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ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЖУРНАЛІСТИКИ

Михайло Присяжний 
(канд. філол. наук, доцент)

СПЕЦИФІКА РОСІЙСЬКИХ 
ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ДИВЕРСІЙ: 

Ц

ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
Д Д

Останніми роками триває жорстока гібридна війна на Сході Укра-
їни, яку авторитетні експерти кваліфікують як російсько-українську. 
Вона супроводжується широкомасштабною антиукраїнською пропа-
гандою з боку російських ЗМІ та численних центрів, підконтрольних 
Кремлю та його спецслужбам. Потоки брехливої, руйнівної інформації 
пронизують все російське суспільство, мільйони співвітчизників за ру-
бежем, а також і Україну, зміцнюючи таким чином лави п’ятої колони, 
створюючи хаос у політичному та економічному житті країни.

Три   основнʽ  державнʽ  російськʽ   канали   («Россия-24»,  «РТР 
«Планета», НТВ) щоденно заповнюють ефір упередженою антиукра-
їнською інформацією, спрямованою на створення негативного іміджу 
України в середовищі росіян (разом з мільйонами емігрантів), україн-
ців, а також в європейських країнах, які вважаються нашими партне-
рами. Ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», «60 минут», «Кто 
за? Кто против?», «Место встречи» майже стовідсотково будуються на 
українському матеріалі і часто свідомо перетворюються на балаган, 
але при цьому простежується неприхована, нахабна, наступальна і без-
апеляційна тактика пропагандистів, які, використовуючи всі можливі 
засоби, зокрема залученням т.зв. українських експертів, спрямовують 
її на досягнення своїх неприхованих цілей. Могутній ворожий арсе-
нал спрямований на культивування ідей неспроможності (нездатності) 
українців мати, будувати, підтримувати, розбудовувати власну держа-
ву (державність), демонізацію в очах російського суспільства, світо-
вого співтовариства, української спільноти урядових верхів України, 
навішування органам влади означення «хунти» у різних поєднаннях 
(київська хунта, фашистська хунта, нацистська хунта), демонстратив-
не ігнорування самого факту легітимності та конституційної закон-
ності законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні. Кремлівські 
«соловйови» та «скабеєви» у своїй неприятельській пропаганді свідо-
мо вибудовують провокативну лінію – це наші – російськомовні меш-
канці Південного Сходу України, Новоросії і фашисти – україномов-
ні неонацисти, бандерівці, карателі НАТО, військові злочинці. Таким 
чином вони розраховують на загострення протистояння, на розпалю-
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вання ненависті й нетерпимості в українському суспільстві. Такі при-
йоми і методи їхньої діяльності талановито прочитує і викриває мо-
більна група контрпропагандистів, об’єднана навколо щоденної газети 
«День». До неї належать Наталя Іщенко, Ігор Лосєв, Ксенія Кирилова, 
Борис Соколов, Ігор Яковенко. Вони настійливо, аргументовано, пе-
реконливо і високопрофесійно розвінчують ворожі пропагандистські 
наскоки, які будуються на ідеї про множинність варіантів правди (у 
кожної історії є дві сторони, а надійність джерел – несуттєва). Своїми 
публікаціями вони підтверджують висновки українського експерт-
ного середовища про суть російської пропаганди, яка ґрунтується на 
гнучкості й безпринципності, цинізмі, постійному вкиданні дезінфор-
мації в інформаційний простір, абсолютній брехливості, невідповідно-
сті дійсності, конструюванні потрібних фактів – моделюванні та ство-
ренні т.зв. «паралельної реальності», одноманітності, ситуативності, 
суперечності самій собі – розрахунку на повну втрату пам’яті аудито-
рією. Мета таких діянь – не переконати як у класичній пропаганді, а 
зробити інформаційне поле «брудним», щоб ніхто нікому не довіряв, 
тобто сіяти страх, паніку, безнадію, недовіру, апатію. У своїх програ-
мах центральні російські телеканали щедро надають ефір численним 
колаборантам. Чого тільки вартий Володимир Олійник, організатор 
антиукраїнського Комітету порятунку України, який своїх недавніх 
партнерів називає не інакше як нацики, гауляйтери, поліцаї, старости, 
бариги, бандерівці, есесівці, український уряд – бандою, кожен член 
якого носить при собі удавку, Україну, яку він так «ревно» будував, – 
нацистською, фашистською державою, а російську агресію на Донба-
сі – громадянською війною. Такі матриці нав’язуються пересічному 
росіянину, який, зважаючи на брак іншої інформації, змушений вірити 
олійникам та їхнім ляльководам.

Реакція на випади російської пропаганди в Україні – неадекват-
на. Серед центральних телеканалів лише один («Прямий») перманент-
но воює із ретрансляторами кремлівської брехні. Завдяки вимушеним 
політичним емігрантам Матвієві Ганапольському та Євгенові Киси-
льову, які ведуть авторські програми, а також недавньому депутатові 
російської держдуми Ільї Пономарьову. Цього катастрофічно мало для 
переповненого брехнею українського інформаційного простору. І га-
зета «День», і телеканал «Прямий» нездатні сповна заповнити вакуум, 
який створився внаслідок злочинних дій попередніх урядів, політичних 
угрупувань, олігархічних кланів, диверсійних російських центрів тощо.

Інформаційна сфера України потребує рішучих трансформацій. 
Вони неодмінно настануть через усвідомлення зацікавленими про-
шарками суспільства своєї історичної місії – від Президента до сту-
дента факультету журналістики. Пропагандистська загроза зі Сходу 
не зникне, допоки існуватиме російська імперія в її сучасних геогра-
фічних параметрах. 
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Юрій Васьківський 
(канд. філол. наук, доцент)

СВОБОДА СЛОВА 
І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:

Д

СТЕРЕОТИПИ ЧИ РУЙНУВАННЯ ТРАДИЦІЙ?
Ц

Тема свободи слова – одна з найбільш поширених у сучасних ме-
діа України. До неї прикута увага й зарубіжних учених, адже право 
громадськості вільно викладати свої погляди не втратила своєї акту-
альності в Європі і у світі загалом.

Статтею 34 Конституції України усім громадянам гарантується 
право на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і 
переконань [2]. Та ми забуваємо про те, що здійснення цих прав може 
бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територі-
альної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заво-
рушенням чи злочинам для охорони здоров’я населення, для захисту 
репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню ін-
формації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 
неупередженості правосуддя.

Маючи філігранно виписане законодавство, українські журна-
лісти часто живуть за принципом «тепер не час бути героєм». Власне 
це, на нашу думку, і є породженням сучасної економічної ситуації у 
державі й у журналістиці. Залежність від роботодавця, страх втрати-
ти роботу часто переважають над відомими кожному професійними 
стандартами.

Іноді журналісти свідомо або підсвідомо провокують конфлік-
тні ситуації, забуваючи про законодавче підґрунтя власної діяльності, 
яке, до речі, щороку оновлюється. Зокрема, в пошуках сенсації мало 
не вночі знімальна група виїжджає на будівельний об’єкт. Унаслідок 
конфлікту охорона розбиває камеру, завдає тілесних ушкоджень чле-
нам знімальної групи. У результаті є сюжет. У громадськості склада-
ється враження про якісь темні справи довкола будівництва. В таких 
випадках поліція може відкривати кримінальну справу. Але правосуд-
дя може стати не на бік журналістів, якщо вони, попередньо не вико-
риставши закон «Про доступ до публічної інформації», не зверталися 
до будівельної компанії з інформаційним запитом щодо питань, які їх 
цікавлять. Надати відповідь на інформаційний запит державні органи 
повинні протягом п’яти днів, а в надзвичайних ситуаціях – протягом 
двох днів. Список порушень свободи слова поповнюється, а поліція 
закриває справу, бо охорона виконувала свою роботу.

Майдан, анексія Криму і війна на Сході кардинально змінили по-
гляди українських журналістів на теоретичні аспекти свободи слова. 
Ставши безпосередніми свідками бойових дій, а часом і їх учасниками 
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журналісти все рідше ставляться нейтрально до того, що вони висвіт-
люють.

Проблема української журналістики в тому, що в радянський пе-
ріод професія обросла міфами. Один з них про четверту владу. В по-
шуках сенсаційної інформації частина журналістів пробує підміняти 
інші гілки влади, забуваючи про те, що свобода, за формулюванням 
голландського філософа Бенедикта Спінози (1632–1677) – це усвідом-
лена необхідність, тобто свобода полягає в пізнанні необхідності у 
подоланні необхідності на основі її пізнання. Свобода неможлива без 
бажання і волі, знання законів і творчого застосування їх на практиці.

Про образність вислову «четверта влада» пишуть уже давно. Од-
ними з перших журналістикознавців, які висловили цю думку, були 
професори В. Здоровега і А. Москаленко. Дійсно, контроль за суспіль-
ною рівновагою, а також свобода творчості надають ЗМІ суттєві важе-
лі впливу на свідомість суспільства, формування поглядів на ті чи інші 
проблеми.

Важливе значення в реалізації свободи слова має усвідомлення 
необхідності зважати на права особи на недоторканість її приватного 
життя.

На початку ХХ століття зміст поняття свобода слова досить точно 
відтворив редактор харківської газети «Порада» М. Лободовський. «Се 
означає, – писав він, – що кожна людина має право говорити, писати, 
випечатувати усе про все, усякі свої думки-гадки, як і що вона розуміє; 
але ж бо слід говорити, писати тільки щиру правду та й поважно, не об-
ражаючи словом нікого, без лайки, без оббріхування кого, без ганьби, 
не понижаючи, не ображаючи людини, бо непочесним поводженням у 
мові, у слові, ламається право людини на недоторканість, на честь; а як 
хто буде говорити або печатати неправду на кого, брехню, суд, ганьбу, 
усякий поговір, образливі речі, прикрі докори не по правді, що каляє 
честь людини, буде наволікати безчестя тим на людину, то за це має 
бути караний судом, бо це буде означати, що він обернув свободу сло-
ва на зло, во вред честі другої людини, а свобода слова повинна бути 
почесна, поважна, звичайна, доводити до добра, а не до зла, до згоди, а 
не до безладдя» [4].

Свобода творчості також гарантується Конституцією України. 
У статті 54 зазначено: «Громадянам гарантується свобода літератур-
ної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 
власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, 
що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної 
творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх 
без його згоди, за винятками, встановленими законами» [2, с. 29].

Для діяльності журналіста важливими є ще дві статті Конституції 
України, знання яких для нього обов’язкові. Стаття 32 захищає приват-
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не життя громадянина [2]. «Ніхто не може зазнавати втручання в його 
особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 
України, – стверджується тут. – Не допускається збирання, зберігання, 
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без 
її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах наці-
ональної безпеки, економічного добробуту та прав людини» [1, с.16].

