, що ви отримаєте теоретичні знання з аналітичної журналістики, її жанрових форм, реалізуєте опановані теми в аналітичних матеріалах. 
	Предметом вивчення цього курсу є аналітичні жанри, властиві насамперед пресі. Це такі (умовно назвемо “статейні” за їхню близькість) жанри, як коментар, відкритий лист, кореспонденція, стаття, журналістське розслідування; жанри літературно-мистецької критики – рецензія, творчий портрет, літературно-мистецька критична стаття; а також оглядові жанри – аналітичні огляди подій та явищ, засобів масової інформації, листів. На сайті факультету журналістики розміщено тексти усіх лекцій, що дає можливість якнайглибше засвоїти матеріал. Після кожної лекції подано низку контрольних питань, відповіді на які дозволять студентові переконатися в результативності засвоєння матеріалу. А наприкінці подано ще й тестові завдання.
	У лекційному матеріалі широко використано праці відомих українських журналістикознавців Володимира Здоровеги, Олени Кузнецової, Ігоря Михайлина, Дмитра Прилюка та інших авторів.
Навчальний курс включає в себе такі теми:
	Предмет і завдання дисципліни
	Аналіз у журналістиці
	Коментар
	Кореспонденція
	Стаття
	Аналітичний огляд
	Лист як аналітичний жанр
	Журналістське розслідування
	Природа літературно-мистецької критики
	Рецензія
	Творчий портрет
	Літературно-мистецька критична стаття
	Літературно-мистецький огляд
	Огляд ЗМІ
	Огляд листів
	Методика роботи журналіста-аналітика


Організація навчального процесу
На парі, що за розкладом у вівторок, розглядатиметься нова тема. У середу, за знаменником (тобто раз у два тижні), – заняття, мета якого закріпити, а при потребі й доповнити матеріал, викладений у попередніх двох лекціях.
Практичні заняття передбачають:
а) перевірку засвоєння теоретичного матеріалу;
б) аналіз написаних студентами матеріалів таких жанрів:
1. коментар
2. кореспонденція
3. огляд
4. лист
5. рецензія
	Кожен із цих матеріалів оцінюється в межах 5 балів (разом – до 25 балів). Ще 25 дозволяють отримати два модулі. Перший – “Статейні жанри” (13 балів), другий – “Критичні жанри” (12 балів)
Навчальний курс завершується іспитом, що передбачає виконання тестових завдань (50 балів).
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У свої зошити для конспектів лекцій обов’язково запишіть перелік тем з курсу, завдання, які ви повинні виконати, і список літератури.
З будь-якими запитаннями ви можете звернутися за телефоном:
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Лекція 1. Аналіз – як журналістський метод

	Сучасну журналістику неможливо уявити без тлумачення всього того, що відбувається, без коментування подій та явищ суспільного життя, їх оцінки, без аналізу фактів, розкриття їх суті. Допомогти людям розібратися в потоці подій, фактів, явищ, проникнути в їх внутрішній світ, розкрити їх суспільне значення, створити про них громадську думку покликані аналітичні матеріали газет, радіо, телебачення, інтернету.
	У перекладі з грецької слово “аналіз” означає розділення, розмежування, розчленування чогось. Як і в матеріальній сфері (аналіз води, забрудненості повітря тощо), у розумовій діяльності – це теж розділення, розчленування (але мисленнєве) цілого на частини з метою їхнього детального розгляду, пізнання.
	Аналіз як пізнавальний процес вивчають у філософії, психології, логіці, інших науках. Кожна з фундаментальних наук має розділ “Аналіз” – хімія, математика, мова (у ній, нагадаю, є морфологічний, синтаксичний, інші види аналізу). Без нього не обходиться і журналістика. Навіть мислення лише фактами, що домінує в інформаційній, новинній журналістиці, не означає відсутності аналітичного начала. Уже сама констатація факту, опис його так чи інакше відображають результати осмислення події журналістом, включають в особливій формі її розуміння і оцінку. Отже, навіть у найпростішому повідомленні, в новині проявляється єдність інформаційного й аналітичного начал.
	Аналіз важливий для журналіста як у процесі пізнання дійсності, так і її відтворення. Як метод пізнання він сприяє розділенню предмета на частини для висвітлення структури, властивостей, відносин між частинами. А як метод відтворення аналіз сприяє оцінці фактів, їх розумінню, виявленню суті подій і явищ, виражає ставлення автора, формує думку реципієнта.
	Аналіз у журналістиці – це універсальний метод, що охоплює весь журналістський твір – не тільки авторські судження, оцінки, висновки, але й фактологічний матеріал. Прагнучи з’ясувати суть явища, процесу, журналіст відповідає на запитання: чому так сталося, які причини й наслідки події чи явища, що треба чекати, чого необхідно позбутися тощо.
	Ступенем проникнення у сутність подій та явищ якраз і відрізняється аналітична журналістика від інформаційної. В останній події і явища переважно лише називаються, в аналітичній – аналізуються. У цьому головна відмінність між ними. За допомогою подієвої інформації ми пізнаємо здебільшого те, що лежить на поверхні. Аналіз же забезпечує проникнення у сутність предмета. Це проникнення неможливе без суб’єктивного елемента. Саме через суб’єктивне людина здатна пізнати об’єктивне, тобто те, що існує поза нашою свідомістю (це великий дар людського пізнання, даний від Бога). 
	Якщо ж, як ми сказали, аналітичний матеріал не обходиться без суб’єктивного елемента, то значить має і більшу можливість маніпулювати свідомістю. За радянських часів в аналітичних матеріалах ЗМІ був свідомий обман, різного роду спекуляції, комуністична заідеологізованість. Чи можливі нині, нехай іншого роду, спекуляції? Звичайно, як наприклад, у замовних матеріалах. Тому люди з деякою підозрою, упередженістю ставляться до аналітичних матеріалів, схильні вірити у просте й очевидне. А такою є подієва інформація.
	Чи означає це, що в мас-медіа повинно бути менше аналітики? Зовсім ні. Навпаки. Сучасним нашим ЗМІ якраз дуже бракує глибоких кваліфікованих аналітичних публікацій. Пам’ятаймо, що глибиною аналізу визначається, вимірюється майстерність журналіста. Лише шляхом аналітичного мислення можна допомогти читачам, слухачам і глядачам наблизитися до розуміння того, що відбувається у світі, в державі, регіоні. Крім того, у нас існують і певні національні аналітичні традиції журналістики.
	У чому своєрідність аналізу в журналістиці? Для нього, зокрема, характерна оперативність. Як і новинна журналістика, аналітична теж повинна своєчасно реагувати на події, щоб вчасно порушити актуальні питання. Лише вимір оперативності тут дещо інший, ніж у новинах. А ось на відміну від вченого, який любить, щоб зібраний матеріал “влігся”, “відстоявся”, журналіст-аналітик має справу зазвичай із живими фактами чи явищами, які ще матимуть продовження. У цьому для нього якраз і складність.
	Журналістська аналітика вимагає більшої, ніж у подачі новин, компетентності, вміння проникати у сутність предмета, критично мислити, прогнозувати, спростовувати, заперечувати. Зрозуміло, що все це приходить з досвідом у практичній діяльності. 
	Якщо репортер іде до людей переважно за фактами, за новинами, то журналіст-аналітик йде до людей за думкою. Сказане ним – це нерідко переосмислений широкий масив думок інших, компетентних людей. Він якраз і шукає тих, хто небанально мислить. Та й сам він не може всього охопити. Тому й залучає до співробітництва авторитетних учених, політиків, експертів, які готують коментарі, огляди, статті. 
	Добре сприймаються читачами в аналізі дійсності організовані редакціями дискусії, круглі столи та інші форми колективного обміну думками, як це, наприклад, практикується у пресклубі газети “День”. Взагалі, сучасний аналітичний матеріал повинен містити різні погляди, думки, концепції. А це неодмінна умова успішного функціонування аналітичних матеріалів у сучасних мас-медіа.
	Слід зазначити, що журналістський аналіз тісно пов’язаний з інтерпретацією. Вона має на меті роз’яснити, узагальнити конкретну фактографічну інформацію. Щоб людина могла розібратися в ромаїтті подій, фактів, явищ, виділити серед них головні та другорядні, мати про них свою думку, своє судження. Інтерпретація – це узагальнення і тлумачення фактів. Адже не кожен факт, подія, явище є очевидними і однозначними. Тут якраз і допоможе інтепретація своїм роз’ясненням. Вона йде вглиб повідомлення, яке стає інтерпретованим. Але (увага!) це не аналіз, як думає дехто. Це узагальнення, роз’яснення, тлумачення, одним словом – інтерпретація. У ній, як і в аналізі, а може, ще й більше проявляється особистісне, а значить, суб’єктивне ставлення. 
	Та повернемось до аналізу. У журналістському творі він здійснюється шляхом логічних суджень, розмірковувань, що мають три форми: це індукція, дедукція і аналогія.
	Індукція – це перехід від одиничних фактів до загальних положень.
	Дедукція – тлумачення загальних положень конкретними фактами.
	Аналогія – це встановлення подібності між різними фактами, подіями, явищами. Робиться це через порівняння, що має два види: зіставлення і протиставлення. 
	Порівняння може бути простим і розгорнутим. Простим є порівняння за зовнішніми ознаками (обсягом, кількістю). Таке порівняння не з’ясовує суті явища, а лише дає поштовх до асоціацій, розмірковувань. Розгорнуте стосується не лише зовнішніх, а й внутрішніх властивостей об’єктів, виявляючи їх зв’язки.
	Порівнюючи, оцінюючи, автор узагальнює, синтезує думку. А синтез – це об’єднання елементів у одне ціле. Маємо нерозривний аналітико-синтезуючий процес для переконання читача в істинності авторських думок. 
	Отже, при аналізі ми виділяємо в предметі ті властивості, що роблять його частиною цілого. А при синтезі усвідомлюємо ціле, що складається із взаємопов’язаних частин.
	Найголовнішим обов’язком журналіста-аналітика є пошук істини і приведення до неї своїх читачів. Це процес все більш глибокого осягненння світу, рух від незнання до знання, від неповного знання до більш повного, рух, який не може припинятися, бо світ невичерпний. 
	Важливою засадою пізнання всього є діалогічність, стан постійної суперечки в обговоренні важливих проблем. Це найнадійніший спосіб пошуку істини, що породжений внутрішньою діалогічністю людського розуму. Саме цей спосіб забезпечує найбільше наближення до істини (як говорили древні, “в суперечці народжується істина”).
	Невід’ємним елементом методу пошуку істини є сумнів – природна реакція людини, коли вона зустрічається з чимось незвичним, нетрадиційним. Саме сумнів змушує віднаходити аргументи на користь нового бачення, відшукувати підтвердження його правдивості.
	Питанням аргументації в журналістиці присвячено окремий розділ у підручнику Володимира Здоровеги “Теорія і методика журналістської творчості”. За словами автора, основою аргументації є логіка, а головною зброєю у процесі доведення і переконування є у кінцевому підсумку правда. Виходячи із журналістської практики, автор згаданого підручника поділяє логічні аргументи на фактологічні, наукові, юридичні та морально-етичні.
	Натомість інший автор, Ігор Михайлин, у підручнику з основ журналістики виокремлює фактично-документальні, психологічні та образні аргументи з подальшим їх поділом. Прилучимось до його суджень, проілюсторованих цікавими прикладами, якими ми теж скористаємося.
	Серед названих ним типів аргументів головним, зрозуміло, є фактично-документальні, тобто ті, в основі яких лежать об’єктивні факти, що ними є події, реальні прояви об’єктивної дійсності. Ці аргументи представлені кількома групами. 
	1. Аргументи у вигляді фактів життя. До цієї групи аргументів належать повідомлення про факти, встановлені самим журналістом або такі, що випливають з його життєвого досвіду.
	Видатний український публіцист Іван Багряний у своїй знаменитій публіцистичній праці “Чому я не хочу вертатися до СРСР” (1946р.) активно вдається до аргументації у вигляді наведених фактів життя. Він розповідає кілька епізодів зі свого особистого досвіду, які й засвідчують справжнє обличчя комуністичного режиму і його цілковиту тотожність з фашизмом. Особливо вражає спогад про вбивство більшовицькими катами його старенького, та й ще й однорукого дідуся-каліки.
	 – …Одного дня надвечір прийшли якісь озброєні люди, що говорили чужою мовою, і на моїх очах та на очах інших онуків, під наш несамовитий вереск замордували його, а з ним одного сина (а мого дядька). Вони довго штрикали їх штиками і щось допитували, стріляли в лежачі скривавлені тіла з пістоля і реготали. Вони всі гидко лаялись, і під старою липою посеред пасіки… все було забризкане кров’ю… В ту ніч було вимордувано в селі всіх стареньких господарів й священика… То було прелюдією до всього мого радянського життя і символом долі, приготованої більшовизмом для цілого мого народу…
	Такий аргумент у вигляді факту особистого життя безсумнівно переконує читача, змусить його повірити авторові і прийняти його висновки як неспростовні. 
	2. Аргументи у вигляді фактів науки. До цієї групи доказів належать ті, що автор журналістського твору встановлює за допомогою наукових повідомлень, праць у різних галузях. Переважно тут використовуються гуманітарні науки, що представляють знання про суспільство.
	Найчастіше в журналістиці доводиться звертатися до історичних аргументів. Наприклад, Гнат Хоткевич у публіцистичній праці “Хто ми і чого нам треба?” (1917р.), аби довести зросійщеним українцям потребу створення Української держави та пробудити їхню національну свідомість, щедро звертається до аргументів, почерпнутих з історичної науки.
	– …Україна мала свою державність у давнину, – писав він, – бо нею була Київська Русь. Ми мали своїх князів і волю. Татари розірвали нашу землю на шматки, а потім її загарбали поляки. Хмельницький визволив Україну, але мусив шукати з кимось політичного союзу. Він уклав його з Москвою. За його договором з царем мала вже тоді Україна автономію. Москва розтоптала договір, а спроба Мазепи вирватися з під московського ярма закінчилася поразкою – не вдалося йому повести за собою весь народ.
	У 1917 році Г.Хоткевич написав ще дві праці “Гетьман Іван Мазепа” та “Умови з’єднання України з Московщиною”, які на історичному матеріалі доводили неможливість для українського народу й далі жити в Російській імперії, переконували в необхідності, скориставшись історичним моментом, домогтися утворення своєї незалежної Української держави.
	Часто журналістові доводиться звертатися до соціологічних аргументів. Їх вага у сучасній масово-інформаційній ситуації зростає. Наша спільнота все більше довіряє різного роду статистичним даним, соціологічним опитуванням, спеціальним працям з соціології. Часто самі видання проводять свої соціологічні кампанії, покликані дати відповідь на актуальне для регіону питання. 
	Ще одна категорія наукових аргументів: правові, юридичні. Правові аргументи журналістика використовує часто, і не лише в матеріалах на кримінальну тему. Адже в житті трапляються тисячі побутових цивільних ситуацій, які також потребують правового розгляду. З цього приводу знання законів (не лише про масово-інформаційну діяльність) є обов’язковим для журналіста. 
	Як на приклад пошлемося на памфлет Миколи Хвильового “Україна чи Малоросія?” (1926р.), у якому автор, полемізуючи з тодішньою партноменклатурною верхівкою, посилається на найвищий правовий документ держави – Конституцію. “Ви ображаєтеся, – писав М.Хвильовий, – що ми назвали Україну самостійною державою. От тобі й раз. А хіба вона не самостійна? Перехрестіться, камради, та подивіться в нашу конституцію. Розгорніть параграф перший і уважно перечитайте…
	Позиція, що її відстоює журналіст, мусить бути обов’язково узгоджена з законом. Без перебільшення можна твердити, що у знанні законів і в узгодженні з ними своєї діяльності полягає свобода журналіста. Правові аргументи виявляються найбільш ефективними у публікаціях, де мова йде про життєво важливі проблеми.
	Окрім використання як наукових аргументів даних історії, соціології й права, журналіст може звертатися і до інших наук, якщо того вимагає його тема й мета. 
	3. Аргументи у вигляді документальних даних. До них звертається журналіст тоді, коли дослівно цитує певний матеріал чи посилається на певний документально встановлений факт. Нагадаємо, що під документами в журналістиці розуміють зафіксовані письмово, звуково чи зорово факти, події, епізоди реального життя. За формою використання в журналістському тексті це можуть бути цитати з першоджерел, посилання на архівні матеріали, офіційну статистику, спеціальну літературу тощо.
	Майстерно використовує аргумент у вигляді документальних даних Іван Багряний у вже згадуваному памфлеті “Чому я не хочу повертатися до СРСР?” Розвиваючи тему злочинів радянської держави проти українського народу, він знаходить такий доказ.
	 – Візьміть Малу Радянську Енциклопедію видання 1940 року, – пропонує він читачам, – розкрийте її на букву “у” і прочитайте в рубриці “УРСР”, що там написано. А написано там чорним по білому, хоч і дрібним друком, що Радянська Україна за переписом 1927 року мала українського населення 32 мільйони, а в 1939 році, цебто по 12 роках… 28 мільйонів.
	Всього лише 28 мільйонів! Де ж ділися 4 мільйони людей проти 1927 року? А де дівся приріст, що за 12 років мав бути щонайменше 6-7 мільйонів? Разом це виносить яких понад десять мільйонів. Де ж вони ділися ці 10 мільйонів українського населення? Що з ними сталося в країні “квітучого соціалізму”?”
	Відповідаючи на це запитання, Іван Багряний розповів про безжальне винищення українського народу в російській державі під новою назвою СРСР, про свій гіркий досвід бути українцем у цій державі, пояснив усьому світові неможливість для сотень тисяч українських емігрантів повернутися в радянське пекло. (Цей памфлет, до речі, мав дуже широкий розголос у світі, був перекладений всіма світовими мовами). 
	Такими є три групи фактично-документальних аргументів. Це докази у вигляді: а) фактів життя, б) наукових фактів і в) документальних даних.
	Ще раз наголосимо, що фактично-документальні аргументи є головними й найважливішими в праці журналіста-аналітика. Пов’язані з інформаційним забезпеченням майбутнього твору, вони мусять бути дбайливо дібрані й сумлінно викладені. 
	Другий тип журналістських аргументів – психологічні, що становлять собою опис почуттів, переживань, настроїв людей. Дослідники журналістської творчості наполегливо радять показувати людину з психологічного боку: розкривати її душевні переживання, роботу думки, характер, настрої, уподобання, вболівання.
	Ще один тип аргументів (якого не знає ні логіка, ні право) – образні, емоційні докази. Образ як аргумент вживається в процесі доведення істини. На відміну від художньої літератури, в журналістиці образ відіграє переважно службову функцію – над ним панує авторська тенденція. Доречно тут буде послатися на зроблений Володимиром Здоровегою висновок про те, що в основі аргументації лежить логіка доказу і лише над нею можуть надбудовуватися емоційно-образні засоби переконування.
	Як бачимо, журналістський аналіз не може обійтися без доказовості, аргументації. Якщо в повідомленні здебільшого факти говорять самі за себе, то в аналітичних матеріалах кожну думку, висловлену як результат аналізу фактів, треба аргументувати. 