Оскільки партійна преса є і буде об’єктивною реальністю україн-
ського політичного життя, то журналістові необхідно знати й статтю 
37, яка сформульована так: «Утворення і діяльність політичних партій 
та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на 
ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насиль-
ницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 
держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, 
пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я 
населення, забороняються» [3]. Маючи дієве законодавство, Україна 
перебуває на далеко не належному для неї місці.
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ 
ЯК КОМПОНЕНТА ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯТИВНИМ 
ТЕХНОЛОГІЯМ ПІД ЧАС ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ

Д

Сьогодні Україна потребує розумних самовідданих людей, які го-
тові працювати на розвиток держави, пропонувати цікаві та креативні 
проекти, підіймати рейтинг України у світових масштабах. Щоб роз-
виватися та втілити у життя свої мрії, населення повинно критично 
мислити та бути медійнограмотним. Адже сьогодні, у час гібридної 
війни, ми дуже часто стаємо свідками викривленої, неправдивої ін-
формації, яка поширюється через медіа. Фейки стають повсякденною 
інформацією і їх стає дедалі важче розпізнавати, хоча за статистикою 
понад 50% населення України вважають, що легко можуть розпізнати 
фейк. 

Особливо актуально розвивати у населення критичне мислення 
напередодні виборчих баталій. Адже у передвиборний час ми маємо 
чимало заангажованої інформації, фейків, маніпуляцій та інформацій-
них війн (чорного PR) одних кандидатів на пост Президента України 
проти інших. У перекладі з грецької мови критичне мислення трак-
тується як мистецтво аналізувати. Саме такий тип мислення сформує 
у населення вміння відповідально споживати інформацію, переосмис-
лювати її та фільтрувати, ретельно перевіряти джерела інформації. 

2019 рік увійде в історію України, який рік найбільшої кількості 
кандидатів на пост Президента України – 44 претенденти. Як повідо-
мили на сайті УНІАН 4 лютого 2019 року, «завершився прийом доку-
ментів для реєстрації кандидатів на президентські вибори. Із 89 осіб, 
які подали документи, 17 зробили це в останній день. Це абсолютний 
рекорд з 1991 року. Попередній рекорд за кількістю кандидатів був 
зафіксований у 2004 році. Тоді ЦВК зареєструвала 26 людей, з яких 
2 осіб потім вибули» [1]. 

При такій великій кількості кандидатів електоратові важко роби-
ти свій вибір. Зазвичай у таких випадках виборець орієнтується на ме-
дійне середовище і шукає «підказок» у політичній рекламі та агітації. 
Проте, щоб зробити правильний вибір, громадяни повинні орієнтува-
тися не лише на політичну рекламу та/або агітацію, а й досконало ви-
вчити програми кандидатів. Як зазначили у ЦКВ, «у програмах шести 
кандидатів вказувалися пункти, спрямовані на ліквідацію незалеж-
ності України чи зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 
порушення суверенітету і територіальної цілісності і пропаганду вій-
ни» [2]. Звичайно, що таким кандидатам було відмовлено у реєстрації. 
Проте чи програми усіх кандидатів прочитали виборці? 
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Виборець, який не хоче мислити самостійно і відмовляється 
сприймати інформацію критично, надає перевагу готовому, проте не 
завжди перевіреному, інформаційному продукту. Таким чином він на-
ражає себе на можливі маніпуляції. До основних способів маніпулю-
вання виборцями під час передвиборчих перегонів належать такі: 
фейки, фіктивна соціологія, чорний PR, фальстарт, маніпулювання 
заголовками/цифрами/гаслами, створення замовних матеріалів (джин-
си), замовчування інформації, оціночні судження та емоційність тощо. 

Звичайно, що від маніпуляцій не захищений ніхто. Проте, якщо 
мати чіткі критерії фактчекінгу та аналізувати політичну рекламу 
критично, потрапити «на гачок» буде значно важче. Аналізуючи ін-
формацію, реципієнт повинен орієнтуватися на наявність конкретного 
факту, наявність у матеріалах особистих суджень чи думки журналіс-
та, обіцянки політиків повинні бути обґрунтованими, у матеріалах не 
повинно бути популістичних гасел, натомість повинні бути нові ідеї. 
Обов’язково потрібно звертати увагу на те, чи тези кандидата конкрет-
ні та чи не вихваляє він себе, принижуючи опонента. Виконуючи про-
стий алгоритм аналізу тексту сьогодні, ми уникнемо неприємностей у 
майбутньому.
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РОЗВИТОК КАТОЛИЦЬКИХ БЛОГІВ 
(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

ЦЦ

Блоги можна вважати результатом та ознакою переходу Като-
лицької Церкви до технологій Веб 2.0. Є різні визначення поняття блог: 
від найпростішого окреслення блога як інтернет-щоденника до розу-
міння його як одного з медій. 

1. Присутність священиків у блогосфері ґрунтується на тих самих 
засадах, що й присутність в Інтернеті, окремих медіях та публічному 
просторі загалом. Це стосується і католиків, висловлювання яких про-
ти правд віри Католицької Церкви, незалежно від місця, мають одна-
кові наслідки. Зі священиками ситуація ускладнюється тим, що через 
свою «професію» вони ніколи не висловлюються приватно щодо віри 
і моралі – оскільки є представниками позиції Католицької Церкви. До 
того ж, священики мусять вирізнятися не лише вірністю в дотриманні 
місії Католицької Церкви, а й добрими знаннями, мудрістю, відпові-
дальністю за сказане, любов’ю до правди та євангельського послання, 
а тому, хто не почувається впевненим висловлюватись щодо складних і 
контроверсійних питань, фахівці радять утриматись від висловлюван-
нях у медіях. Однак «утриматись» не означає не вивчати проблеми, а 
вдосконалювати стиль висловлювання і аргументацію. 

2. Потребу блогів священиків обґрунтовуємо закликами до духо-
венства Пап і єрархів Католицької Церкви бути присутніми в Інтер-
неті. Популярнішими для публікації особистих думок у формі блога є 
соціальні мережі. Вважаючи соціальні мережі одним зі способів і од-
ночасно простором для спілкування, Бенедикт XVI саме їм прогнозує 
місце нового «ареопагу сучасності – відкритого публічного простору, 
в якому люди можуть ділитись ідеями, інформацією, думками, де мо-
жуть виникати нові стосунки та форми спільності» [1]. Однак, щоб 
обмін інформацією в соцмережах став істинною комунікацією, Папа 
визначає два вектори розвитку комунікації – євангелізацію і людський 
розвиток – перелічує умови: відповідальне використання можливо-
стей, свідчення про істину і цінності, розуміння змін у динаміці кому-
нікації та потреб інших користувачів, 

3. Засновуючи власні блоги, католицькі комунікатори, як вважає 
кардинал Ф. Раваззі, не мають «ні найменшого наміру відмовитися від 
друкованих ЗМІ, але відчувають потребу досягти наступного поколін-
ня – висококваліфікованих штурманів «Галактики інтернету», цифро-
вих тубільців» [3]. Це теж є прикметою конвергенції, яку втілюють ко-
мунікатори – присутні на кількох цифрових і традиційних платформах 
одночасно. Також простежуємо тематичну конвергенцію їхніх допи-
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сів – природно, що католицькі комунікатори висловлюються і щодо ву-
зькоцерковних тем, і щодо суспільних проблем, і політичної ситуації. 

4. Порівнюючи їхні дописи у Твітері, де максимально можливий 
обсяг тексту сягає 140 знаків, та блоги у суспільно-політичних видан-
нях, які не обмежують величину допису, бачимо, що зазвичай, бло-
ги теж мають надзвичайно коротку форму. Кардинал Раваззі навіть 
особливості свого блогу визначає як актуальність, особистий досвід і 
стислість, що ще раз підтверджує розуміння соціальних мереж і блогів 
як синхронних явищ і за призначенням, і за формою.

5. У Польщі та Італії найпопулярнішим є особистий блог. Однак 
українську католицьку блогосферу, на відміну від блогів у світських 
виданнях, які вже перейшли у фазу трансформації (блог, подкаст, ві-
деоблог), можна окреслити як таку, що розвивається. За частотою пу-
блікації в українському сегменті поки що жоден блог не є динамічним, 
тобто оновлюється рідше, ніж щодня (приблизно 2-3 на тиждень або й 
на місяць). 

6. Інтернет-ресурсом католиків, який містить найбільшу кіль-
кість блогів, є РІСу – 96 блогів різної частоти оновлення. Власне ка-
толицькі блоги, які різняться стилем, пошуком аргументації, аспек-
том висвітлення проблеми, мають апріорі висвітлювати думку, яка 
згідна з вченням Католицької Церкви. І в цьому вбачаємо засадничу 
відмінність католицьких від інших релігійних блогів, а навіть їхню 
типоформувальну ознаку. Фіксуємо 7 католицьких сайтів, яку мають 
можливість блогування, відеоблоги духовних осіб і мирян в Youtube 
та соціальних мережах, текстові дописи, які можна вважати спробою 
тематичного блогінгу.

7. Значно простіше верифікувати блоги, особливо ті, які є елемен-
том сайту. Італійська блогосфера має виразно сформовану нішу для 
релігійної тематики. Це не лише питомо католицькі портали і окремі 
блоги, а й суспільно-політичні інтернет-ресурси, де серед найпопуляр-
ніших блогерів – католицькі єрархи, священики та миряни-католики, 
які часто і без того є активними медійними особами. 

8. Сучасні духовні особи, які є активними блогерами, вважають, 
що апостоли обов’язково скористалися б можливостями Інтернету, 
сперечаючись у Фейсбуці з тими, хто має інші погляди, а листи до вір-
них писали би у блогах. На думку голови Папської Ради з культури 
Архиєпископа Дж. Равазі, першим в історії мікроблогером був Ісус: ще 
до появи Твітера і самого поняття «твіт» Він систематично створював 
короткі повідомлення на 145 символів, виокремлював головну фразу 
проповіді [2]. Наприклад, «Покайтесь і вірте в Євангелію» (Мт.).

Найсучаснішими видами блогування сьогодні є не відео чи допи-
си на окремій платформі з ознаками блогу, а блоги у соціальних мере-
жах, що ставить у подальшому потребу виокремлення чітких ознак і 
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критеріїв того, що вважати блогом і який блог вважати якісним і ефек-
тивним.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Головною особливістю інформаційної журналістики є те, що в 
переважній більшості сучасних медій вона суттєво переважає. Її тема-

ф р ур

тика пов’язана з тим, що абсолютна більшість сучасних ЗМІ є приват-
ними і відповідно заангажованими комерційно чи політично.

Технічні засоби сучасної журналістики дають можливості сут-
тєво підвищити оперативність сучасної інформаційної журналістики. 
Однак це майже не стосується преси. Її технічні можливості дають 

р у ф р ур

змогу подавати інформацію не менш, як добової давності, тоді, коли 
про подію вже відомо з радіо, телебачення, інтернету. Тому інформація 
в пресі тепер рідкісне явище. Хіба що йдеться про інфомацію унікаль-
ну, про яку ніде ніхто не повідомляв.

Дивно, що у біжучих рядках деяких телеканалів зберігається 
інформація 2-3-добової давності. До того ж нерідкісними є випадки, 
коли в одному біжучому рядку подається інформація про одну і ту ж 
подію з різних джерел з різним фактажем. Очевидно, люди, які займа-
ються такими біжучими рядками, працюють не надто уважно. Тай 
інформація використовується з різних інформагентств, а не з власних 
інформаційних служб.

Значно ліпше подаються інформаційні повідомлення. Вони не по-
требують особливої оперативності, і їх у пресі значно більше.

Змінилася ситуація з поданням звітів. Раніше це був чи не ос-
новний жанр у пресі. Тепер їх тут значно менше. На відміну від інших 
медій. І на відміну від інтерв’ю, яке стало провідним жанром в усіх 
медіях України. Кожен номер кільканадцяти видань містить десяток і 
більше інтерв’ю. Інтерв’ю можна знайти практично на кожному сайті, 
на кожному телеканалі. Понад те: програми більшості телеканалів міс-
тять півгодинні і навіть годинні бесіди журналіста з гостем програми, 
а це різновид цього жанру. Таким же його різновидом є круглі столи, 
ток-шоу, які сьогодні також є досить популярними.

Причина полягає в тому, що аудиторія особливо цікавиться дум-
кою і позицією авторитетних людей. Саме тому багато матеріалів ін-
ших жанрів, в т.ч. аналітичних, містять розмови журналіста з певними 
людьми.

Без сумніву, актуальним є репортаж, оскільки в ньому розпові-
дається не тільки про те, що відбулося, але і як це відбувалося, а це 
завжди цікавило аудиторію. Тим часом репортажі в сучасних укра-
їнських медіях є рідксним явищем. Головних причин дві: по-перше, 
журналісти часто не розуміють важливості цього жанру; по-друге, 
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журналістам не завжди вистачає майстерності написати матеріал цьо-
го жанру.
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СУЧАСНІ ПУБЛІЦИСТИЧНІ ЖАНРИ

З розвитком інформаційних технологій, поширенням процесів 
глобалізації, актуалізується важливість публіцистики у медіасистемі 
аналітичної епохи. Як зазначав відомий журналістикознавець В. Здо-
ровега, «публіцистика – найвища форма духовного спілкування між 
людьми» [1, с.12].

Оскільки журналістика – це динамічний процес, а публіцистика – 
один з важливих потоків інформації у журналістиці, то зміни, які від-
буваються у медіапросторі, теж стосуються публіцистичної творчос-
ті. Публіцистика змінюється з часом. Сьогодні публіцистичні тексти 
зайняли свою нішу в авторських блогах, де читач має можливість не 
лише отримати інформацію про актуальні події та явища у суспіль-
стві, а й за допомогою пояснень, доповнень та авторської інтерпретації 
отримати трактування цієї інформації, ознайомитись з позицією ав-
тора. «Публіцистика зазнає постійних змін, трансформується, набу-
ваючи певних нових властивостей» [2, с. 218]. Ці зміни стосуються і 
жанрового розмаїття публіцистичних текстів. Тому вважаємо, що ак-
туальним завданням є дослідження сучасних публіцистичних жанрів. 
Серед науковців, які досліджують сучасні тенденції жанроутворень, 
виділяємо Б. Потятиника, С. Квіта, М. Чабаненко, О. Голік, І. Тонкіх, 
Л. Ярошенко та О. Чекмишева, Л. Шутяк. На основі наукових розвідок 
вчених простежуємо, що онлайнова журналістика порушила усталену 
систему жанрології, де панував чіткий поділ на інформаційні, аналі-
тичні та художньо-публіцистичні жанри. Видатні журналістикознавці 
(Д. Григораш, В. Здоровега, О. Кузнецова, І. Михайлин, А. Москален-
ко, А. Тертичний) розробили критерії поділу жанрів на групи, упоряд-
кували типологічну структуру жанрів, яка впродовж тривалого періо-
ду характеризувалась стійкістю, стабільністю та відповідала вимогам 
часу.

Однак із стрімким розвитком мережевої журналістики щораз біль-
шої популярності набувають блоги, які виокремлюються у нові автор-
ські жанри, у них синтезуються ознаки традиційних журналістських 
жанрів й мультимедійних елементів. Нові медіа зазнають відчутного 
впливу процесів швидкого обміну інформацією, а також технологізації 
поширення інформації, що в багатьох випадках унеможливлює здійс-
нити чітке та однозначне окреслення жанру. Адже блог, як окремий 
жанр, вбирає в себе і репліку, і коментар, есе і рецензію, і кореспонден-
цію, інтерв’ю та портрет, ні на що жанрово не претендуючи, але ство-
рюючи передумови для активної деканонізації жанрів. Тому автори у 
блогах дозволяють собі в інформаційному плетиві жанрів вдаватися до 
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використання інших жанрових прийомів, зокрема активного залучен-
ня публіцистичних жанрів. 

Якщо усталеними жанрами публіцистики прийнято вважати 
замальовку, нарис, есе, фейлетон і памфлет, то останнім часом для 
них немає місця навіть у звичайній журналістиці, а з появою інтер-
нет-журналістики вони у більшості трансформуються у блоги. Мова 
не йде про нариси, радше про розповідь автора про себе самого або 
його оточення, стисло і мовою далекою від художньої. Система жанрів 
онлайн-журналістики (яка перебуває у стадії формування) – це тран-
сформована система класичних жанрів журналістики, яка характери-
зується зменшенням текстового обсягу та насиченням візуальними 
елементами. Саме тому інформаційна складова журналістики дещо 
витісняє художнє забарвлення тексту, натомість залучає мультимедій-
ність та гіпертекстуальність. 

Тому, коли йде мова про сучасні художньо-публіцистичної жан-
ри, то у журналістиці переважають не нариси, а портрети. Зрідка мож-
на натрапити на замальовки, а ось фейлетонів і памфлетів немає. На-
томість популярними стають іронічні та сатиричні коментарі. Зникає 
також такий різновид, як проблемний нарис. Його по суті заміняє ана-
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літична стаття. Популярною на сьогодні є трепел-журналістика, але 
вона теж є далекою від подорожнього нарису. Це радше описовий ре-
портаж, де переважає інформаційне наповнення. Виправданим є те, що 
художність слова у сучасній журналістиці замінює зображення. Такий 
популярний жанр, як «есе» сучасними журналістами сприймається 
дещо звужено, тому есеїстка притаманна для мікроблогінгу і розкри-
ває значно менше коло проблем. Тут радше можна говорити про публі-
цистичність, а не про публіцистику, «підвищення публіцистичності, 
органічно включаючої в себе своєрідний підхід до життєвих явищ, 
специфічність змісту, а також популярність, образність мовлення» [3, 
с.32]. Вважаємо, що власне художня складова дещо послаблена у су-
часних публіцистичних жанрах. Образність мислення витіснена наси-
ченістю інформації, оперативністю. Тому сучасна журналістика часті-
ше оперує збірними, загальними образами, ніж художніми. Яскравою 
ознакою сучасних публіцистичних жанрів є суб’єктивізм, виражене 
авторське «Я», інтерпретація інформації у довільному ключі. 

Популярним жанром з ознаками публіцистики сьогодні є лонгрід. 
Серед головних особливостей цього жанру дослідники називають 
структурованість, наявність цитат, близькість до художньої публі-
цистики, мультимедійний формат, великий обсяг, додавання елемен-
тів за принципом взаємодоповнення [4]. 

Як бачимо, художньо-публіцистичні жанри з розвитком журна-
лістики на сучасному етапі зазнали значних змін. Справедливо зазна-
чав В. Здоровега: «Публіцистика змушена пристосовуватись до інфор-
маційної ситуації у світі, психології сучасної аудиторії…» [2, с.229]. 
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МІЖТЕКСТОВІ ДІАЛОГИ У СИСТЕМІ ДРУКОВАНИХ ЗМІ: 
ЗВ’ЯЗОК «АВТОР–АВТОР»

Діалог як універсальна форма спілкування може зав’язуватися не 
лише у тексті, але й між текстами. Діалогізація у монологічних текстах 
є досить поширеним явищем не тільки у літературі, але й у журна-
лістиці. І якщо про діалог «автор-читач» відомо чимало, то про між-
текстові діалоги, а точніше про діалоги авторів окремих текстів, – ін-
формації обмаль. Але це не означає, що таких діалогів нема, що вони 
не мають місця у системі друкованих ЗМІ. 

Автором ідеї діалогізму текстів є М. Бахтін [1; 2]. З його концепції 
випливає, що будь-який текст перебуває у постійному зв’язку з інши-
ми текстами (це стосується текстів з минулого та сьогодення і навіть з 
майбутнього) й не може бути абсолютно відмежованим. 

Для глибшого розуміння потрібно з’ясувати, що слід розуміти 
під діалогом «автор-автор» та чому не кожен відгук на певний текст 
автора є прикладом вищезазначеної форми діалогу. Найперше зверне-
мо увагу, що діалог «автор-автор» ведеться за участі двох конкретних 
компетентних авторів, друкуються їхні повноцінні тексти. Тобто ви-
дання публікує текст автора, а згодом у цьому ж виданні з’являєть-
ся опублікований текст іншого автора, який або суперечить думці 
першого автора, або унісонно її підтримує. Кожен з авторів у діалозі 
«автор-автор» діалогує з іншим через повноцінний і аргументований 
текст. Автор у такому діалозі має провідну роль, оскільки саме він на-
правляє через текст вектори порозуміння до потенційного іншого ав-
тора і разом з цим до читача.

Є проблема, яка стосується термінів на позначення діалогу між 
текстами. Звичне поняття «міжтекстовий діалог», який отримали у 
спадок від М. Бахтіна, та «інтертекстуальність», що у 1967 році запро-
вадила Ю. Крістева, не можна назвати абсолютно тотожними. І якщо 
«inter» означає «між» або «всередині», тоді йдеться про тексти, у яких 
всередині є покликання на інші тексти, тобто отримуємо побудову 
«між текстом є текст». Коли взяти до уваги, що сполучник «між» може 
мати іншу інтерпретацію, тоді отримуємо конструкцію «між одним 
текстом та іншим текстом». Під міжтекстовими діалогами слід розу-
міти повноцінне і свідоме спілкування між двома авторами, натомість 
інтертекстуальність – це текст автора, у який він свідомо чи несвідомо 
вводить текст іншого автора. Міжтекстові діалоги у системі медіатек-
стів, на нашу думку, представлені газетними матеріалами, коли авто-
ри, перебуваючи в одному хронотопі, спілкуються на певну тему через 
повноцінні публікації. На відміну від інтертекстуальності, міжтексто-
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ві зв’язки трапляються рідко, але й інтертекстуальність, і міжтекстові 
зв’язки мають місце у нашому дослідженні.