Запитання для самоконтролю

	Що означає слово “аналіз” у перекладі з грецької?

Як проявляється аналітичне начало в подієвій інформації?
У чому полягає універсальність методу аналізу в журналістиці?
Чим найголовнішим відрізняється аналітична журналістика від інформаційної?
Яку небезпеку несе наявність суб’єктивного елемента в матеріалі?
Чим найперше відзначається (вимірюється) майстерність журналіста-аналітика?
До чого у часі зобов’язують журналіста-аналітика живі факти і явища?
За чим, на відміну від репортера, йде до людей журналіст-аналітик?
Чому журналістові доводиться залучати до співпраці авторитетних людей зі сторони?
 У чому полягає значення діалогічної подачі матеріалу?
 Що таке інтерпретація?
 У чому різниця між індукцією і дедукцією?
 Що таке аналогія як форма аналізу?
 Які є два види порівняння?
	 Чим різняться просте і розгорнуте порівняння?
 Що таке синтез і який його зв’язок з аналізом?
 Що є найголовнішим обов’язком журналіста-аналітика?
 Найнадійнішим способом пошуку істини є…
 Що віднаходити змушує сумнів?
Що є основою аргументації?
Які є типи аргументів і котрі з них найголовніші?
 На які групи поділяються фактично-документальні аргументи?
 Які науки переважно використовуються для аргументації?
 Яка роль соціологічних аргументів?
 Чому для журналіста такими важливими і необхідними є правові знання?
 Що являють собою психологічні аргументи? 















Лекція 2. Коментар 

	Для аналітичної журналістики найбільш властивим їй і разом з тим відносно найпростішим жанром у практиці ЗМІ вважається коментар. Це універсальний жанр, бо його у відповідних модифікаціях використовують як у пресі, де його першооснова, так і на радіо, телебаченні, в інтернеті.
	Коментар тісно пов’язаний з подієвою інформацією. Вона ніби торує дорогу до нього, прокладає місток. А взагалі, між подієвою інформацією і коментарем існує природна близькість. Бо, як було зазначено на минулій лекції, навіть у найпростішому повідомленні, новині проявляється єдність інформаційного й аналітичного начал. Що вже говорити, наприклад, про новину-критичний сигнал, полемічне й сатиричне повідомлення – інтерпретоване або й коментоване.
	Коментар здебільшого супроводжує новину і часто подається з нею в одній зв’язці. Це добре помітно насамперед в інформаційних випусках на радіо й телебаченні. Коментарями у газетах супроводжуються важливі повідомлення. Вони “настільки зростаються з новинами, що дехто схильний відносити коментар до інформаційного крила журналістики” (В.Здоровега). Зокрема і я займаю таку позицію, вважаючи, що коментар, як складний елемент інформаційної телепрограми (радіо, до речі, – теж), оперативний, короткий за відрізком ефірного часу, конкретно-подієвий за характером відображуваного об’єкта, є швидше інформаційним жанром, мета якого – поглиблене повідомлення фактів. (В.Здоровега стосовно іншого жанру – кореспонденції вважає, що вона “постійно перебігає з інформаційної групи жанрів в аналітичну і навпаки”. Хіба не так буває і з коментарем?).
	У коментарі автор йде від факту до узагальнення, аналізу, оцінки або й прогнозу. Як це ми бачимо у надрукованому в “Газеті по-українськи” коментарі відомого журналіста і публіциста Віталія Портнікова.
	– У Росії будують головний храм збройних сил. Його прикрасять мозаїкою із зображенням президента Володимира Путіна.
	Це не перша поява зображення глави держави у храмі. Досить завітати до Софії Київської, щоб переконатися у цьому. Але у випадку Ярослава Мудрого йшлося про монархів, “помазаників божих”, сама влада яких була освячена церквою. Який стосунок до цього має обраний народом президент Росії, зрозуміти неможливо.
	Появу на мозаїці Путіна можна вважати особливим випадком чиновницького завзяття. Але російський президент хоча б стверджує, що він віруючий. Чого не скажеш про героя іншої фрески цього храму – атеїста Йосифа Сталіна. Під час його правління знищені тисячі священиків, пасторів, рабинів, муфтіїв, лам. Людей нерідко вбивали просто за те, що вони продовжували ходити на церковні служби.
	Ось історія лише однієї сім’ї в часи Сталіна. Дідусь Васілій Гундяєв, священик, 30 років провів у тюрмі, був одним із перших ув’язнених страшного Соловецького табору. Батько – священик Михаїл Гундяєв – провів три роки на Колимі. Діти – Ніколай і Владімір – теж стали священиками. Молодший із них, Владімір Гундяєв – це московський патріарх Кіріл. А в храмі, який будує його церква, буде зображення Сталіна, який мучив його родину. І Путіна, який почав війну в Україні й зруйнував життя мільйонів людей, серед яких чимало вірян Російської православної церкви.
	Коли людям не потрібен мир і вони забувають про страждання своїх близьких і ближніх – чи потрібен їм храм і чи потрібен їм Бог. 
							Віталій Портніков, публіцист
	Ось яке визначення жанру дає у підручнику “Теорія і методика журналістської творчості” Володимир Здоровега:
	– Коментар у мас-медіа – це невеликий авторський виступ, у якому тлумачаться, роз’яснюються, елементарно аналізуються факти політичного, економічного, культурного, наукового життя з метою донести до аудиторії суті, смислу події, явища, їх місця серед інших фактів і процесів.
	Цінність коментарю у свіжості думки, оригінальності суджень і висновків, точності й образності слова. Журналіст здебільшого сам тлумачить події, хоча буває і редакційний коментар, спільна думка редакції. У коментар журналіст може органічно вводити думки компетентних людей.
	Нерідко редакція просить прокоментувати подію чи явище фахівців, експертів, політиків, учених. Тоді факти і події, особливо коли вони важливі, тлумачаться з різних позицій. Часто за такими коментарями до компетентних людей звертаються газети “День”, “Дзеркало тижня”, “Газета по-українськи”, “Високий замок”, “Україна молода”. Це стало нормою у роботі української редакції радіо “Свобода”.
	Найбільша вада значної частини коментарів – нудне розжовування загальновідомих істин і однобоке тлумачення подій. Тому той, хто хоче відчути розмаїття думок і суджень про певні факти чи події, все більше звертається у мережі до блогів, про які мова йтиме далі. 
	Отже, скажімо, призначення особи на високу посаду, повідомлення про неординарні події в суспільно-політичному житті, спричинені чимось заяви Президента чи Уряду – усі ці явища потребують швидкої, оперативної оцінки, тлумачення. Проте темою коментарю може бути не лише політика, а будь-які суспільно значущі події.
	Визначальні риси коментарю: актуальність, аналітичність, аргументованість, конкретність, діловитість.
	Коментатор повинен ставити перед собою завдання зв’язувати кожен факт із суспільними проблемами. Тому для коментарів характерною має бути і проблемність. Відповідно у коментатора – проблемне мислення.
	Залежно від тематичного спрямування коментарі поділяються на дві тематичні групи:
	коментарі на теми внутрішнього життя країни;

коментарі на міжнародні теми.
	Усередені цих груп виділяємо підвиди. Скажімо, серед коментарів на внутрішні теми – матеріали, що стосуються економіки, політики, соціального життя країни, культури, науки, спорту та ін. Коментарі обох груп можуть бути короткими або розширеними.
	При визначенні змісту своїх коментарів журналіст, крім актуальності і важливості подій і явищ, мусить враховувати і зацікавленість громадськості тими чи іншими питаннями. Адже аудиторія виявляє не однакову цікавість до різної інформації. Люди схильні віддавати перевагу фактам, які безпосередньо зачіпають їхні інтереси або які можуть впливати на їхнє майбутнє. Слід пам’ятати про поєднання глибини аналізу з популярністю, дохідливістю. 
	Зрозуміло, що коментар мусить мати інформаційний привід (факт, подія, явище). Є два шляхи констатації цього приводу:
	висловлення його в новині (повідомленні) чи іншому матеріалі, що йде перед коментарем;
	виклад приводу самим коментатором на початку коментарю.

	Далі в коментарі йде аналіз. Існує чотири основні засоби здійснення логічного аналізу: пояснення, доповнення, зіставлення та узагальнення.
	Пояснення нових фактів політичного, економічного чи культурного життя становить чи не найважливішу (істотну) частину коментаторської творчості. Пояснення потребують і відомі аудиторії явища, якщо з приводу них є суперечливі або не зовсім правильні судження.
	Пояснення коментатора базуються на його обізнаності з питаннями, які він розглядає, на його ерудованості, компетентності. Без знань, без глибокого осмислення проблеми пояснення будуть трафаретними, загальними, поверховими.
	Перед коментатором стоїть завдання ще й доповнити знання аудиторії про ту чи іншу подію або явище. Це підвищить переконливість коментарю. Доповненням можуть послужити цитати, цифрові дані. Додаткові факти, деталі, подробиці збільшать достовірність, переконливість коментарю, підвищать інтерес аудиторії (опис зовнішності людини, характеру, поведінки, її уподобань; передісторія події, її незвичайність тощо).
	Зіставлення теж має важливе значення. Найчастіше воно у вигляді антитези, тобто протиставлення, контрасту. Важливою є асоціативна паралель, тобто аналогії з чимось. 
	Нарешті – узагальнення – як кінцева мета коментаторської роботи. Є два шляхи його втілення:
	– з констатацією висновку в кінці коментарю;
	– без зазначення висновку.
Висновок – як кінцевий підсумок аргументації. Аудиторія одержує у готовому вигляді конкретну розв’язку, результат аналізу.
	У другому випадку всім ходом виступу, аргументами, поясненнями, зіставленнями коментатор приводить аудиторію до логічно вмотивованого судження.
	Коментар надає журналістові повну свободу для творчого пошуку, і чим несподіванішим та оригінальнішим буде підхід, тим успішніше сприйметься матеріал. Зрозуміло, що не кожному сподобаються оцінки журналіста, але вони запам’ятаються, отже, вплинуть на аудиторію, частина якої без прочитаного чи почутого коментарю залишилась, може б, і байдужою до події. А для цього треба журналістові бути людиною, яка максимально обізнана у сфері своєї розповіді.
	Усе сказане про коментар стосується кожного його різновиду – газетного, телевізійного, коментарів на радіо і в інтернеті. І все ж кожен із них має і своє, специфічне.
	Щодо газетного коментарю, то в одному з посібників сказано, що коментар “близький, а іноді й зовсім зливається з іншими газетними жанрами, передусім з публіцистичною статтею. Точніше, це різновид статті…”. Тобто коментар не є самостійним жанром. Але далі його все ж відмежовано від статті словами, що “між нею і коментарем є певна різниця”. І далі: “Вона полягає в тому, що в статті… узагальнення робляться на підставі багатьох фактів, в основі коментарю – якийсь конкретний факт. Коментар більше “прив’язаний” до конкретної події чи явища”.
	Як бачимо, немає чіткості у тому, чи коментар – самостійний жанр, чи ні. Про те, що він є різновидом статті, говориться і в книжці О.Кузнецової “Аналітичні методи в журналістиці”.
	Натомість професор В.Здоровега у своєму підручнику “Теорія і методика журналістської творчості” пише про коментар як про самостійний, окремий жанр аналітичної журналістики. Ми на боці саме такої позиції.
	Натомість на радіо і телебаченні, а тепер уже і в інтернеті жодних сумнівів щодо самостійності жанру коментарю нема.
	Інша річ, що окремі видання, наприклад, “Газета по-українськи”, дають окрему сторінку “Коментарі”, хоч з погляду “чистоти жанру” це не завжди коментарі, а статті, есе, огляди з тлумаченням подій та явищ.
	А власне коментар, тобто коментар у “чистому”, так би мовити, вигляді, маємо в газетах тоді, коли йому передує якесь офіційне або газетне повідомлення, виступ політичного діяча, певний суспільний акт, важливий документ або навіть лист до редакції.
	Жанр коментарю широко використовується і на радіо. Перейшовши сюди із преси, він зазнав певних видозмін, відповідно пристосувавшись до специфічних умов. Радіо надало йому високу, навіть абсолютну, оперативність. Адже проаналізувати і оцінити в радіокоментарі подію можна одразу після того, як вона відбулась. Завдяки цій можливості він має суттєву перевагу над газетним коментарем.
	За способом використання у радіопрограмі коментарі бувають двох видів:
	короткий коментар, що є складовою частиною найперше випусків новин;

розширений коментар як самостійна радіопередача.
	Перший з них – оперативно-подієвий.
	Другий – проблемний.
	Оперативно-подієвий радіокоментар (2-3хв.) призначений для пояснення і оцінки якоїсь важливої події дня. Особливістю цього різновиду є те, що його доводиться готувати у гранично стислі терміни, нерідко протягом однієї-двох годин. Ця умова визначає своєрідність роботи радіокоментатора. Він мусить бути добре поінформованим, мати широкий світогляд, швидку реакцію, високий інтелект. 
	Призначення проблемного коментарю – розглянути важливу соціально-політичну проблему, яка зачіпає інтереси великої кількості людей, розтлумачити її, спрогнозувати її стан у майбутньому. В основі проблемного коментарю можуть бути і події, що вже раніше відбулися й відображають певні тенденції. Час звучання проблемного коментарю в ефірі – від 5 до 10хв. 
	Побудова радіокоментарю може бути різна. Інколи коментатор починає із загального висновку, підкріплюючи його аргументами і поясненнями. В іншому випадку (це частіше буває) висновок дається в кінці як результат роздумів, зіставлень, порівнянь, різних аргументів, що використав коментатор. 
	Тема повинна бути цікавою, новою. Початок виступу має привернути увагу слухачів, розповідь повинна бути зрозумілою і невимушеною. Автор має зосередитися на предметі коментарю, головній думці, яку він збирається довести за допомогою фактів, аргументів.
	Успіх сприймання радіокоментарю немало залежить від багатства і різноманітності використаних у ньому мовних і стилістичних засобів. Потрібно навчитися точності висловлювання, чергувати довші речення з короткими. Довгі речення на слух важко сприймати і розуміти, а нагромадження коротких речень робить мову монотонною. Мова радіокоментарю повинна бути максимально наближена до розмовної. Це допомагає коментатору встановити контакт зі слухачами.
	Радіокоментатор повинен володіти даром слова, журналістським чуттям, мати приємний тембр голосу, говорити в міру повільно і розбірливо, розповідати переконливо. Водночас він у жодному разі не повинен демонстративно підкреслювати свою ерудицію, показувати вищість у знаннях. Добрий радіокоментар звучить невимушено, як товариська розмова.
	Величезне значення має особистість радіокоментатора, його авторитет у слухачів.
	Телевізійний коментар. Усі висловлені вимоги однаковою мірою стосуються і телевізійних коментарів та їх авторів.
	Сам термін “телевізійний коментар” можна трактувати у двох аспектах – широкому і вузькому. У першому випадку це будь-яке словесне доповнення, пояснення телевізійного зображення.
	У вузькому аспекті – телевізійний коментар – це чітко визначений тележанр.
	Коментар на ТБ має ряд особливостей, які становлять його специфіку і відрізняють його від коментарю у пресі і значною мірою на радіо:
– безпосередність людського спілкування;
– можливість поєднання слова і зображення;
– оперативність (як і на радіо).
	На відміну від коментарів у пресі й на радіо, автора коментарю глядачі бачать, що посилює ефект спілкування, яке тут є безпосереднім.
	Пояснювальні та критичні зауваження, роздуми, історичні аналогії, прогнози – ось поле діяльності коментатора (як і у пресі й на радіо).
	Телекоментарі теж поділяються на ті, що висвітлюють внутрішнє життя країни і міжнародні теми, з дальшим поділом на підвиди.
	Так само, як і на радіо, є короткі коментарі і розширені. Короткі – в інформаційних програмах (до 3хв.).
	Короткий коментар включає в себе коментар-довідку (вона може подаватись ведучим інформпрограми) і коментар-репліку – стислий відгук на подію чи факт часто з гумористичним відтінком (може, і в кінці випуску).
	Розширений коментар – передбачає поглиблений, різнобічний аналіз.
	Щодо насиченості зорового ряду коментарі поділяються на ілюстровані (діаграмами, цифрами тощо) і неілюстровані.
	Ми говорили з вами про те, що перед коментатором стоїть завдання не тільки пояснити певні питання, а й доповнити знання аудиторії про ті чи інші події, – це підвищить переконливість коментарю. Нерідко таким доповненням, підсиленням аргументації викладу служать цитати і цифрові дані. Але використання в усній розповіді складних цифр, а ще числівників із дробами знижує дохідливість матеріалу. Цифри слід закругляти.
	Практика показує, що при використанні бульше трьох цифр у короткому коментарі глядач не запам’ятовує жодної. Тому, коли включення цифр у коментар є абсолютно необхідним, то слід подбати про виведення їх на телеекран. Часом замість словесних порівнянь варто використати діаграму чи графік.
	Успіх коментарю, передусім, залежить від автора, його авторитету, компетентності, професійного вміння. Пояснення події чи якогось факту, зіставлення новин із відомими вже раніше, прогнозування – усе це спрямоване не те, щоб допомогти телеглядачеві сформувати власну думку. Допомогти, але не нав’язати.
	Тому коментатор повинен бути дещо відсторонений від матеріалу, зберігати певну дистанцію, не допускати втягнення у конфлікт (крім загальнодемократичних цінностей). Тільки так можна подолати вироблені ще за совєтського режиму тенденційність, нав’язування глядачам своєї думки, позиції. Найкраще, коли надати екран коментаторам, які мають різні погляди на певну подію чи явище. 
	І на закінчення лекції – про коментар в інтернет-журналістиці (чи онлайновій, мережевій, мультимедійній, веб-журналістиці).
	Жанр коментарю успішно функціонує в інтернет-версіях газет, а також в електронних виданнях (“Українська правда”, “Кореспондент”, у Львові – “Леополіс-ньюс”, “Вголос” та ін.)
	Широко представлений цей жанр і в аматорській (чи громадській) журналістиці – блогах, де кожен сам собі журналіст, редактор і читач, кожен користувач – репортер і коментатор.
	Блогосфера – в цілому явище дуже позитивне. Її по-праву можна вважати найдемократичнішим і найпопулярнішим медіумом за всю історію ЗМІ, який нікому не належить, і, відповідно, ні від кого не залежить. Ось тільки чи можемо віднести блогосферу до журналістики? Все залежить від дотримання професійних стандартів. Це той водорозділ, який і визначає належність блога до журналістики.
	У блогосфері є і професійні журналісти. Їхні коментарі позначені яскравим, часто емоційно насиченим авторським стилем, з акцентом на особистій позиції. Вони за формою викладу матеріалу наближені до авторської колонки в газеті.
	Що стосується взагалі коментарів у блогах, підготовлених і професіоналами, і аматорами, то слід сказати, що до них звертається більшість журналістів перед тим, як взятися за новий матеріал.