Журналістка газети «День» Анастасія Руденко у власній публіка-
ції посилається на роботу колеги Наталії Іщенко. Можемо припуска-
ти, що матеріал останньої привів до написання нового тексту новим 
автором. «Зимові свята українців давно перетворилися на справжнє 
гібридне явище. Такого висновку дійшла автор «Дня» Наталія Іщенко 
у колонці «Окупація телебачення... і голови» через засилля «кремлів-
ських» зірок на екранах у цей час» (День. – 2018. – 12 січ.). Як бачимо, 
колектив редакції подає у публікаціях посилання на текст, який має 
свого автора, але разом з тим став прецедентом для написання нового 
матеріалу. Текст продовжує жити тепер з іншим автором і є запорукою 
взаємодії «автор-автор». 

Ю. Великорода зазначає, цитуючи М. Бахтіна, що «немає межі 
діалогічному контексту, і у будь-який момент розвитку діалогу існу-
ють необмежені маси забутих смислів, набуваючи нового вигляду» 
[3, с. 13]. Теоретик інтертекстуальності Ю. Крістева підтверджує, що 
такі тексти належать і суб’єктові письма, і його одержувачеві, а також 
орієнтовані відповідно до сукупності інших текстів (більш ранніх або 
сучасних), тим самим створюючи відповідно горизонтальний і верти-
кальний спосіб отримання текстів [4, с. 429].

Для інтертекстуальності не потрібно спільного хронотопу. Визна-
чальним аспектом є тексти. Один текст повинен містити у собі інший 
текст. Як зазначає Ю. Лотман, «текст у тексті» – це особлива риторич-
на побудова, в якій відмінність у закодованості різних частин тексту 
стає виявленим чинником авторського і читацького сприйняття тек-
сту» [6, с. 436]. 

Погляди Ю. Лотмана про «текст у тексті» та «текст про текст» 
наштовхнули до роздумів про зв’язок між двома компетентними ав-
торами, які творять діалог «автор-автор». Пропонуємо нову структуру 
«текст до тексту», яка характеризує форму діалогу «автор-автор» за 
участі двох рівноцінних і рівноправних суб’єктів. «Текст до тексту» – 
це діалог текстів, які не накладаються, не поглинають один одного, а 
мають спільну точку (тему) зустрічі.

Вартим уваги є приклад міжтекстових зв’язків, де автора для на-
писання тексту надихнули тексти двох різних авторів. Фактично автор 
одним текстом паралельно веде два окремі діалоги. Валентин Торба, 
автор «Дня», ще 17 липня 2017 року опублікував свій матеріал «Як зро-
бити з Ізмаїла фортецю українського духу?», але відповідь на такий 
риторичний заголовок з’явилася майже через рік у публікації Сергія 
Лащенка. Сергій Лащенко, автор публікації «Місце Буджака в Украї-
ні», на початку тексту зазначає: «Минулого року луганчанин Валентин 
Торба написав до всеукраїнської газети «День» статтю з трішки 
провокаційною назвою: «Як зробити з Ізмаїла фортецю українського 
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духу?». Вже тоді задумався: а чи це реально?» (День. – 2018. – 15 черв.).
Але автора наштовхнув до роздумів не лише один текст. «Ось переді
мною лежить стаття Ігоря Сюндюкова «Соборність: нове прочитан-
ня» (газета «День» від 22.01. 2016 року). Стаття досі не застаріла, хоч 
їй уже два роки. В ній відповідь скептикам…»

Прослідкувавши за міжтекстовими діалогами у системі медіатек-
стів, що представлені зв’язком «автор-автор», можемо підсумувати, що 
подібні діалоги теоретично мають більше базуватися на міжтекстових 
зв’язках, проте у друкованих медіа таких прикладів є обмаль. Просте-
жується тенденція вживання форми діалогу «автор-автор», але авто-
ри рідко діалогують між собою в одному хронотопі окремими повно-
цінними текстами, а тільки частково відгукуються або покликаються 
(вертикально чи горизонтально) на тексти іншого автора. 
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ПРАВОВІ РИЗИКИ СУДОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Роль медіа як «сторожового пса демократії» особливо відчутно 
виявляється у випадках, коли журналістські матеріали кардинально 
змінюють теми суспільного дискурсу як на політичних та адміністра-
тивних рівнях, так і в побутових обговореннях. Попри це, журналісти 
також повинні самостійно перевіряти власні джерела та інформацію 
перед публікацією, щоби уникнути дифамаційних судових прова-
джень, персональних кримінальних переслідувань, а також підтриму-
вати свою репутацію.

У статуті Ради Європи, членом якої є Україна, названо п’ять на-
ріжних каменів демократії. Двома з них є незалежна судова система 
та вільна преса. Ці суспільні інститути потребують один одного. Су-
дам дуже потрібна увага преси, щоб суспільство дізнавалося, що від-
бувається у залах суду, а преса повинна інформувати громадськість 
про те, як працює судова система. 

Головним правовим ризиком судової журналістики є судові про-
цеси, які можуть бути подані внаслідок оприлюднення матеріалів про 
судовий процес, про досудове слідство, арешт або затримання, по-
ширення конфіденційної інформації, яка стала відома журналістам із 
різних джерел. Дуже часто після численних запитів ЗМІ оприлюдню-
ють дані, які фактично є матеріалами слідства. На стадії досудового 
розслідування варто пам’ятати, що дотримання таємниці слідства є 
надзвичайно важливим. Позови можуть також стосуватися поширення 
інформації, якою порушується презумпція невинуватості особи. Осо-
ба не має вважатися винною як учасник кримінального провадження, 
так і суспільних відносин загалом. Часто в резонансних справах ще до 
винесення рішення та набрання ним чинності особу вже «анонсують» 
винною, що є порушенням цього принципу. Можна умовно розділити 
всі позови, що стосуються судової журналістики на такі групи:

• дифамаційні позови – позови про захист честі та гідності, ділової 
репутації у випадку поширення недостовірної інформації або ін-
формації, що викладена неправдиво;

• втручання в приватне життя – за поширення правдивих даних 
персонального характеру про приватну особу, які не були відомі 
широкому колу осіб, але внаслідок висвітлення судового процесу 
стали широковідомими;

• недобросовісна або неналежно обґрунтована критика судових рі-
шень, висловлювання, що перевищують межі допустимої крити-
ки стосовно судді або суду або впливають на судове рішення;
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• розміщення фотографій без згоди осіб, навіть якщо ці фото було 
зроблено у відкритому судовому засіданні або іншому публічно-
му місці;

• повідомлення про неправомірні дії осіб з наданням висновку про 
винність особи – порушення презумпції невинуватості особи, що 
впливає на безсторонність суду [1, с. 84].
Оціночні судження теж можуть бути предметом позову. У контек-

сті журналістських розслідувань, як правило, йдеться про негативну 
оцінку особи, що також захищене свободою слова. Попри це, потрібно 
зважати на баланс права журналістів на свободу вираження та пра-
ва осіб, про яких поширюють інформацію, а тому, оціночні суджен-
ня повинні мати фактичний базис, особливо це стосується випадків у 
звинуваченнях у вчиненні злочину. Закон України «Про інформацію» 
зазначає, що особа не несе відповідальності за поширення оціночних 
суджень, що можуть принижувати честь і гідність. Проте, якщо їх ви-
словлено в брутальній, непристойній чи принизливій формі, законо-
давець передбачає можливість відшкодування моральної шкоди (ч. 2 
ст. 30). Дуже важливо розрізняти ці моменти, оскільки строки давності 
спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної 
шкоди – різні: один рік у першому випадку (ст. 258 ЦК) та три – в ін-
шому (ст. 257 ЦК). Бувають випадки, коли у позові об’єднані обидві 
вимоги, саме тому, завданням відповідача буде не лише довести, що 
поширена інформація була оціночним судженням, а й що вона вислов-
лена не в брутальній чи непристойній формі.

Позитивним є закордонний досвід, коли перед оголошенням рі-
шення журналістам дають прес-релізи, в яких вказані мотиви, якими 
керувався суд. Це сприяє підвищенню довіри до суду та об’єктивності 
висвітлення інформації журналістами. Така практика унеможливлює 
викривлення інформації, сприяє позитивній репутації суду та допома-
гає журналістам чітко та правильно подати інформацію.

Вагомим інструментом для захисту журналістів від позовів про 
дифамацію є постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 
27.02.2009 року «Про судову практику у справах про захист гідності та 
честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної 
особи» [2].
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Степан Кость
(канд. філол. наук, професор)

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

Д

ЯК СУСПІЛЬНОГО ІНСТИТУТУ

Оскільки журналістика – це і суспільний інститут, і професія, то, 
зрозуміло, що тенденції, притаманні журналістиці як суспільному ін-
ститутові, зумовлюють її функціонування, стосуються і журналістики 
як професії. Є кілька визначень змісту поняття «тенденція». Ми розу-
міємо тенденцію як важливий, основний, характерний, визначальний 
тощо напрям розвитку журналістики як соціального інституту.

У суспільстві практично нема застиглих, незмінних інститутів. 
Усе розвивається, усе зазнає еволюції, трансформації. Це стосується і 
журналістики. На її розвиток, на вектор і тенденції її розвитку впли-
вають і політичні, й економічні умови функціонування журналістики, 
і духовний, і технічний рівень того чи іншого суспільства. Шлях від 
верстата Ґуттенберга до цифрових технологій у журналістиці – зна-
чний. (Про «пражурналістику» навіть не йдеться).

Функціонування журналістики як суспільного інституту в су-
часних умовах настільки розмаїте, позначене появою побічних рис, 
особливостей, що завжди можна віднайти достатню кількість фактів, 
щоб обґрунтувати наявність якоїсь тенденції. Інша річ, чи всі вони су-
часні, чи існували й раніше. Зокрема, нема підстав вважати, що ко-
мерціалізація журналістики – це сучасна тенденція (наприкінці 20-х 
років українські діячі в Галичині критикували І. Тиктора, засновника 
концерну «Українська преса», за те, що він прагнув перетворити ви-
дання газет і журналів у прибуткове підприємство). Не є тенденцією і 
«олігархізація» журналістики. Це, радше, закономірність соціального 
і фінансового розшарування, бо не може пенсіонер С., вчитель Т. чи 
професор К. купити той чи інший телеканал. Але проблема в тому, що 
журналістський корпус повністю залежний від власника-олігарха і ці 
взаємини на законодавчому рівні належною мірою (як повинно бути 
в демократичному суспільстві) не врегульовані. А тому іноді склада-
ється ситуація, що свобода слова стосується не суспільства, не жур-
налістів, а середовища олігархів. Ще більша небезпека – проросійська 
спрямованість олігархів.