Запитання для самоконтролю

	Чому коментар вважається універсальним жанром?

З яким інфрмаційним жанром тісно пов’язаний коментар?
Коли коментар можна віднести до інформаційних жанрів?
Що є відправною точкою у побудові коментарю?
Дайте визначення коментарю.
	У чому цінність коментарю?
Що таке редакційний коментар?
У чому буває найбільша вада коментарів?
Які визначальні риси коментарю?
Як поділяють коментарі залежно від тематичного спрямування?
Яким фактам і коментарям до них люди віддають перевагу?
	З чим слід поєднувати аналіз у коментарі?
Які є шляхи констатації в коментарі інформаційного приводу?
	Назвіть основні засоби здійснення в коментарі логічного аналізу.
На чому базуються пояснення коментатора?
Яка роль у коментарі додаткових фактів, деталей, подробиць?
	Поясніть зіставлення як засіб аналізу.
Як втілюється у коментарі узагальнення?
Які риси коментатора сприяють успішному сприйняттю матеріалу?
У чому розходяться дослідники стосовно жанру газетного коментарю?
За якої умови говорять про газетний коментар як про “чистий” жанр?
	У чому суттєва перевага радіокоментарю над газетним?
Які розрізняють види радіокоментарів за способом їх використання? Охарактеризуйте ці види.
Чи постійним є місце висновку в радіокоментарі?
Поясніть роль і значення в радіокоментарі мовно-стилістичних засобів.
Які є два аспекти терміну “телевізійний коментар”?
Які головні особливості має телекоментар?
Які є види телекоментарів за способом їх використання та географією?
Як поділяються телекоментарі за насиченістю зорового ряду?
Що погіршує дохідливість матеріалу в телекоментарі?
Чому повинна бути певна відстороненість телекоментатора від матеріалу?
Що вам відомо про коментар в інтернет-журналістиці?
За якої умови можна віднести блогосферу до професійної журналістики?














Лекція 3. Кореспонденція.

	Кожне число газети містить публікації різних жанрів – новини, репортажі, інтерв’ю, коментарі, статті тощо. Звичайно, газета не може в кожному своєму випуску представляти всю жанрову палітру. Однак є жанр, який особливо бажаний читачеві, то його варто подавати у вигляді навіть кількох публікацій. Це – кореспонденція. Вона набула в пресі великого значення, стала її основним жанром. Саме кореспонденція значною мірою визначає обличчя газети.
	Колись, десь до кінця ХІХ ст., поняття “кореспонденція” в значенні жанру не було. Під цією назвою об’єднувалося все те, що надходило для публікування – листи, коментарі, новини, статті. Згодом кореспонденція окреслюється як самостійний жанр, поступово набуваючи все більшого і більшого значення, і утверджується на сторінках преси. 
	Кореспонденції цінні тим, що будуються на фактичному матеріалі і відображають нашу дійсність. Через це вони згодом становлять інтерес як історичні джерела. Візьміть у руки підшивку старих газет і, гортаючи її та зупиняючись поглядом на вміщених там кореспонденціях, відчуєте дух того часу, коли вони були надруковані. 
	Кореспонденція як жанр дає змогу писати до газети широким авторським колам. Бо якщо, наприклад, стаття чи нарис потребують від автора чималого досвіду, професійної майстерності, літературної вправності, то кореспонденція доступна кожному, хто вже прилучився до журналістики.
	Чим відрізняється кореспонденція від новини? Остання лише повідомляє, що, де, коли відбулося, хто причетний до події. А кореспонденція, повідомляючи факти, ще й аналізує, узагальнює їх. В інформаційному повідомленні, новині здебільшого подається один факт, стисло чи навіть ширше відображений. Кореспонденція будується на ряді фактів, об’єднаних певною темою, бере “шматочок життя” і розглядає його з різних сторін, у різних зв’язках.
	Кореспонденція – один із найрухливіших жанрів. В одному випадку вона наближається за своєю формою до репортажу, в іншому включає в себе елементи нарису, статті, фейлетону. З хронікою її зближує те, що воона теж повідомляє факти, зі статтею її споріднює наявність висновків, узагальнень. Кореспонденція не має прямого звертання, як, наприклад, відкритий лист, однак воно закладене у підтексті.
	Кореспонденція – синтетичний жанр, в якому журналіст виступає і як інформатор, і як аналітик. Основним його завданням є нести відомості про поточні події, факти і оперативно їх аналізувати.
	Таким чином, кореспонденція – це жанр, у якому на конкретному матеріалі, взятому в порівняно неширокому масштабі й невеликому часовому відрізку, аналітично розробляється певна тема. 
	Проілюструємо сказане кореспонденцією з газети “Високий Замок”.
Омар Узарашвілі
Особливості російського відпочинку 	
	Уперше потрапивши на відпочинок до Туреччини у чотиризірковий готель, був здивований: усім, хто переступив його поріг, одразу одягали на руку кольорові 
браслети, які треба було носити до завершення відпочинку. Пізніше представник адміністрації з усмішкою пояснив, що ці браслети придумали через російських туристів. Раніше вони полюбляли, розповів він, відпочиваючи у сусідніх тризіркових готелях, переходити на територію чотиризіркових (де діє система “все включено”) і харчуватися там задурно. Ось і придумали турки спосіб боротьби з такими непроханими гостями…
	Колеги-журналісти, які раніше відпочивали на курортах Туреччини, писали майже про все: про ціни, про море, навіть турецькі лазні. Отож вирішив на час відпочинку забути про свій фах. Та правду кажуть, що журналістика – не професія, а спосіб життя. До того ж деякі персонажі так і напрошувались на те, щоб їх описати.
	У готелі на березі Середземного моря найпомітнішими відпочивальниками були росіяни. У перший день перебування в готелі звернув увагу на товстуна, який підбіг до барної стійки. Він вихопив у бармена з рук великий кухоль для пива та підбіг з ним до бочки з вином. На моїх очах цей господар живота, що звисав до колін, видудлив одну гальбу вина, налив та за мить випив другу. Третя гальба з червоним напоєм вже стікала по його животі. Товстун, хитаючись, попрямував на пляж. 
	Десь через тиждень у готелі з’явилося троє хлопців зі стриженими потилицями та величезними золотими ланцюжками на шиї. Вони одразу налягли на горілку, споживання якої входило в систему “все включено”. Напившись, почали матюкатися, чіплятися до інших відпочивальників, поводитися так, що територія турецького готелю одразу стала схожою на московський парк у день десантника…
	Цікаво було спостерігати і за росіянками, особливо бальзаківського віку. Вони щовечора чіплялися до зовсім молоденьких турків, перед цим, мабуть, “для хоробрості”, добряче напившись. Незабаром на весь літній майданчик було чути регіт російських матрон та їхні розповіді про “чоловіків-козлів”, які залишилися за Уралом заробляти дружинам на наступний відпочинок.
	Щовечора хтось із туристів суто по-совковому, після енної кількості випитої горілки, залишав залишки своєї вечері в умивальнику, який одразу забивався, бо не був призначений для очищення шлуонка за російською методикою.
	“Чому нас усюди не люблять?”, – частенько жаліються росіяни. “А за що вас любити?”, – так і хочеться перепитати. За пиятики, за походеньки ваших жінок, за матюки на весь пляж, за хамство? Через таку поведінку російських туристів у Європі навіть увели новий вид турів – Russians free – “без росіян”. Заплативши чималі гроші за відпочинок, нікому не хочеться терпіти їх товариства.
	Як бачимо, у цій кореспонденції відображено взятий у порівняно неширокому масштабі й невеликому часовому відрізку “шматочок життя”, розглянутий журналістом на конкретному матеріалі, у ній є елементи репортажу, фейлетону, статті – все те, про що мовилось вище. На основі цієї публікації можемо зробити висновок, що кореспонденція має пізнавальне значення, бо вона щось повідомляє. Водночас вона мобілізує людей до певних вчинків і дій або ж застерігає від тих, що є негативними, тому має також виховне значення.
	Напрошуються й інші висновки щодо особливостей кореспонденції та вимог до неї:
 – для написання кореспонденції повинен бути оперативний привід – якась подія, проблемна ситуація;
 – кореспонденція завжди починається конкретними фактами, які журналіст осмислює, аналізує, робить узагальнення, висновки;
 – важливою особливістю кореспонденції є критерій місця – якийсь один аспект місцевого життя, якась одна ділянка;
 – написання кореспонденції передбачає і обмеження часом, тобто повідомлення і аналіз фактів, взятий за короткий термін – кілька днів, тиждень. Зауважимо, що це ще й залежить від періодичності видання, що публікує кореспонденцію;
 – характерною особливістю кореспонденції і одночасно вимогою до неї є осмислення фактів, тобто з’ясування причин появи тих чи інших явищ, розкриття суті недоліків;
 – особливістю кореспонденції є аргументація думки, ідеї, тез автора з допомогою фактографічного матеріалу, статистичних даних, посилань на документи.
	Кореспонденція існує у двох видах: інформаційна і аналітична. Вони відрізняються між собою насамперед способом освоєння і подачі матеріалу. Розглянемо кожен вид детальніше.
	Інформаційна кореспонденція є перехідною формою від інформиаційних жанрів до аналітичних. По суті, це розширене, розгорнуте повідомлення, яке знайомить читача з подіями, що викликають у людей інтерес. І кореспонденція, і повідомлення, новина як жанрові форми мають спільні інформаційні методи відтворення. А відмінність між ними в об’єкті дослідження. В інформаційній кореспонденції не один факт чи подія, як у новині, а завжди кілька. Тобто така кореспонденція відрізняється від новини ширшим охопленням матеріалу.
	Інформаційна кореспонденція повідомляє тематично згруповані факти без грунтовної їх оцінки. Її основна мета – привернути увагу читача до певних подій і явищ, наштовхнути його на роздуми. Характерною особливістю інформаційної кореспонденції є наведення свіжих прикладів, зіставлення фактів, використання лаконічних екскурсів у минуле. Все це робиться на рівні повідомлення, правда, розширеного, докладного, інтерпретованого, але саме повідомлення. Хоча і не виключається певна оцінка фактажу. Але автор в першу чергу привертає читацьку увагу новизною відомостей, виразністю фактів, актуальністю теми.
	Разом з тим інформаційна кореспонденція не обмежується констатацією позитивних чи негативних фактів, явищ, а поєднує її з тлумаченням, інтепретацією, коментуванням, що наштовхує читача на роздуми, спонукає до дій. Журналіст повинен розкрити значення подій і явищ, дати їм свою оцінку, а ще краще вдатися до коментарів політиків, науковців, експертів, фахівців певної галузі. 
	Коментування ще більше властиве аналітичній клреспонденції, завдання якої – розкрити суть фактів і подій, їх причини, зв’язки, передбачити наслідки.
	Є три підвиди аналітичної кореспонденції: проблемна, критична і рекламна. У проблемній на основі аналізу порушується якась проблема, якесь актуальне питання, що потребує розв’язання. Тому дуже важливо запропонувати шляхи усунення недоліків. Це ще більш важливо зробити у критичній кореспонденції – цьому найпоширенішому різновиді. Рекламна популяризує щось позитивне – товар, послуги, технологію тощо. Можемо і не погодитися з твердженням окремих дослідників щодо приналежності рекламної кореспонденції до аналітичної і віднести її, швидше, до інформаційної.
	Для жанрових різновидів аналітичної кореспонденції (а для перших двох – найбільше характерна перевага аналізу над інформуванням. Хоча журналіст в аналітичній кореспонденції теж може повідомляти, розповідати як репортер, подавати уривки інтерв’ю, однак це робиться з метою з’ясування суті фактів, їхніх взаємозв’язків, причин їх виникнення, можливих наслідків.
	Журналіст в аналітичній кореспонденції віддає перевагу загальним методам аналізу: порівняльному, історико-культурному, соціологічному, статистичному, методу прогнозу.
	І ще одне. Приводом для написання аналітичної кореспонденції можуть бути не тільки нові, а й уже відомі факти. Головне, по-новому їх побачити, осмислити, оцінити, виявити тенденції і перспективи.
	Розглядаючи цієї тему не зайвим буде почути практичні поради щодо підготовки й написання кореспонденції. У книжці О.Кузнецової “Аналітичні методи в журналістиці”, яку ми найперше використовуємо при вивченні курсу, подано методичні рекомендації до кожного жанру. Скористаємось ними, як і в цілому викладеним у названій книжці матеріалом. Отже, як виглядає робота над кореспонденцією.
	– Якщо на першому етапі для інформаційної кореспонденції достатньо визначити тему майбутнього матеріалу, то для аналітичної кореспонденції вже на початку роботи слід бачити актуальну проблему, цікаву для багатьох. 
	Корисно скласти план підготовки кореспонденції. Це дисциплінує і дає змогу контролювати себе щодо виконання запланованого. Відповідно журналіст конкретизує для себе завдання на всі етапи роботи над кореспонденцією. Важливо занотовувати питання, на які треба отримати відповіді через інтервʼювання, шляхом спостереження чи вивчення документів, статистичних даних, що теж організує журналіста, дає більшу ефективність на етапі збору інформації.
	Журналіст повинен порівнювати зібрані дані під час спостережень, бесід, дослідження документів. Зіставляючи і осмислюючи їх, можна дійти до правильних висновків. Слід з недовірою ставитися до сумнівної інформації, ще раз і ще раз перевіряти зібрані дані в різних джерелах.
	Обов'язок журналіста побувати на місці події, поспілкуватися з її учасниками, щоб детально вивчити тему, осмислити проблему, зʼясувати причини, що породили певну ситуацію.
	Кореспонденція як аналітичний жанр зумовлює велику мисленнєву роботу журналіста, який мусить постійно сумніватися, задумуватися над питаннями: чому? кому це вигідно? для чого? з якою метою? Отримавши на них відповіді, журналіст заглиблюється в суть проблеми, зʼясовує її причини, передбачає наслідки.
	Вирішальне значення для автора має аналіз зібраної інформації. Аналізуючи факти, у журналіста можуть виникнути нові питання, потреба в нових даних. Тоді слід продовжити етап збору інформації. Після цього знову треба осмислити, проаналізувати всі дані, щоб виявити головну думку, ідею майбутнього матеріалу, в якій треба переконати читача.
	Друга половина роботи над кореспонденцією – написання, якому передує обдумування композиції: зачину, основної частини, кінцівки матеріалу. Його структура зумовлена індуктивним методом відтворення.
	На початку кореспонденції автор зосереджує увагу читачів на конкретних фактах, відтворює їх осмислення, аналіз, аргументуючи при цьому головну думку матеріалу, далі робить узагальнення й висновки. Композиція кореспонденції повинна бути логічно зумовленою, оригінальною, щоб інтерес у читача зростав під час читання. Відтворюючи свої думки, автор повинен не тільки уявляти читача, його реакцію, а й переконувати його в правильності своїх думок і висновків, спонукати до дій. Лише емоційний небайдужий виклад захопить увагу читача, схвилює разючими фактами, точними оцінками і вдалими засобами образної і цінної аргументації.
	Кореспонденція апелює до розуму й емоцій не лише читачів, а й тих, хто може і повинен вирішити проблему чи посприяти в її розв’язанні. З огляду на це журналіст повинен добре продумати систему фактографічної, образної і ціннісної аргументації. В аналітичній кореспонденції доречно використати публіцистичні прийоми, підпорядковані підтвердженню ідеї, думок автора.
	Ось такі методичні поради й рекомндації, скористатися якими варто під час підготовки і написання кореспонденції. 
	А на закінчення лекції скажемо ще таке.
	У своєму підручнику “Теорія і методика журналістської творчості” В.Здоровега стосовно жанру кореспонденції висловив наступне:
 – Може найменше жанрово окресленою є кореспонденція – специфічне породження більшовицької преси, якого не знайти в жодній іншій, крім радянської, теорії жанрів. Кореспонденція – допис. Він може бути різним за формою і найчастіше нагадує листа, статтю. У період, коли вся партійна преса займалася описом виробничих, технологічних процесів, коли масовим був рух позаштатних кореспондентів, комусь здалося доцільним обгрунтувати існування не простого допису, а жанру кореспонденції. Під кореспонденцією прийнято було розуміти таку форму подачі інформації, коли описуються, аналізуються об’єднані спільністю теми факти дійсності, обмежені місцем і часом. Кореспонденція часто нагадувала мішок, у який зсипалися факти. Розуміючи дискусійність такого підходу до кореспонденції, зауважимо, що в сучасній періодиці, за винятком деяких архаїчних за характером районних газет, такий примітивно-описовий жанр майже відсутній, хоч кореспонденти у ЗМІ і сам процес кореспондування існуватимуть завжди. Бо в журналістиці завжди існуватиме потреба оперативно описати чи проаналізувати певну сукупність фактів, йти від конкретного до загального. Зразки таких публікацій трапляються і в сучасній періодиці (кінець цитати).
	В цілому поділяючи думки і судження відомого науковця й публіциста стосовно жанру кореспонденції, дозволимо собі з дечим не погодитися. Бо і в журналістській теорії, і в практичній газетній роботі є потреба у перехідному, проміжному між інформуванням і аналітикою жанрі. Цю роль якраз і виконує кореспонденція. Ми в лекції подали як приклад цього жанру газетну публікацію. Немає потреби доводити, що жанрово це ще не стаття, але вже і не подієва інформація. Таких матеріалів у періодиці безліч. До якого жанру їх віднести? Як їх називати?
	Прикро, звичайно, що назва “кореспонденція”асоціюється з радянськими часами. Але це той випадок, коли її слід би залишити, наповнюючи, звичайно, матеріали цього жанру зовсім іншим, ніж колись, змістом. Ми ж, наприклад, не відмовляємося від скомпрометованого при комуністичному режимі жанру передової статті у газеті.
	Врешті-решт, категоричного заперечення жанру кореспонденції у міркуваннях В.Здоровеги і не прозвучало. Тож залишимо це питання відкритим для дискусії, до якої запрошуємо і вас.



Запитання для самоконтролю

	Що в минулому малося на увазі під назвою “кореспонденція”?

Чим цінні кореспонденції?
Чим відрізняється кореспонденція від новини?
На чому будується кореспонденція?
Як проявляється рухливість жанру кореспонденції?
В чому полягає синтетичність жанру кореспонденції?
Яке основне завдання автора кореспонденції?
	Дайте визначення кореспонденції.
	В чому пізнавальне і виховне значення кореспонденції?
Який оперативний привід повинен бути для написання кореспонденції?
Чим починається кореспонденція?
	Поясніть, як проявляються в кореспонденції критерії місця і часу?
	Які ще характерні особливості кореспонденції і одночасно вимоги до неї?
Які види кореспонденції і чим вони відрізняються?
У чому проявляється подібність і відмінність між інформаційною кореспонденцією і новиною?
З чим поєднується в інформаційній кореспонденції констатація фактів?
Яке головне завдання аналітичної кореспонденції?
Які є підвиди аналітичної кореспонденції? Охарактеризуйте їх.
	Що найбільш характерно для жанрових різновидів аналітичної кореспонденції?
Яким методам віддає перевагу журналіст в аналітичній кореспонденції?
Чи можуть бути відомі давніше факти приводом для написання кореспонденції?
Що відбувається на першому етапі підготовки кореспонденції?
Якими шляхами журналіст отримує потрібну для кореспонденції інформацію?
Що має для автора кореспонденції вирішальне значення на першому етапі її підготовки?
Як відбувається процес написання кореспонденції?





