Не є новотвором і низький інтелектуальний рівень журналісти-
ки (не лише журналістів як особистостей, їх навіть меншою мірою це 
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стосується), яка починає орієнтуватися чи орієнтується на невибагливі 
смаки публіки. Звідси – бульваризація, таблоїдизація журналістики. 
Журналістика давно вже стала активним чинником масової культури. 
Давно вже стала фактом і поляризація періодичних видань: маємо на 
увазі видання масові й якісні.

Поява щораз більшої кількості жінок у журналістиці дала підста-
ви зафіксувати таку тенденцію, як вуменізація (від англійського слова 
women) – не треба плутати із фемінізацією. Справді, починаючи при-
близно з 80-х років збільшення жіночого сегменту в журналістському 
корпусі помітне, але не це є небезпечним, бо на проблему гендерної 
рівності ми повинні зважати. Проблеми в тім, щоб вуменізацію не ото-
тожнювати із м’якістю, миролюбністю, нерішучістю, некритичністю, 
надмірною делікатністю та ін. Вуменізація не повинна поєднуватися із 
втратою «маскулінності» журналістики як суспільного інституту, бо 
журналістику традиційно вважали чоловічою професією.

Трансформація (бо це не є еволюційним процесом, зумовленим 
природою суспільного інституту) журналістики в засіб пропаганди чи 
засіб гібридної війни – теж не є сучасним відкриттям і фактом. Зокрема, 
у Російській Федерації нема журналістики як такої (тобто незалежної, 
вільної), це було характерним явищем і в Радянському Союзі. Журна-
лістика і пропаганда – це два різні інститути. Пропаганда – це атрибут і 
обов’язок держави, журналістика – це атрибут і ознака громадянського 
суспільства, але в умовах війни журналістика може виконувати і про-
пагандистські функції. Розмежовувати зміст обох понять («пропаган-
да» і «журналістика») потрібно, бо відрізняються вони і за своєю при-
родою, і за призначенням, і за вибором засобів, і за характером впливу.

На нашу думку, є кілька важливих сучасних тенденцій у розвитку 
журналістики. Перша – пряма залежність журналістики як суспільно-
го інституту від технологічного рівня (цю тенденцію можна умовно 
назвати технологізацією журналістики). Усі попередні промислові 
революції впливали на всі сфери буття, змінювалася і журналістика. 
Остання промислова революція і поява цифрових технологій деякі змі-
ни зробила незворотними і так вплинули на журналістику, що змушу-
ють навіть повернутися до визначення змісту понять «журналістика» 
і «журналіст», оскільки є суттєва відмінність між журналістикою ана-
логової епохи і цифрової.

Власне, цифрові технології зумовили появу такого явища, як кон-
вергенція. Як поняття вона давно увійшла в науковий обіг (появу цього 
поняття приписують англійському вченому В. Дерманові, який вжив 
його у своїй праці, а це був 1713 р.). У повоєнний період на Заході набу-
ла поширення теорія конвергенції (Дж. Гелбрайт, Р. Арон, П. Сорокін 
та інші, хто безпідставно вважав, що капіталізм і соціалізм зближу-
ються, що капіталізм асимілює соціалізм). У науці про журналістику 
найбільш поширеним є визначення конвергенції, яке навів Г. Дженкінс: 
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«технологічні, промислові, культурні і суспільні зміни в циркуляції 
медій у межах нашої культури… Це перетікання змісту між різними 
медійними платформами, пошук нових структур… фінансування ме-
дій… конвергенція медій стосується ситуації, в якій співіснують різ-
ні медійні системи, а медійні змісти прямо переміщуються між цими 
системами». Таким чином тлумачена конвергенція є не застиглим, а 
постійним процесом чи сферою зіткнень між різними медійними сис-
темами (ч.3 журналу «Studia Medioznawcze» за 2011 р.). Медійна кон-
вергенція – це закономірне явище, оскільки спроможність розвиватися 
– це риса, органічно притаманна журналістиці, а цифризація, цифрові 
технології, поява комп’ютерів та інтернету лише прискорили цей про-
цес. Конвергенція вплинула на традиційні медії. Наслідком вторгнен-
ня цифрових технологій у медійну сферу стало те, що друковане чи 
радіомовлене слово, телевізійне зображення можна прочитати, почути 
і побачити завдяки Інтернету, усю цю інформацію можна не лише роз-
повсюджувати, але й зберігати в архіві. Наслідком конвергенції є і те, 
що найбільших змін зазнала друкована преса, бо водночас із друко-
ваним накладом функціонує й інтернет-версія видань. Конвергенція 
вплинула і на характер журналістської професії – журналіст повинен 
бути поліфункціональним у межах одного засобу і бути готовим пра-
цювати в інших засобах масової інформації.

Поява нових видів – це ще одна тенденція сучасної журналіс-
тики. Йдеться не лише про інтернет-журналістику. Група німецьких 
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дослідників, проаналізувавши світовий досвід, пишуть у книзі «Види 
журналістики» (2016) про такі види, як алгоритмічна журналістика, 
«рюкзачна» журналістика, громадська журналістика, комічна журна-
лістика, гонзо-журналістика, інтерактивна журналістика, літературна 
журналістика, мобільна журналістика, наративна журналістика, но-
вий журналізм, роботожурналістика, таблоїдно-популярна журналіс-
тика, вікі-журналістика (від гавайського слово «вікі» – швидко).

Поява Інтернету спричинилася до створення соціальних мереж, 
блогосфери, інтернет-журналістики. Через це й почалися дискусії про 
зникнення чи принаймні занепад професії журналіста в класичному 
чи традиційному розумінні. Вважають, що межею, яка означала закін-
чення класичної, а водночас початок якоїсь нової журналістики, були 
дві події: у 2004 р. американські демократи і республіканці визнали, 
що блогери виконують таку ж роль, як і класичні журналісти, а тому й 
акредитували під час виборчої кампанії і журналістів, і блогерів. Зго-
дом відомого блогера Метью Лі було акредитовано в ООН. Але як соці-
альні мережі не є журналістикою, так і блогери не є журналістами (їх, 
радше, можна назвати публіцистами, оскільки, крім виконання своїх 
професійних обов’язків, вони можуть займатися публіцистикою). 

Наслідком змін у сучасній журналістиці є й те, що, крім журналіс-
тів, які виконують традиційну журналістську роботу, є ті, що технічно 
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забезпечують журналістський процес чи, докладніше, функціонуван-
ня медійного засобу. Таких виконавців щораз частіше називають про-
сто медійними працівниками. Але чи є журналістом той працівник, 
який старанно і сліпо виконує обв’язки керівництва, який компетент-
ний, але для якого чужі якісь етичні міркування і професійні стандар-
ти? Чи можна на цій підставі робити висновок про зникнення професії 
журналіста чи, принаймні, про її повільне відмирання? Це стосується 
і долі журналістики як соціального інституту, який теж зазнає змін у 
результаті цивілізаційного розвитку – він набуває інших форм. Можна 
стверджувати, що ця аморфізація теж є однією із важливих тенден-
цій. Зокрема, засоби масової інформації втратили монопольне право 
бути носієм і джерелом інформації, зникають друковані видання, змі-
нюються характер професії тощо. Але еволюцію чи й трансформацію 
журналістики треба розглядати не в системі технологічного розвит-
ку, а в системі політичних і духовних цінностей. У демократичному 
суспільстві такий суспільний інститут нема (і нема потреби) чимось 
замінити, бо ні соціальні мережі, ні блогосфера, ні громадська журна-
лістика не можуть повноцінно виконувати функції журналістики як 
суспільного інституту, тієї професійної журналістики, яка як інститут 
є чинником громадянського суспільства, «сторожовим псом» демокра-
тії, посередником між державою і громадянським суспільством, яка 
контролює владу, пам’ятаючи водночас про найвищий історичний ім-
ператив нації – ідею державності, яка виконує низку інших функцій (і 
традиційних, і нових). І журналіста – людину творчу, для якої журна-
лістика – це і пристрасть, і покликання, і місія, і спосіб життя, професі-
онала, який щораз більше повинен осмислювати інформацію, а не зби-
рати її і повідомляти, для якого державність – найвищий історичний 
і моральний імператив (а реалізація цього імперативу не суперечить 
професійним стандартам), для якого професійна етика не є способом 
виправдання журналістських недоліків, а ознака причетності до циві-
лізаційних загальнолюдських цінностей – такого журналіста-професі-
онала не замінять ні блогери, ні постійні учасники соціальних мереж, 
ні медійні працівники, ні громадські журналісти-аматори. Саме діяль-
ність будь-якого засобу масової комунікації повинна мати системний 
характер, повинна функціонувати на основі високого рівня технологіч-
ного забезпечення, бути високопрофесійною. Якщо, наприклад, якась 
негативна (антиукраїнська, антисуспільна) подія може викликати в со-
ціальних мережах лише спонтанну емоційну реакцію, то зреагувати на 
цю подію – це професійний і функціональний обов’язок журналістики. 
Якщо для блогера і громадського журналіста реакція на резонансний 
випадок – це свідчення його громадянської позиції, його мужності 
(якщо йдеться про небезпеку для життя), то для журналіста – це про-
фесійний обов’язок. Він «не може мовчати» тоді і тим більше, коли всі 
інші голоси громадської думки мовчать. 
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Зоряна Величко 
(канд. наук із соц. комунікацій, асистент) 

ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНУ ПРАВДУ:
НОВІ ПІДХОДИ В ІСТОРІОГРАФІЇ

Наприкінці ХХ століття в гуманітарних науках, а особливо в 
історіографії, відбулося зміщення уваги дослідників до нараційного 
характеру писемних джерел. Це зміщення відбувається на противагу 
колишньому, позитивістському, зосередженню вчених на історії про-
цесів, на статистичних, теоретичних моделях, на ґенезі явищ, – тобто 
так званому емпіризмі, прагненні відтворити все «як було насправді». 

Сьогодні можна виокремити основні тенденції в історіо графії: 
• замість метанарації (основного тексту, основної теми) – мікрона-
рації (те, що автор сказав мимоволі, або те, що він замовчує);

• замість епістемології (прагнення об’єктивного, strict наукового 
знання) – риторика, суб’єктивізм, емоційність;

• замість категорії об’єктивної правди – відносна, історична, кон-
венціональна правда;

• уникання позиції стороннього спостерігача, позиції «я – незаці-
кавлений»;

• загальна недовіра до всього, сумнів – з огляду на ймовірність 
впливів з боку будь-яких авторитетів, зокрема владних структур.
Коли мова йде про ті історичні події, які з різних причин трива-

лий час не були спеціальним об’єктом досліджень, очевидним стає, що 
вони «обросли» різними міфами й містифікаціями, далекими до істо-
ричної правди, які, проте, цілком успішно(!) функціонують у сучасній 
науці та вже встигли закоренитися у суспільній свідомості, зокрема й 
завдяки ЗМІ. Очевидно, що окремі постаті, факти, події не є такими 
однозначними, якими вони постають з підручників з історії України, 
історії преси (тим паче, польської чи російської версії історії України). 
Достатньо навести лише приклад разючої неспівмірності у тлумаченні 
постаті Степана Бандери та діяльності УПА з боку сучасних україн-
ських та польських науковців, а також медій.