Лекція 4. Стаття 

	У літературній творчості під словом “стаття” здебільшого розуміють загальну назву будь-якого матеріалу, надісланого чи принесеного до редакції або вже опублікованого в газеті. Принаймні так називають газетні матеріали нежурналісти. Ми ж, фахівці, розглядаємо статтю як окремий жанр, без якого важко собі уявити газету, журнал. Більше того, вона значною мірою визначає рівень, напрям газети, її обличчя.
	В українській пресі стаття має свою історію. Уже в перших газетних виданнях в Україні стаття була широко представлена. А з приходом у 60-90-і роки ХІХ ст. на літературно-журналістську ниву таких талановитих авторів, як Іван Франко, Михайло Павлик, Михайло Драгоманов, Леся Українка, в українських виданнях того часу знаходимо новий вид статті – редакційну. Її друкували як вступну статтю в першому числі газети і в ній обгрунтовували програму та мету нового видання, вказували його напрям. А згодом у статтях порушувались злободенні питання, велася мова про важливі життєві проблеми. Нерідко стаття була своєрідним зверненням, прокламацією. Немало статей Франка, Лесі Українки, Костомарова, Драгоманова, Донцова, Петлюри, Бандери, Хвильового, Багряного та інших авторів з інтересом читаються і нині.
	З роками стаття набирає нових ознак. Нині без статті не обходиться жодна газета. Типова стаття у сучасній пресі – це роздуми, міркування, критика, суперечки (згадаймо, наприклад, газетні рубрики “Стаття дискусійна”, “Друкується в порядку дискусії” тощо).
	Предметом дослідження в будь-якій статті є соціальна проблема, що стосується широкої аудиторії. Написання статті повинно сприяти поліпшенню якоїсь сфери життя, економічному, науковому, культурному прогресу. Навіть у критичній статті мета – позитивна. Завдання статті – порушити проблему, пояснити її суть і на основі аналізу фактів і подій виявити явище, вказати причини його виникнення, передбачити тенденції і наслідки. А факти для журналіста-аналітика, як і для науковця, – це як повітря для птаха, на яке він спирається крильми під час польоту.
	Відтворення думок здійснюється переважно дедуктивним способом, коли загальні судження підкріплюються конкретними прикладами. Хоча система доказів у статті може базуватися і на індукції, коли автор веде читача від конкретних фактів до їх широкого узагальнення і висновків. Саме в узагальненнях, до яких автор і підводить читача, у показі тенденцій, наслідків явища, прогнозі майбутнього виявляється науковість статті.
	У статті використовують всі журналістські методи – і аналітичний, і художньо-публіцистичний, але й інформаційний. Як хронікер журналіст у статті може повідомляти події, факти, як репортер – вести розповідь від першої особи, посилаючись на свою участь чи власне спостереження, відтворювати уривки інтерв’ю з метою аргументації тези, головної думки матеріалу. Стаття має невидиме звертання. Як і в кореспонденції, журналіст у статті апелює до осіб, організацій, установ, про які йдеться в матеріалі, спонукаючи їх до прийняття потрібних рішень і дій. В арсеналі автора статті і загальні методи, які доречно застосовувати поряд із журналістськими.
	Отже, “стаття, – за визначенням О.Кузнецової, – це синтетичний жанр, в якому журналіст, використовуючи палітру інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних методів з явною перевагою аналітичних, досліджує актуальну соціальну проблему, щоб показати явище, його причини і наслідки для вдосконалення життя”. 
	Ми сказали, що факти для журналіста – як повітря для птаха, на яке він спирається крильми у польоті. А крилами для журналіста є його світогляд, жива думка, що спирається на знання дійсності, суспільної практики, на вміння чітко визначати мету свого майбутнього твору.
	Майстерність автора статті залежить передусім від глибини його теоретичної думки, від уміння проникнути у складні явища життя, відділити головне від другорядного, дати цим явищам пояснення, оцінку.
	Журналіст повинен захопити читача, зворушити його своїм словом, зробити однодумцем, змусити мислити, заразити його своїм запалом. Інакше його думки, його наміри так і залишаться добрими намірами. 
	Тому можна з певністю сказати, що справжньої статті не буде не тільки без глибини думки, глибини аналізу, але й без досконалої літературної форми. Тому питання композиції статті, майстерного поєднання в ній логічного і образного, вибору форми викладу, тону розповіді мають неабияке значення.
	У добрій статті є свій внутрішній конфлікт, зіткнення думок, спалах пристрастей. Журналіст, автор статті, завжди щось стверджує і щось заперечує. Він сперечається і тоді, коли у нього немає реального, конкретного опонента. Зрештою, цей реальний опонент і не обов’язковий. Адже автор статті виступає проти явища, стверджуючи одне і заперечуючи інше. 
	Саме цей внутрішній конфлікт тримає читача в напрузі, саме він робить статтю цільною і стрункою, забезпечує її читабельність. Конфлікт цей може бути гострим, зримим, добре відчутним, а може бути прихованим від зовнішнього ока в аргументах, доказах, міркуваннях автора.
	Якщо ж у статті відсутній внутрішній конфлікт, відсутня постановка якоїсь важливої проблеми, якщо її автор тільки повторює загальновідомі істини, то така стаття, яким би красномовством вона не прикрашалась, не зможе зворушити читача. 
	У статті можуть бути відступи, екскурси, навіть якісь лаконічні епізоди, але все це мусить бути підпорядковане головній думці статті, яку автор має донести до читача. 
	Стаття відрізняється від інших аналітичних жанрів широтою узагальнень, глибиною аналізу фактів, подій і явищ. Місце її оприлюднення – газета, журнал, збірник, інтернет.
	Твори цього жанру дуже різні за предметом відображення, за внутрішньою будовою, призначенням, стилем, способом донесення головної думки, аргументацією, складністю і доступністю викладу. Навіть ті статті, що призначені для масових видань, не подібні між собою. Бо одна річ статті у діловій, комерційній газеті (“Бізнес”) і, скажімо, в “Україні молодій” або в журналах “Універсум”, “Країна”…
	Що ж їх об’єднує? Насамперед – дослідницький підхід до життєвих реалій. І українські, і закордонні вчені наголошують на тому, що головне у статті не повідомлення фактів і новин, а якесь важливе питання, проблема. У статті розвивається чітко визначена думка, у ній співвідносяться певні факти, явища, погляди. Цим стаття відрізняється від коментарю. Бо коментар має справу переважно з одним фактом, явищем, він намагається з’ясувати його сутність. Стаття спирається на всю сукупність фактів.
	Зіставимо тепер статтю з кореспонденцією. Якщо метою кореспонденції звичайно є повідомити й проаналізувати факти і дати при цьому їм оцінку, то призначення статті – використати їх як аргументи, узагальнити факти, і на цьому грунті порушити, розробити суспільно значуще питання. 
	На відміну від кореспонденції, де, як відомо, здебільшого розкривається лише одна проблемна ситуація, причому обмежена порівняно невеликими просторовими і часовими рамками, то у статті ця ж проблемна ситуація розглядається вже як частина якогось широкого явища. Якщо в кореспонденції автор намагається передусім розкрити внутрішню суть явища, конфлікту, проблеми, то у статті – встановити зв’язки, які поєднують цю ситуацію із соціальними проблемами сучасності. 
	У статті здебільшого аналізується й узагальнюється багатий фактологічний матеріал, що служить розкриттю якоїсь конкретної теми. Але “сила” її не в кількості чи яскравості фактологічного матеріалу, а саме в розгортанні думки, в чіткій її аргументації за допомогою фактів.
	Основою статті є конкретна проблема, навколо якої групується весь матеріал, логічно, доказово, послідовно й аналітично розгортається думка.
	Композиційно і за стилем стаття є вільною і багатоманітною. Логічні докази чергуються у ній з цифровими аргументами, аналіз явищ сучасного життя – з екскурсами в минуле, “ділова” проза – з образними моментами. Композиція статті підпорядкована одній меті – найкраще донести до читача думку, переконати в її правильності.
	Для матеріалів цього жанру характерна наукова постановка важливих проблем. Порушуючи їх, журналіст, як учений, використовує всі загальні методи. Стаття передбачає аналіз і синтез фактів і подій у широких просторових і часових рамках – щоб розкрити причини явища, виявити тенденції і наслідки.
	Однак, незважаючи на тему, обсяг матеріалу, специфіку питання, що розглядається, стаття у мас-медіа має бути максимально зрозумілою, популярною, доступною. Це диктується вимогами не так жанру, як характером самої журналістики. 
	Стаття, як і інші аналітичні жанри, має кілька різновидів, поділ на які дещо умовний і відносний. Розглянемо їх.
	Передова стаття. Це здебільшого редакційний виступ, яким відкривається газетний номер. На місці передової можна зустріти чийсь актуальний виступ. Часом передова нагадує відкритий лист.
	У передовій статті акцентується увага на найактуальніших питаннях моменту. В ній висловлюється колективна думка редакції, коли необхідно висловити свою позицію з певної суспільної проблеми. А мати її може тільки незалежна газета.
	Протягом 70-ти років радянської імперії в кожному числі партійної газети (а такими всі були) обов’язково друкувалась передова стаття з моралізаторським повчанням, з політичною тріскотнею, чим скомпрометувала себе і не мала авторитету у читача. Ще до розвалу СРСР вона зникла зі шпальт газет. Натомість, як свідчить зарубіжний досвід, передова стаття додає авторитету редакції, тому, за прогнозом В.Здоровеги, цей жанр може у нас відродитися, якщо не буде тиску влади, олігархів. 
	Найближче до передової – редакційна стаття. Найчастіше вона з’являється у першому числі газети чи журналу, щоб розкрити мету, позицію редакції, завдання, проблематику нового видання. Пише її переважно редактор.
	Пропагандистська стаття пропагує, роз’яснює політику певної партії, руху, політичного блоку. Тому це жанр здебільшого політичних газет і журналів. У статті можуть спростовуватися концепції, думки ідеологічних опонентів – тоді вона носить полемічний характер.
	Теоретична стаття присвячується розробці важливих науково-теоретичних проблем. Теоретичні статті переважно готують науковці. Друкуються вони в наукових, науково-популярних журналах, рідше – в газетах, якщо порушені проблеми цікаві для широкого загалу. Тоді вони виконують просвітницьку функцію. 
	У проблемній або постановчій статті порушуються і всебічно розглядаються актуальні життєві проблеми, висловлюються пропозиції щодо змін на краще, тому спрямованість, мета проблемної статті завжди позитивна.
	Рекламна стаття має на меті щось популяризувати – товар, технологію, фірму, послуги. Для неї характерна порівняльна характеристика, переконування, що те, про що йдеться, найкраще. 
	Замітки публіциста нерідко називають замітками журналіста, замітками письменника. Це теж різновид статті. Іноді автор чи редакція можуть назвати “замітками” звичайну статтю, коли відчувають її недовершеність, брак композиційної цілісності. У цьому випадку “замітки” можна розглядати як ще не зовсім визрілі і не до кінця продумані авторські задуми.
	Замітки тому, мабуть, і мають таку назву, що зіткані, як правило, з різношерстого життєвого матеріалу, характеризуються асоціативністю мислення, певною мозаїчністю, розкутістю форми. Автор не просто вдається до цілої низки різних за характером фактів, але й знаходить тільки йому помітні зв’язки між ними. 
	Есе – теж різновид статті. Воно близьке до заміток публіциста. У буквальному перекладі з французької есе – “спроба”, “начерк”. Це може бути науковий, публіцистичний або літературно-критичний твір, де вільно інтерпретується певна подія, явище, проблема. Для есе характерний оригінальний, свіжий підхід до явищ життя, науки, мистецтва і неодмінно досконала літературна форма з елементами художньої образності.
	Есе також характеризується розкованістю композиції, асоціативністю, зміщенням різних часових площин. Цим есе близькі до заміток публіциста, хоч ставити між ними знак рівності не варто. Замітки публіциста – журналістський жанр; есе – більше літературно-художній.
	Робота над статтею так само, як і над кореспонденцією, починається із задуму, вибору теми, осмислення мети, виділення головної думки, тобто ідеї матеріалу. Все це мисленнєві етапи роботи.
	Джерелами інформації автора будь-якого різновиду статті найперше є люди. Журналіст буває на місцях, вивчає документи, розмовляє з людьми, записує їхні думки, судження.
	Наступний етап – розробка концепції, підбір аргументів із зібраного матеріалу на основі сказаного людьми, документів. 
	Складаємо план композиції – хтось мисленнєво, хтось письмово. Чіткий розподіл на вступ, основу і закінчення завжди корисний для статті, щоб не виникло хаосу.
	Слід подбати про читабельний виклад статті, чіткість, динамічність викладу. Важливою є робота над заголовком. Він повинен розкривати зміст, виражати ідею, спонукати до дії. Добре, коли буде кілька варіантів – щоб вибрати кращий.
	Після написання статті важливо уважно її прочитати – і як редактор, і як читач. Ще раз звірити прізвища, посади, назви організацій, фірм, цифри. Процес прискіпливого редагування, переписування матеріалу, підсумовує свої поради О.Кузнецова, свідчить не лише про сумлінне й відповідальне ставлення журналіста до свого завдання, а й про його пошук індивідуального стилю.
	А тепер звернемось до статей Івана Франка, в яких він висвітлює, піднімає на щит проблему української державності. Вони є не тільки яскравим прикладом, а й блискучим взірцем проблемної статті. 
	Знаменно те, що у статтях Івана Франка стосовно української державності його потужний голос звернений насамперед до молоді, до окреслення її завдань і переспектив, до майбутнього рідної нації.
	Тим більше, що в наш час дехто намагається представити Франка у свідомості передусім молодого покоління українців як масона, периферійного й неактуального автора, похнюпленого декадента, психічно хвору людину. При цьому обов’язково мається на увазі знівелювати головне у його творчості впродовж усього життя – національну ідею, серцевиною якої є ідея самостійного політичного життя народу, ідея державності тієї чи іншої нації.
	У статті “Поза межами можливого” (1900) він окреслив цю ідею як “національний ідеал”, як ідеал національної самостійності, тобто “ідеал повного, нічим не обмежуваного…життя і розвою нації”.
	Без національної ідеї жоден народ не може нормально жити й розвиватися, і йому завжди загрожує небезпека опинитися у неволі, під чоботом якогось колонізатора.
	Тому, щоб збагнути наш час, в якому ми з вами живемо, перспективи насамперед вашого покоління, варто глянути на все це крізь призму Франкового національного ідеалу.
	У 1883р. Франко публікує статтю “Наш погляд на польське питання”. Ось що він пише: 
 – Почуваючи…ненависть до всякого гніту і насилля, ми бажаємо повної національної й політичної свободи і полякам. Але тільки під умовою, якщо вони раз і назавжди зречуться опіки над нами і покинуть будувати Польщу на непольських землях. При цьому Франко чітко розставляє акценти: “…Польща для поляків, але Русь для русинів”. 
	У цій статті Франко утверджує “рівноправність і автономію окремого народу, де б другий народ ніколи не мав права вмішуватися в домашні справи сусіда або держати над ним яку-небудь опіку”.
	Якщо тепер подивимося на міжнародні відносини України з іншими державами, то побачимо, що кожен із потужних гравців на світовій політичній арені – а найбільше Росія – весь час нав’язують українцям свою “опіку”.
	У статті “Що таке поступ?” (1903) Франко заперечує зверхність інтернаціоналізму і протиставляє йому чинник націоналістичний” (“Америка для американців”, а “Русь для Русі”). Тільки такий чинник може повновартісно забезпечити розвиток нації.
 – Люди починають переконуватись, що саме багатство, сама наука, саме мистецтво не можуть дати людині повного щастя… Людина може бути щасливою у співжитті з іншими людьми, в родині, громаді, нації… Скріплення того почуття любові до інших людей… до свого народу – отсе є основна підвалина всякого поступу; без неї все інше буде лише мертве тіло без живої душі в ньому.
	А тепер запитаймо себе: любов до чого культивують наші ЗМІ, наше начебто українське ТБ, радіо, часописи? Чим у першу чергу занепокоєні наші політичні діячі, чиновники у культурі, мистецтві? Чи йдеться їм про збереження і розвиток української мови, про вивчення української історії чи літератури, про сформування українського інформаційного простору, про реформування нашої освіти найперше на національних цінностях, про безліч інших речей, національних не за формою, а за духом, які формують живу любов “до інших людей, до громади, до свого народу”? На жаль, питання явно риторичні. 
	Тому зубожіє наша нація, тому мільйони виїжджають шукати кращого життя… Молода мисляча людина не може не бачити, що замість розвитку (поступу за Франком) різнокольорові політики та їхні грошовиті господарі найчастіше пропонують українцям щось протилежне і перетворюють Україну у “мертве тіло без живої душі”.
	А одну із причин такого стану ми вбачаємо у тому, що політики, громадські діячі в Україні ще мало прислухаються до Франкового голосу, а немало й таких, хто відверто не хоче щоб збулися пророчі слова Франка про майбутнє українського народу, його держави:
			Та прийде час і ти огнистим видом,
			Засяєш у народів вольних колі,
			Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,
			Покотиш Чорним морем гомін волі,
			І глянеш, як хазяїн домовитий,
			По своїй хаті і по своїм полі…
					( З прологу до поеми “Мойсей”, 1905)
	Крім названих Франкових статей, проблеми стосовно української державності він порушує і в ряді інших праць, застерігаючи при цьому від негативних явищ на шляху поступу.
	Зокрема, Франко пише про необхідність виробляти у собі вміння критичного ставлення до тих, що претендують бути провідниками народу:
 – Наша масова інерція, що приймає безкритично слова тих, які сим чи іншим припадком були поставлені “на чоло народу”, мусить уступити місце живій, критичній праці думок і готовності – все і всюди подати й свій голос у загальній справі…
	В іншій праці Франко пропонує найнадійніший національний критерій оцінки слів, думок та результатів діяльності кожного українця, передусім керівника:
 – Все, що йде поза рами нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хоробливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими… фразами покрити своє духовне відчуження від рідної нації.
	Із сказаного напрошується висновок: Франкові статті, в яких порушуються проблеми української державності, є безперечно актуальними в наш час і можуть служити доброю підпорою у дальшій побудові суверенної, не залежної ні від кого України.
	Якщо ми реалізуємо національну ідею Франка – маємо шанс повноцінно розвиватися, щоб стати “домовитим хазяїном” на своїй землі, знехтуємо цим ідеалом – і далі залишимося тільки “ковадлом, на якому різні чужі молоти вибиватимуть свої мелодії”.