Можемо стверджувати, що історичні викривлення у віддзеркален-
ні проминулих подій до певної міри зумовлені саме позитивістським 
баченням історіографії. Коли «офіційна» чи «фахова» версії історії іс-
нують як «правильні», «істинні», «єдино можливі». Йдеться не лише 
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про радянський період історіографії, адже й сучасні науковці, за тра-
дицією, діють у межах того ж дискурсу, прагнучи встановити істину, 
єдину й об’єктивну правду. І раптом виявляється, що, на тверде переко-
нання Іншої сторони, існує Інша правда, підкріплена своєю доказовою 
документальною базою. «Полювання» на «справжнього» винуватця і 
кривдника, яке розпочинають фахові історики і, відповідно, журналіс-
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ти, здебільшого не дає конструктивних результатів. Бо «істинна» версія 
залишається у кожного своя... А історичні рани тільки роз’ятрюються...

Фаховий історик, підпорядкований культові об’єктивності, ніколи 
не зможе досягти істинності – відобразити подію в усій її складності і 
багатовимірності. Він є обмеженим нездоланними рамками: умовами 
свого часу, середовища, суспільного стану тощо. Натомість джерела 
не-історичні, суб’єктивні, «другорядні» можуть відіграти значну роль 
для пізнання окремих аспектів минулого. 

Під таким кутом зору неабиякої ваги у процесі реконструювання 
історії набувають тексти нефахових істориків: громадсько-політичних 
діячів, публіцистів, одним словом, пасіонарних і думаючих людей 
свого часу. Йдеться про писемні пам’ятки епохи (епістолярій, публі-
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цистику, мемуарну літературу). Треба зазначити, що поняття «мемуа-
ри» сучасні теоретики тлумачать як метажанр, що охоплює не тільки 
спогади, а й нариси, есе, подорожні записки, щоденники, листи тощо, 
тобто весь комплекс текстів, які оперують категорією пам’яті. Вже сам 
факт існування спогадової літератури (мемуаристики) свідчить про 
потребу суспільства в особистому свідченні безпосереднього учасни-
ка подій, не переломленого через Авторитет. Категорії суб’єктивного і 
достовірного не протиставляються, а взаємно доповнюють одна одну. 
Тому мемуари доцільно розглядати як індивідуалізовану та водночас 
історично достовірну інформацію.

Їхні автори – цілком у дусі свого часу, часу класичних (позити-
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вістськи налаштованих) істориків, – змагали до творення таких тек-
стів, які були б причетними до т.зв. «великих історичних категорій». 
У центрі їхніх текстів перебувають саме такі категорії: нація, держава, 
суспільство, Європа, Церква тощо. Автори мемуарів намагалися де-
тально і вичерпно представити хронологічну тяглість подій. Тут може-
мо стверджувати про постійне апелювання (знову ж таки цілком у дусі 
часу) до аналізу явищ через призму їхньої появи й динаміки розвитку 
тощо. Тобто вони прагнули якомога адекватніше – «як було насправ-
ді» – відтворювати хід подій і сутність явищ. 

Ці риси класичної історіографії надавали мемуарам цілісності, 
реалістичності, зв’язності оповіді. Вони неминуче накладали б на такі 
тексти також і всі вади класичної історіографії та зумовлювали б прин-
ципове викривлення історичної правди. Але за однієї умови – якщо б 
їхні автори претендували на фаховість та вичерпність. А так у різних 
особистих історіях криються відблиски Істини, яка не ранить своєю 
правдивістю, бо у своїй суті є людською і людяною.

Саме тому весь корпус текстів, що оперує категорією пам’яті (які 
донедавна наука розглядала як марґінальні), сьогодні є тим багатим 
джерелом для дослідників, що виявляє незнані, подекуди цілком не-
сподівані, історичні нюанси та дає змогу реконструювати конкретну 
історичну добу в її різновимірності та багатоголоссі. 
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Соломія Онуфрів
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МЕДІАРЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ 
НА СХОДІ УКРАЇНИ

Ц

Понад п’ять років триває збройний конфлікт на Сході України. 
Його ще називають гібридною війною, оскільки відкритому військо-
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вому вторгненню на Донбас та анексії Криму у березні 2014 р. пере-
дувала цілеспрямована, багаторічна інформаційно-психологічна війна 
російських пропагандистських засобів масової інформації. 

Аналіз ситуації змушує констатувати, що сучасні медіа стали 
одним з провідних інструментів інформаційної війни, які спроможні 
маніпулювати громадською думкою та пропагувати певні ідеали, фор-
мувати потрібні суспільні настрої, які у подальшому сприяють вирі-
шенню чи продовженню конфлікту. Висвітлюючи певні події ЗМІ ма-
ють можливість впливати на їх сприймання, викликати позитивні чи 
негативні емоції, послаблювати чи посилювати певні відчуття. Тобто 
у збройних конфліктах сучасності боротьба на інформаційному полі 
більш важлива, аніж безпосередньо військові дії. В сучасних умовах 
ведення гібридних війн відома пропорція 80 на 20, де 80 відсотків – 
це власне інформаційна війна і лише 20 відсотків – це мілітарні дії. 
На думку українського дослідника Є. Магди, в умовах гібридної війни 
бойові дії є другорядними, а на перший план виходять інформаційні 
операції та інші важелі впливу [9]. Політолог Т. Березовець констатує, 
що уже розпочалася третя світова війна, а головними її ресурсами є 
економіка та інформація [1].

Досвідчений український політик Володимир Горбулін зазначає, 
що, інформаційну війну починають проти супротивника, щоб отри-
мати інформаційну перевагу над ним шляхом завдання шкоди інфор-
мації та процесам, що базуються на його інформаційних системах. 
Одночасно при цьому необхідно захищати власне поле інформаційних 
процесів [2].

За період військової агресії російські медіа працюють задля пов-
ного дезорієнтування як своїх, так і українських громадян. На початку 
2014 р. ключовими завданнями медійної політики Кремля були: для 
російської аудиторії – створити образ зовнішнього ворога та виправда-
ти підтримку Кремля на захист режиму Януковича (чи подальшу агре-
сію проти України в разі його повалення); для української аудиторії (в 
першу чергу – російськомовні мешканці Південних та Східних облас-
тей) – обмежити соціальну підтримку протестного руху; мобілізувати 
потенційних прибічників для підтримки подальшої агресії Росії проти 
України в разі його перемоги [12].
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Українські засоби масової інформації виявились не готовими до 
таких подій і наразі вони тільки вчаться захищатися від ворожої про-
паганди, виявляючи цілеспрямовану фейкову інформацію. Як скажімо 
сайт «Stop fake», який насамперед дбає про верифікацію інформації 
та розмежування між журналістикою фактів та пропагандою. Екс-
пертне середовище вважає, що Росія має більше переваг для ведення 
інформаційних воєн на території України. Насамперед це пов’язано з 
російськомовністю значної частини українського населення, впливу 
на український інформаційний простір за допомогою проросійських 
засобів масової інформації. До 2014 року контент російського виробни-
цтва на деяких телеканалах займав до 70% ефірного часу. Російською 
мовою виходило вдвічі більше періодики ніж українською (за сумар-
ним накладом); український шоубізнес був тісно інтегрованим з росій-
ським і значною мірою російськомовним. Таким чином, наративи нової 
російської імперської ідеології не просто поширювались, а фактично 
домінували в українському дискурсі [12].

Українські медіа, незважаючи на той факт, що мали власних 
спецкорів, які працювали у «гарячих точках» не були готові до війни 
у власній країні. Тому висвітлення подій під час Революції Гідності, 
а потім у Криму й на Донбасі на весні 2014 р. стали величезним ви-
кликом і випробуванням для українських журналістів. Багато з них 
поїхали на передову вперше в житті і всупереч загрозі для власного 
життя. Відтак стало зрозуміло, що перше завдання журналіста на вій-
ні – повернутися живим. Бо тільки у такий спосіб можливо виконати 
основне завдання журналіста – отримати та повідомити інформацію 
для читача/слухача/глядача.

Попри те, що у «війни не жіноче обличчя» висвітлювати військо-
вий конфлікт на Сході поїхали й українські журналістки: Анастасія 
Береза, Наталія Нагорна, Євгенія Подобна, Анастасія Станко. У 2018 
р. воєнна журналістка «5 каналу» Є. Подобна видала спогади 25 жі-
нок-військових, які брали участь в АТО у складі ЗСУ та добровольчих 
підрозділів у 2014-2018 рр. під назвою «Дівчала зрізають коси» [11].

Аналізуючи медіарепрезентації військового конфлікту на Сході 
України в українському інфопросторі, варто відзначити професійну 
роботу журналістів української редакції «Радіо Свобода». Для якісно-
го та повномасштабного висвітлення військової агресії в Україні редак-
ція запустила два окремі самостійні проекти: 

1) У березні 2014 року, відразу після окупації та під час анексії 
Російською Федерацією Кримського півострова, стартував проект 
«Крим.Реалії» [8]. Сьогодні кримська команда Радіо Свобода випускає 
три інформаційні сайти: російською (Крым.Реалии, http://ru.krymr.
com), українською (Крим.Реалії, http://ua.krymr.com) і кримськотатар-
ською мовами (Qırım. Aqiqat, http://ktat.krymr.com). Окремо готує дві m
щотижневі телевізійні програми з унікальним кримським контентом.
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У вересні 2015 року кримська команда спільно з Українським Радіо 
запустила Радіо «Крим.Реалії», що транслює свої передачі на середніх 
хвилях на більшу частину території Криму, південний схід України і 
передгірні райони Північного Кавказу Росії, а з вересня 2017 року – ці-
лодобовий канал Радіо «Крим.Реалії» на частоті 105,9 FM.

2) Згодом, у січні 2016 р. для жителів на Сході України, зокре-
ма її підконтрольних та окупованих територій з’явився проект «Дон-
бас. Реалії» [3], де окрім радіо працюють також теле та онлайн-версії. 
Станом на 2018 р., живий ефір Радіо «Донбасс. Реалії» в FM-діапазоні 
щоденно слухають у більш, аніж 20-ти містах Донбасу: Краматорськ, 
Слов’янськ, Авдіївка, Донецьк, Макіївка, Бахмут, Горлівка, Волнова-
ха, Маріуполь, Мар’їнка, Покровськ, Луганськ, Сєверодонецьк, Ли-
сичанськ, Рубіжне, Щастя, Старобільськ, Сватово, таниця Луганська, 
Бєлолуцьк, Бєловодськ, Троїцьке, Зоринівка, Марківка, Бахмутівка. 