Запитання для самоконтролю

	Яка історія статті в українській пресі?

Із названих в лекції українських письменників і публіцистів минулого чиї статті ви прочитали?
	Якою є типова стаття в сучасній пресі?
Що є предметом дослідження у статті?
Яке завдання статті?
Яким способом здійснюється відтворення думок у статті?
Які журналістські методи використовуються у статті? Проілюструйте це прикладами.
	Дайте визначення жанру статті.
Від чого передусім залежить майстерність автора статті?
З чим поєднується у статті логічне?
Яке значення внутрішнього конфлікту в статті?
	У чому перевага статті над іншими аналітичними жанрами?
Чим різняться твори жанру статті і що їх об’єднує?
Чим стаття відрізняється від коментарю?
Порівняйте статтю і кореспонденцію
Якою є стаття композиційно і за стилем?
Що означає науковість статті?
Чому жанр передової статті втратив в Україні читацький інтерес?
Яке призначення редакційної статті?
	Яка функція пропагандистської статті?
У якому випадку теоретична стаття виконує просвітницьку функцію?
	Актуальні життєві проблеми розглядаються у … статті. Проілюструйте відповідь прикладами статей Івана Франка.
	У чому полягає суть заміток публіциста?
Охарактеризуйте жанр есе як різновид статті.
Назвіть етапи роботи над статтею.







Лекція 5. Аналітичний огляд

	Ми не випадково розглядаємо аналітичний огляд відразу після статті, бо він близький за жанровими ознаками до неї, його навіть традиційно ще називають оглядовою статтею.
	Насамперед з’ясуємо, яка потреба у цьому жанрі, чи є соціальний запит на нього. Адже за своєю природою і призначенням засоби масової інформації є в цілому по своїй суті оглядом сучасності і цим сприяють нашій всебічній соціальній орієнтації, виробленню цільного світосприйняття. То чи потрібен в такому разі ще окремий оглядовий жанр?
	Газета чи журнал, радіо, телебачення чи інтернет, виступаючи в ролі оглядача, своїми матеріалами все ж не дають єдиної, організованої картини життя, оскільки між подіями, явищами, процесами, відображеними в окремих матеріалах, не встановлені і відповідно не простежуються зв’язки, взаємодії між тими життєвими відрізками, частками, що розглядались в кожному окремому матеріалі. А щоб відтворити у своїй свідомості, “побачити” цілісну картину сучасності, в якій ці зв’язки між окремими епізодами були встановлені, читач (слухач, глядач) повинен докласти немало зусиль. Ось чому виникла потреба в такого типу творах, що давали б не лише аналіз чи картину окремих подій та явищ життя, а створювали б цілу панораму значущих соціальних фактів у їх зв’язках і взаємодіях.
	Отже, першою причиною виникнення жанру огляду є об’єктивно існуючі труднощі, що ускладнюють для читача формування цілісної картини життя за окремими матеріалами ЗМІ. З цією причиною пов’язана друга – необхідність для журналістики регулярно давати підсумки й огляди. До кінця й повною мірою оглядове завдання може виконати лише автор, що свідомо поставив перед собою мету – розглянути сукупність соціальних фактів, які представляють різні аспекти сучасності, в їх зв’язку й взаємозалежності.
	Таким чином, предметом огляду, як і в статті, є сукупність соціальних фактів сучасності (подій, ситуацій, явищ, процесів). Але відбір складових для цієї сукупності має дати основу не для розвитку певної ідеї (стаття), не для розкриття характеру (нарис), а для панорами життя суспільства. Кожна значуща подія, явище, факт суспільного життя можуть стати елементами предмета огляду, потрапити в поле зору оглядача, а потім, вже будучи відображеними, зайняти місце в панорамі, створеній автором.
	Предмет огляду має ту істотну відмінність від предмета іншого жанру, що оглядач оперує не окремим фактом, як хронікер, не окремою подією, як репортер, не окремою ситуацією, як автор кореспонденції, а широкою сукупністю фактів, подій, ситуацій, явищ, процесів суспільного життя. А вимога до цієї сукупності полягає в тому, щоб вона не була набором випадкових даних, а щоб кожен з елементів цієї сукупності був показовим і щоб усі елементи разом давали правдиву картину обраного для огляду відрізку дійсності. Інакше виникає небезпека, що з окремих елементів може створитись неправильне уявлення про ціле.
	Друга істотна відмінність полягає в тому, що кожен окремий факт, подія, явище розглядаються оглядачем не самостійно (як у хронікера, репортера, автора кореспонденції), а як елементи ширшого цілого. Тому вже при підборі даних для огляду, тобто на першій стадії роботи, оглядач прагне розкрити зв’язки і взаємозалежності між життєвими фактами. Хоча на першому плані стоять самі факти, безпосередні явища життя, його процеси. Оглядач шукає насамперед характерні факти. Автор статті – закономірності. В огляді факт виступає ніби представником закономірності. У статті закономірність виявляється при дослідженні фактів. Якщо стаття, кажучи дещо спрощено, йде в глибину, то огляд – в ширину. 
	Предмет – це лише можливість для огляду, яка реалізується тільки в його змісті. Найважливіший елемент змісту огляду – це самі факти. І за місцем, і за значенням вони стають центром і основою огляду. А думки автора, його безпосередні оцінки або виконують роль коментарю, або відходять у підтекст.
	Здебільшого журналіст використовує в огляді лише частину фактів. Для цього він відбирає таку їх сукупність, що характеризується, по-перше, тим, що вона вбирає в себе справді істотне, показове, характерне, і, по-друге, тим, що ця сукупність представляє всі істотні сторони того, що оглядається, а не деякі з них. Ретельно відібрані для огляду факти забезпечують можливість створення в ньому не механічно скопійованої, а осмисленої картини дійсності. Думка автора, ідея, що рухає ним, порушена ним проблема насамперед передається через сукупність відібраних фактів, кожен з яких повинен служити розкриттю теми. 
	Особливістю оглядового відтворення фактів є коментування, тобто розкриття їх сутності, причинної зумовленості, встановлення зв’язків з іншими фактами, з’ясування можливих впливів на розвиток подій у майбутньому.
	Вирішальну роль у коментуванні, пише О.Кузнецова, відіграє позиція оглядача, що може бути: офіційною – переважно в урядових, адміністративних виданнях і в державних інформагентствах; фаховою – у якісній пресі, фахових журналах; науковою – у наукових, науково-популярних виданнях; конфесійною – у релігійних газетах і журналах; публіцистичною, тобто документально-образною – у художньо-публіцистичних виданнях. 
	Безпосередній авторський коментар до фактів невіддільний від них, оскільки він виникає майже мимоволі уже зі самого підбору, групування фактів, осмислення яких в огляді йде паралельно до їхнього викладу. Після цього автор робить загальний висновок – як підсумок окремих оцінок розглянутих фактів.
	Для відображення різноманітних об’єктів оглядач може користуватися всіма тими манерами розповіді, які властиві іншим інформаційним, аналітичним і художньо-публіцистичним жанрам – новині і репортажу, кореспонденції і статті, нарису і фейлетону та ін. Така універсальність огляду зовсім не позбавляє форму огляду її специфічності. І ця специфічність особлива – вона полягає саме в тому, що форма огляду мовби вбирає в себе можливі інформаційні, аналітичні і художньо-публіцистичні засоби. Те, що для інших жанрів проявляється час від часу (я маю на увазі проникнення елементів інших жанрових форм), для огляду є закономірністю.
	Своєрідність огляду саме в тому, що в поле зору журналіста потрапляють різноманітні явища життя – окремі події (що є предметом насамперед новини), локальні ситуації (предмет кореспонденції), проблеми соціального життя (предмет статті) тощо. Звичайно, не в кожному огляді необхідно користуватися всією палітрою інших жанрових форм. Це лише можливість, якою реально користується оглядач залежно від конкретних завдань, від матеріалу, що є в його розпорядженні, а також, звичайно, залежно від власних схильностей, уподобань і здібностей.
	Користуючись манерами розповіді, властивими іншим жанрам, журналіст не може порушити головну ознаку огляду – дати панораму подій і явищ, широке уявлення про них за допомогою добору характерних фактів. Спосіб же викладу того, що оглядач вважає характерним і показовим, залежить від характеру відображуваних об’єктів.
	В огляді, що описує численні факти, події, процеси, перехід від одного об’єкта до іншого здійснюється по можливості “плавно”, – так, щоб не було різких переходів між епізодами, написаними у різній манері.
	Нерідко широкі огляди, що підбивають підсумки за великі відрізки часу, чи такі, що докладно розповідають про різні сторони соціального життя, розбиваються на окремі частини підзаголовками. Кожен із розділів може мати свою манеру розповіді. Однак це не означає, що весь огляд складається з кількох різножанрових творів, взятих під одну загальну назву, навіть і пов’язаних одною темою. Це не добірка різних творів, а один особливий твір, в основі якого лежить те, чого немає в інших жанрах – принцип панорамування. Показ взаємозв’язку і взаємозалежності різних фактів становить зміст огляду, а розмаїття форм тільки підкреслює цю основну ознаку.
	По-друге, розділи такого огляду лише нагадують особливостями своєї форми різні жанри. Але кожен розділ – це частка цілого.
	По-третє, окремі частини огляду невіддільні від інших, переходять одна в другу й становлять органічне ціле. А воно накладає свій відбиток на частини огляду, загальний задум журналіста підпорядковує собі ці частини, і вони мають лише відносно самостійний за формою характер. 
	Будучи за своїми можливостями універсальним жанром, огляд реалізує ці можливості по-різному у багатьох своїх різновидах. Їх своєрідність найчастіше пов’язана з особливостями змісту і форми. За змістом виразно виділяються загальні (про різні сторони суспільного життя за певний час) і тематичні (зосереджуються на певних сторонах життя суспільства – політиці, економіці, культурі та ін. також за певний період). 
	Якщо завдання, що стоїть перед оглядачем, полягає в тому, щоб розповісти про найбільш значне за якийсь проміжок часу в світі, країні, регіоні, то такий огляд в силу того, що він охоплює всі найбільш істотні факти суспільного життя, є загальним. Особливо широко загальні огляди бувають представлені у ЗМІ на рубежі старого і нового року, коли всі світова преса буває заповнена оглядами минулого року. Такі огляди мають підсумковий політичний і соціально-економічний характер, у них багато узагальнених даних, виважених висновків, і стиль викладу в них , природно, наближається до манери коментарю і статті. 
	Не рідше, а може й частіше у ЗМІ виникає необхідність оглянути не всі сторони суспільного життя, а якусь одну ділянку політичного чи економічного, громадського чи культурного життя. Відібрані, зіставлені, згруповані й проаналізовані факти в такому випадку становлять інший різновид жанру – тематичний огляд. “Економічний огляд”, “Суспільно-політичний огляд”, “Кіноогляд”, “Спортивний огляд” тощо – характерні рубрики, під якими автор має можливість докладно розкривати тему, обмеживши її вузькими рамками. 
	Тематичні огляди служать також своєрідним способом підсумовування розроблюваної у ЗМІ теми. В такому огляді легше звести в єдину картину те, що розкидане в багатьох інформаційних матеріалах, кореспонденціях, статтях. Наприклад, за численними повідомленнями на економічні теми автор огляду дає цілісне уявлення про стан економіки і має можливість заглянути в її майбутнє, показати тенденції й спрямованість дальшого її розвитку.
	І в загальному огляді, і в тематичному автори нерідко використовують для підсилення свого викладу і забезпечення більшої правдивості й об’єктивності пояснення, коментарі компетентних осіб, як це зроблено, наприклад, в огляді журналістки “Газети по-українськи” (подаємо скорочено).
	– З першого червня офіційно запрацювала автоматична фото- та відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Навесні вона діяла в тестовому режимі на Київщині. Міністерство внутрішніх справ встановило на головних дорогах України 700 камер. 
	– Вони потрібні. Можуть зробити водіїв відповідальнішими, наведуть лад на шляхах, – каже експерт громадської організації “Європатруль” В’ячеслав Коновалов, 44 роки. – Однак для ефекту треба десятки тисяч камер.
	З початку місяця додатково фінансується первинна й екстрена медична допомога. Тепер безкоштовно лікуватимуть гострий інфаркт міокарда, мозковий інсульт у стаціонарних умовах, коронавірусну хворобу.
	– Усі лікарні, що надають допомогу таким хворим, отримають додаткові кошти. У липні плануємо підняти зарплату лікарям наполовину, – говорить міністр охорони здоров’я 44-річний Максим Степанов.
	25-го червня стартує ЗНО. Триватиме до 17-го липня. Міністерство освіти в час карантину збільшило кількість приміщень для його проведення. В кожному буде знаходитись не більш як 15 абітурієнтів. Усіх безкоштовно забезпечать масками й антисептиками.
	– Парти розсунуть. Писатимуть тести при відчинених дверях і під наглядом медиків. На вході перевірятимуть температуру, – каже мати 