Отже, період збройного конфлікту на Сході України зумовив не-
обхiднiсть журналістам вчитися прaцювaти в умовaх вiйни тa окупaцiї 
чaстини української землі. Робота журналіста, який висвітлює зброй-
них конфлікт на Сході України, це не тільки інформація з передової 
[4, 6, 8], це новини про реальних людей, які часто живуть у жахливих 
обставинах – як жителі «сірої зони» – селищ Бахмутка чи на лінії роз-
межування у Станиці Луганській [5, 10].

Ситуaцiя, що складається під час збройного конфлікту у власній 
країні, рiзко пiдвищує вiдповiдaльнiсть українських журнaлiстiв зa 
якiсть своєї роботи. Надважливо навчитися грамотно й уважно працю-
вати з джерелами інформації, що убезпечитись від російського упливу. 
Прискiпливо дбати про баланс, повноту та достовірність поданої ін-
формації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридной війни». / 
Тарас Березовець. К.: Брайт Стар Паблішинг, 2015. 392 с.

2. Горбулін В. Гібридна війна: все тільки починається. URL: gazeta.
dt.ua. internal/gibridna-viyna-vse-tilki-pochinayetsya-.html

3. «Донбас. Реалії». URL: https://www.radiosvoboda.org/a// /donbasrealii// -
2years/28983034.html

4. Донецький аеропорт. URL: https://www.radiosvoboda.org/z/17434
5. Іванов Б. Рік без світла: спецрепортаж із «сірої зони». URL: https://

www.radiosvoboda.org/a// /28472366.html
6. Іловайський котел. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/27218813.

html
7. «Крим. Реалії». URL: https://ua/ .krymr.com/p/ /4855// .html
8. Листи окупованого Донбасу. URL: https://www.radiosvoboda.

org/z/17330



32

Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика

9. Магда Є. Гібридна війна: вижити і перемогти / Є. Магда. Харків : 
Vivat, 2015. 304 с. 

10.Мазагова А., Дубчак А. Станиця Луганська: через міст життя і 
смерті. URL: https://www.radiosvoboda.org/29693216.html 

11. Подобна Євгенія. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / Євгенія 
Подобна, тексти. Укр Ін-т нац. памяті. К.: Люта справа, 2018. 346 с. 

12. Як викладати журналістику конфлікту. Посібник / Заг. ред. Ду-
цик Д. Р. К.: ГО «Український інститут медіа та комунікації», 2019. 
112 с.



33

Підсекція української преси

Ігор Паславський
(канд. політ. наук, доцент)

ЗМІ ТА ПОПУЛІЗМ

Перефразувавши К. Маркса, маємо підстави констатувати, що 
привид популізму бродить по Європі, світі й Україні зокрема. Він до-
сягає політичних тріумфів в одних країнах і задовольняється набага-
то скромнішими результатами в інших. Прикметно, що в державах, 
які справедливо йменуються засадничо демократичними, із високою 
політичною культурою, що формувалася впродовж століть, і до яких 
справедливо зараховуємо Сполучені Штати Америки та Велику Бри-
танію, популісти, не прогнозовано для аналітиків і очікувано для 
свого електорального прошарку, отримали тріумфальні результати: 
Дональд Трамп став главою наддержави, а Британія «розлучається» 
з Європейським Союзом шляхом процедури Brexit. Натомість попу-
лістична партія «Альтернатива для Німеччини» перед початком ос-
танньої парламентської виборчої кампанії в країні мала прихильність 
кожного шостого потенційного виборця, а фінішувала з доволі скром-
ним результатом. Ми свідомо акцентуємо увагу на країнах, що ста-
більно розвиваються і політична система яких вирізняється стійкістю 
і національним традиціоналізмом. Вони становлять особливий науко-
вий інтерес, оскільки успіхи і прорахунки популістів досягли таких 
масштабів, що заслуговують на глибоке, системне і комплексне дослі-
дження. Натомість високі результати прихильників «простих рішень» 
у країнах із трансформаційною політичною системою, на кшталт су-
часної Чеської Республіки, у якій на другий термін переобрано про-
російського Мілоша Земана, пояснює геополітична система координат 
Схід/Захід. Financial Times, зокрема, так прокоментувала вибір чехів: 
«Результат виборів свідчить про глибокий розподіл у чеському су-
спільстві між тими, хто отримав користь від швидкої трансформації 
після вступу країни в ЄС, і тими, хто вважає, що економічне зростання 
пройшло повз них» [1]. В останній період результати волевиявлення не 
в одній європейській країні залежать, як не прикро констатувати, від 
дієвості та ефективності в їхньому інформаційному полі, передусім, 
соціальних мережах та нових медіа, російської сфокусованої реклами. 

Чому популізм знаходить поживний ґрунт у країнах «справжньої 
демократії та громадянського суспільства»: 

1. У суспільствах цих країн викристалізувалися низка гострих 
проблем, конструктивного вирішення яких владні інститути уника-
ють;

2. Затяжні протиріччя зумовлюють комплекс проблем для кон-
кретної чисельної групи соціуму, який прагне в окресленій перспекти-
ві «побачити світло в кінці тунелю»;
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3. Політичні лідери першої ланки і політичні партії, які вони пре-
зентують, мають вкрай низький рейтинг у суспільстві й не спроможні 
продукувати нові креативні та оригінальні програми й меседжі. Вибо-
рець відчув електоральну втому від них і прагне у владі нових енергій-
них облич. Сила популістів не у політичних мускулах, а у «слабкості 
опонентів» [2], у їхній невиразності й політичній сірості. Приклад з 
Гілларі Клінтон найбільш показовий;

4. Популізм у соціальному інституті, яким є ЗМІ, отримав ситуа-
тивного союзника, оскільки епатажні меседжі популістів є дієвим ін-
формаційним приводом медійних публікацій та програм. Популісти 
розкуті, артистичні, гумористичні, провокативні, вони практикують 
ефективні рольові сцени (О. Ляшко з вилами) та гучні публічні заяви, 
а відтак – привертають увагу ЗМІ, мейнстрімних зокрема. Креатив-
ний, не переобтяжений канонами політичного етикету Дональд Трамп 
домінував у провідних ЗМІ країни, натомість виважена і «правильна» 
його основна суперниця була відчутно обділена увагою медійників.

Очевидно, що без регулярної та послідовної підтримки засобів 
масової інформації популісти у жодному виборчому процесі не от-
римали б і десятої частки своїх голосів. Через алгоритм особистісної 
політичної комунікації виборчого бар’єру не подолати. Тож ЗМІ ма-
ють взяти на себе відповідальність за політичні çдосягненняè  попу-
ʣʽʩтів і долю країни  за їхнʴʦʛʦ керівництва. Ольга Ворожбит,   покли- 
ʢʘʶʯʠʩʴ на професора  Рус-Моля, стверджує,  що «стосунки медіа ʪʘ  
ʧʦʧʫʣʽʩʪʽʚ  є  частиною великої  дискусії  у  німецьких  ЗМІ»  [3].  На 
ʜʫʤʢʫ ʥʽʤʝʮʴкого науковця, про партію популістів «бракує серйозних 
ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ  ʫ  ЗМІ».  Він  також  з  прикрістю  констатує, що ЗМІ все ще
çʟʘʙʘʛʘʪʦ ʫʚʘʛʠ приділяли  певним  дурницям  і  провокаціям  попу-
ʣʽʩʪʩʴʢʦʾ ʧʦʣʽʪʠʯʥʦʾ сили».

Однак, у цілому німецька преса у вирішальний політичний період 
виявилася відповідальнішою перед країною й виборцем і сповна зре-
алізувала у парламентській виборчій кампанії одну з основних своїх 
функцій – функцію соціальної відповідальності. Натомість американ-
ські і британські ЗМІ «дистанціювалися» від інтересів держави і су-
спільства та спокусилися на медійні ефекти популістів.

«Прихильники простих рішень», що «прагнуть сподобатися всім» 
продукованими спецефектами, закидають гачок з наживою для ЗМІ, а 
деякі журналісти й цілі редакційні колективи з сенсаційних міркувань 
охоче «клюють» на цю наживку, не переймаючись ймовірними наслід-
ками, не відкривають очі виборцям на учасників виборчих процесів, а 
політично засліплюють чисельні групи електорату.

Деякі українські ЗМІ, варто зауважити, також досягли у попу-
ляризації популістів таких результатів, що можуть і самі давати май-
стер-класи своїм зарубіжним колегам.
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ЖУРНАЛІСТИКА КОНСОЛІДАЦІЇ ЯК ПРОЦЕС І ЯВИЩЕ 
В СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ 

Д Ц ЦД Ц Ц

ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Д Щ

Проблема української єдності завжди впродовж історії була ак-
туальною. Особливої ваги вона набула у середовищі українських емі-
грантів, яке складалося з людей різних етнографічних територій, з різ-
них політичних поглядів і освітніх рівнів. Тому преса (кожна газета 
та журнал), які перебували під відповідним партійним покровитель-
ством, а також такі, що декларували себе як незалежні видання, вибу-
довували тематичну політику, спрямовану на об’єднання сил з метою 
продовження визвольної боротьби в умовах чужини, збереження на-
ціональної ідентичності й соціального облаштування у нових умовах. 
Такі процеси відбувалися не завжди згідливо, інколи навіть в умовах 
жорсткого протистояння та нищівної інвективності і призводили до 
міжпартійних розколів та внутріорганізаційних непорозумінь. І все ж 
з висоти сьогодення маємо право стверджувати про появу журналісти-
ки консолідації в середовищі української еміграції в Європі.

Мета нашої розвідки – окреслити деякі параметри цього явища, 
звернувши особливу увагу на засоби аргументації і методи впливу на 
читацьку аудиторію.

Під журналістською консолідацією слід розуміти сукупність пу-
блікацій, які були надруковані у періодиці української еміграції, ав-
тори яких ставили за мету об’єднання та зміцнення розрізнених мас 
українських переміщених осіб за регіональним походженням, політич-
ного орієнтацією, минулим життєвим досвідом, релігійною приналеж-
ністю тощо.

У тематичних структурах еміграційних періодичних видань про-
блеми єдності посідали чільні місця. Авторами публікацій були такі 
провідні політичні діячі, як Степан Бандера, Ярослав Стецько, Лев 
Ребет, Іван Багряний, авторитетні, досвідчені журналісти Зенон Пе-
ленський, Степан Баран, Мирон Коновалець, Павло Котович, Василь 
Маркусь, Геннадій Которович, Ростислав Єндик, Мирослав Стиран-
ка та інші, які буквально «з коліс» аналізували перебіг еміграційного 
життя, не пропускали жодного явища і події.