випускника 40-річна Тетяна Сомова з Києва…
								Валентина Мураховська
	За формою огляди можуть бути надзвичайно різноманітними – все залежить від того, як розглядаються факти. Це інформаційні (хронікальні, репортажні та ін.), аналітичні (в них окремі частини можуть нести ознаки кореспонденції, коментарю, статті) і художньо-публіцистичні (нарисові, фейлетонні огляди). При цьому часто буває так, що в одному огляді, особливо якщо він дуже широкий і ділиться на окремі частини з підзаголовками ,то ці частини за своїми ознаками можуть бути різножанрові (ми про це говорили вище). Добір і поєднання форм, що їх надає журналістика оглядачеві, дозволяє створювати огляди, дуже різноманітні за формою. У таких оглядах логічні докази переплітаються з образними характеристиками, діловий аналіз – з ліричними імпровізаціями, переконливі аргументи – з іронічними зауваженнями, що можуть перерости в сатиричні портрети.
	Поєднання різних форм добре простежується насамперед в особливо важливому для нас аналітичному огляді подій і фактів. У ньому автор може вдатися до викладу подій, як у репортажі (інформаційний метод); через панорамне відтворення фактів порушити якесь важливе питання, що характерно для кореспонденції, або розкрити і пояснити якесь явище, як у статті (аналітичний метод); вдатися до сатиричного відтворення (художньо-публіцистичний метод).
	В аналітичному огляді життєвих реалій журналіст поєднує в собі функції репортера і аналітика. Він мусить постійно тримати в полі зору перебіг подій, спостерігати за ними, відбирати потрібні, проводити опитування, вивчати різні джерела – друковану, аудіовізуальну інформацію, інтернет-відомості, щоб якнайоб’єктивніше висловити в огляді своє бачення, розуміння проблем сучасності, свою позицію щодо них. Різні автори, звичайно, можуть по-різному розуміти і сприймати одні і ті ж події, факти, явища, по-своєму групувати їх і давати власну оцінку.
	За змістом і за формою (способом) викладу огляду ми визначили його різновиди. Огляди подій і явищ ще поділяють за географією, просторовими рамками на міжнародні і внутрішні (загальнодержавні, обласні, міські тощо).
	Розрізняють огляди за місцем їх появи: газетні, журнальні, радіо-, телевізійні, інтернет-огляди, що мають особливості текстового, звукового і аудіовізуального характеру. Текстові огляди, скажімо, розраховані на уважне прочитання і обдумування, радіо- і телевізійні – на миттєве сприйняття на слух фактів, коментарів, оцінок.
	Ще огляди діляться за часовим діапазоном на денні, тижневі, місячні, річні тощо.
	Узагальнивши практичний досвід і результати того, що вже написано про огляд, можна сказати, що огляд – це жанр журналістики, який панорамно відтворює події, факти, явища за певний часовий відрізок і містить їхні оцінки з метою дати читачеві, слухачеві, глядачеві цілісну (загальну) картину дійсності або однієї з її сфер.
	Як зазначає В.Здоровега, найпопулярніші сьогодні суспільно-політичні огляди, рідше трапляються економічні й лише у спеціалізованих виданнях можна знайти літературні чи мистецькі. Систематичні огляди суспільно-політичного життя за тиждень подають загальнонаціональні телеканали, а також перша програма (суспільне мовлення) Українського радіо. Сам процес підготовки таких передач на телебаченні потребує високої майстерності. Глядач чекає від них максимальної об’єктивності, що не завжди вдається досягти навіть досвідченим ведучим цих оглядових програм.
	 А якою є ситуація з оглядами у пресі? Жодна із загальнополітичних газет в Україні не має постійної оглядової рубрики. Це не означає, що у газетах, тижневиках зовсім відсутні матеріали оглядового характеру. Кількість публікацій такого типу помітно збільшується під кінець чи на початок року, після завершення довготривалих кампаній тощо. Водночас вони можуть зумовлюватися негайною потребою з’ясувати важливе питання.
	Відсутність у процесі колосального зростання потоків інформації вкрай потрібних систематичних оглядів, на думку В.Здоровеги пояснюється не тільки непродуманою інформаційною політикою редакцій, але й браком належної компетенції, часу для аналізу, відповідного досвіду журналістів. Адже робота над оглядом вимагає високого інформаційного забезпечення, аналітичного оперативного мислення і вміння про складні, абстрактні речі говорити цікаво. Тому багато видань, щоб оглянути і оцінити певні важливі ситуації, хід політичних подій і складних соціально-економічних процесів, вважають за потрібне звертатися до експертів, щоб з їхньою допомогою відтворювати картину подій і явищ.
	Великі можливості й вдячних читачів сьогодні має хіба що спортивний огляд. Не тільки такі спортивні видання, як “Команда”, “Український футбол”, але й загальнополітичні газети систематично друкують тижневі, місячні огляди за різними видами спорту. Відповідні спортивні програми мають радіо- і телевізійні канали. У редакціях працюють спортивні оглядачі. Головне їх завдання – відтворити картину, даючи свої оцінки і роблячи певні висновки. Відеоряд на телебаченні дає можливість відтворити в огляді найголовніші епізоди спортивних поєдинків, частина глядачів може побачити їх уперше. Глибина і компетентність, а також цікавість таких оглядів залежить від рівня таланту і професіоналізму оглядача.
	Запам’ятаймо, що робота над оглядом, особливо, коли він стосується довшого періоду, – це не одноразовий процес. Вона вимагає від журналіста постійної націленості на факти. Їх треба нагромаджувати не тільки у зв’язку з обраною темою огляду, а постійно – читаючи газету чи інтернет-видання, слухаючи радіо чи дивлячись телевізор. Досьє, що постійно підбираються за різноманітністю тем, поповнення їх фактами, що можуть колись знадобитися, – лише за такої умови в оглядача буде достатній запас відомостей для порівняння, для історичних паралелей, для коментарів.
	Безпосередня робота над оглядом починається з визначення завдання відповідно до обраної теми, з підбору характерних фактів. Добираючи їх для огляду, необхідно ясно уявити собі, наскільки кожен з них характерний й показовий, інакше кажучи, наскільки виразно в ньому проявляється загальне. Разом з тим не можна штучно підставляти факти у визначену оглядачем концепцію, порушуючи принцип правдивості, систему взаємозв’язку фактів, що може привести до помилкових висновків. 
	Виявлення причинно-наслідкових зв’язків між фактами, що веде до постановки проблеми, є ключем до створення саме аналітичного, а не інформаційного огляду. Це друга стадія роботи оглядача. Авторська думка, яка встановлює глибинні зв’язки і взаємозалежності фактів, допоможе зрозуміти причини тих чи інших подій, вчинків, явищ, передбачати їх наслідки. На цій стадії автор, накресливши хоча б мисленнєво план викладу, обдумує композицію огляду, тобто його початок, основну частину, висновки, пам’ятаючи про необхідність панорамного відтворення і про мету аналітичного огляду – роз’яснення суті подій, причин, наслідків. Не зайвим буде подивитися на уявний огляд з позиції читача – чи цікавим йому буде все це.
	Свою специфіку має написання огляду, тобто завершальна стадія роботи над ним. Крізь факти в огляді повинна проглядатися головна думка. Для панорамного відтворення використовуються різні форми – інформаційна, аналітична, художньо-публіцистична. Тобто один абзац може нагадувати репортаж, інші – кореспонденцію, статтю, фейлетон. Але, щоб разом усі частини створювали панораму, давали цілісну картину подій, явищ. При їхньому коментуванні доцільно використовувати порівняння – зіставлення або протиставлення фактів, що допомагає розкрити їх сутність, тенденції.
	Написати аналітичний огляд (я це знаю з власного досвіду) не так легко, як може здатися на перший погляд. Тому має рацію О.Кузнецова, коли пише, що не кожен журналіст може за подіями побачити проблему, соціальне явище, не кожен зуміє передбачити розвиток подій, аргументовано переконати читачів (слухачів, глядачів) у правильності своїх міркувань.


Запитання для самоконтролю

	Що спонукало до виникнення жанру огляду?

Що є предметом огляду?
У чому відмінність предмета огляду від предметів інших жанрів?
Які дії журналіста на першій стадії роботи над оглядом?
Яка вимога до сукупності фактів в огляді?
У чому суттєва різниця між оглядом і статтею?
Який найважливіший елемент змісту огляду?
Яка особливість оглядового відтворення?
Які розрізняють види позиції оглядача?
Від чого невіддільний авторський коментар в огляді?
У чому полягає універсальність жанру огляду?
	Поясніть специфічність форми огляду.
Яка головна ознака огляду?
Які особливості широкого огляду?
Як поділяються огляди за змістом?
Назвіть різновиди оглядів за формою.
Як відбувається поєднання в огляді різних форм?
Яким чином оглядач виконує репортерську функцію?
Поясність поділ оглядів за географією, місцем їх появи, часовим діапазоном.
Дайте визначення жанру огляду.
Які за тематикою найпопулярніші у нас огляди?
Чому огляди рідко з’являються у нашій пресі?
Які особливості роботи над оглядом на різних стадіях його підготовки?