Вони на сторінках найбільш тиражованих і популярних на той час 
у середовищі еміграції газет («Українська трибуна», «Українські вісті», 
«Неділя», «Час», «Християнський голос», «Український самостійник», 
«Сучасна Україна», «Наше життя», «Шлях перемоги» тощо) порушу-
вали теми консолідації у широкому трактуванні цього концепту. Бо 
майже на кожній ділянці спільного життя еміграції виникали питання, 
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які шкодили об’єднанню українців, спрямуванню їхніх зусиль у рус-
ло ефективного існування не тільки заради виживання, але насампе-
ред для продовження боротьби за здобуття української незалежності 
в нових умовах. Особливо актуальними у цю післявоєнну пору були 
об’єднавчі процеси партій та організацій, консолідовані дії журна-
лістів (періодики), митців та літераторів, освітніх і наукових установ, 
молодіжних організацій. Часто після вдалого аналітичного виступу в 
пресі починалася широка полеміка, як от після публікації статті Зе-
нона Пеленського «Блискуче відокремлення/Основне для вияснення 
наших ідеологічних і програмових позицій» в «Українській трибуні» 
(1946. 27 жовтня). Він обґрунтовував потребу «великої реорганізації 
українського життя на еміграції, устійнення реально діючих сил і їх-
ніх правдивих позицій, окреслення більшості, яка мала б покликання 
і обов’язок перейняти наявний провід, а разом з тим і повну відпові-
дальність». А приводом до появи цієї статті став виступ С. А. Сірого 
(Степана Бандери) «До проблеми політичної консолідації» у журналі 
«Визвольна політика» (1946. Ч. 4–5).

Дослідження особливостей журналістики консолідації в середо-
вищі української еміґрації повоєнної Європи актуалізуються у зв’язку 
з потребою пошуку шляхів об’єднання журналістських сил в Україні у 
сучасну пору, коли триває російська агресія, коли виникають загрози 
втрати державної незалежності. 
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ГУМАНІТАРНА АГРЕСІЯ – ЗАГРОЗА ДЕРЖАВНОСТІ. 
РОЛЬ ЗМІ У ПОДОЛАННІ ПОПУЛІЗМУ

Телеведуча ток-шоу «Право на владу» Наталія Мосейчук в одній 
з програм попросила очільника партії «Слуга народу» Дмитра Разум-
кова розмовляти українською. У відповідь почула: «Как только я стану 
народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно 
перейду на украинский». 

Безумовно, не про брак інтелекту колишнього «младорегіона-
ла» йдеться. І не про його непомірну гординю розмовляти державною 
мовою. Це навіть не малоросійство. Це світоглядний принцип. Вкрай 
небезпечний для партфункціонера, який претендує на владу в Україн-
ській державі.

Росіянка Марія Гайдар, опозиційний політик в РФ, дочка рефор-
матора Єгора Гайдара, дуже швидко опанувала українську, чудово нею 
послуговується і не демонструє своєї інакшості. Російський журналіст 
Аркадій Бабченко наполегливо вчить українську, бо розуміє її надваж-
ливу роль у державному будівництві: «Мова – базис нації. Це настіль-
ки фундаментальне явище, що про нього, в принципі, навіть не має сен-
су говорити. Якщо Україна не матиме своєї мови – Росія обов’язково 
полізе рятувати країну від фашистів і бандерівців. Через десять років. 
Через п’ятдесят. Через сімдесят. Мені, як російськомовному журна-
лісту, повторюся, було б, звичайно, зручніше дві мови. Але я розумію, 
що мої проблеми – це мої проблеми. Що існування незалежної сувере-
нної вільної України – важливіше. А отже, якщо в України не буде своєї 
мови – «мижебратья» обов’язково полізуть цілуватися знову. Обов’яз-
ково полізуть рятувати «адіннарод» від фашистів і бандерівців. Років 
через десять. Через п’ятдесят. Через сімдесят. Але – гарантовано».

У той же час співвласник «Кварталу 95» Борис Шефір заявляє, що 
попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову на радіо 
та телебачення треба міняти, а закон про мову скасувати. «Я очікую 
перегляду квот. 90% – це багато. Закон про мову потрібно скасувати 
і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни». 

В ефірі програми «Свобода слова», Дмитро Разумков заявив, що 
має намір і далі публічно розмовляти російською, поки триває окупа-
ція Донбасу і анексія Криму. Мовляв, щоб ні у кого не виникло бажан-
ня захищати його від «утисків». 

Таке враження, що глава віртуальної партії не усвідомлює архі-
важливого значення державної мови. Або ж про цілком інше йдеться… 
Бо Путіну і Ко насправді глибоко плювати на російськомовних. Більш 
ніж промовистий факт: 15 липня 2019 року українські контррозвід-



39

Підсекція української преси

ники запобігли теракту Росії, який міг залишити і російськомовних, і 
україномовних мешканців Харкова без води і викликати витік отруй-
ного хімікату. Добре сплановану диверсію ФСБ мав здійснити шану-
вальник «рускава міра» Іван Обручников.

Перед тим очільник фракції «Оппозиційного блоку» Вадим Но-
винський і народний депутат Олександр Долженков передали до Кон-
ституційного Суду представлення, підписане 51 нардепом ВРУ, про 
визнання неконституційним Закону про забезпечення фунціонвання 
української мови як державної? На їхню думку, «Закон дискриминиру-
ет по языковому признаку 40% всего населения страны – русскоязыч-
ных украинцев, называя их национальным меньшинством».

Про так званих «рускоязичних» дуже влучно висловився відомый 
російський учений-історик, режисер Євген Понасенков: «Так называ-
емое русскоязычное население я бы назвал косноязычным. Русским 
языком надо владеть. И большинство так называемых совков и ват-
ников не используют русский язык во всем его богатстве, масшта-
бе, разнообразии, они не влюблены в его гармонию. Они используют 
только самые простенькие его формы для элементарной коммуника-
ции. Бытовой коммуникации. Это не значит, что они русскоязычные. 
Я знал русскоязычных людей. Многих выслали после 1917 года, в 1922-23 
году. Вот это были русскоязычные люди».

Напередодні офіційного візиту до Італії, 4 липня, Владімір Путін 
дав інтерв’ю італійській газеті «Корр’єре делла Сера», в якому заявив: 
«Насильницька українізація, заборони на використання рідної для міль-
йонів громадян України російської мови, включаючи викладання на ній 
у вишах і школах, розгул неонацизму, громадянський конфлікт, спроби 
колишньої влади зруйнувати крихкий міжконфесійний мир – це лише 
мала частина «багажу», з яким доведеться розбиратися новому пре-
зидентові».

РФ негайно взялася захищати начебто загрожені права так званих 
«російськомовних», висунувши необґрунтовану вимогу провести спе-
ціальне засідання Ради Безпеки ООН, присвячене мовному законові в 
Україні. 

Представник України в РБ ООН Володимир Єльченко поставив 
на місце гуманітарних спекулянтів з РФ. На засіданні 16 липня він зро-
бив офіційну заяву: «Російський представник продемонстрував кри-
чущу неповагу до Радбезу ООН, зловживаючи своїм правом просити 
повторного розгляду його листа. Закон про мову не має жодного відно-
шення до питань, які повинен обговорювати Радбез, оскільки регулює 
внутрішню політику. Країна, яка століттями придушувала українську 
мову, не повинна вказувати нам, якою мовою ми повинні говорити і 
писати!». Він, зокрема, процитував Нагірну проповідь з Євангеліє, 
назвавши Росію «лицеміром, який не бачить колоди у своєму оці». 
Єльченко також зазначив, що в багатьох країнах світу, де проживають 
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українці, відкривають школи, в яких діти навчаються українською, 
Кремль же в цьому питанні показує повну зневагу. 

Представник України наголосив: «У Росії, де проживає близь-
ко 3 млн українців, немає жодної української школи. У Криму було 
7 українських шкіл до анексії Криму. Окупаційна влада закрила всі 
українські школи. Нагадаю слова з притчі: «Ти, лицеміре, вийми спо-
чатку колоду із власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока 
брата твого». Це наша внутрішня справа і ми самі розберемося з цим за 
допомогою наших партнерів, включаючи міжнародні інститути». 

Партія «Слуга народу» у своїй програмі начебто турбується про 
національну ідентичність українців: «Введемо гуманітарну політику, 
яка сприятиме культурному, громадянському та духовному об’єднан-
ню громадян України. Створимо систему підтримки української мови 
та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного дер-
жавного фінансування. Створимо систему інформаційної реінтеграції 
жителів окупованих територій в Україні». 

Але при цьому Андрій Богдан, голова Офісу Президента Украї-
ни, заявляє, що команда Володимира Зеленського не має плану: «У нас
немає плану. Всі наші дії емоційні. Служба безпеки при попередньому 
президентові весь час писала фантастичні доповіді про те, що ми бу-
демо робити, і ніколи не вгадувала, тому що ми самі не знаємо, що ми 
будемо робити. Це емоційна кампанія, а не стратегічне планування».

Засадничою умовою економічного й соціального успіху держави 
є ефективна влада. У нашому конкретному випадку їй нарешті тре-
ба стати власне УКРАЇНСЬКОЮ, котра володіє успішною програмою 
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перезаснування країни. В цій програмі, крім інформаційного та вій-
ськового компонентів, чітко повинно бути зафіксовано ще й таке: на-
ціональною ідеєю для українців має стати їхнє всезагальне прагнення 
перетворитись на культурну та економічно могутню націю.

Але слова Мирослава Ірчана, сказані ним у 20-ті роки минулого 
століття, наразі можуть сприйматися лише як побажання: «У народі 
великої України захована давня верва, розмах. Це – народ колосальної 
енергії, народ індивідуальностей і контрастів. Він здоровий, як дуб, і 
гнилий, як порохно. Твердий, як мур, і гнучкий, як дамасценське залі-
зо. Народ мрійників і романтиків. Уміє на кожному кроці ризикувати 
життям і майном. Він має забагато людей ініціативи, і це закопує його. 
Кожний має свою думку і після неї все робить, бо переконаний, що 
вона найкраща. В цьому випадку треба нового генія – колективу, що 
зберіг би в тому народі непропащу силу енергії і звернув її на належ-
ний шлях, дав йому всебічну освіту, а тоді стане він зразковим наро-
дом, другою Німеччиною на Сході».

Де і як знайти цього «нового генія – колективу»? Коли українці 
стануть «зразковим народом»? Відповідь проста: коли вимкнуть емо-
ції і увімкнуть мозок.



41

Підсекція української преси

Тетяна Слотюк
(канд. наук із соц. комунікацій, доцент)

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ 
НАУКОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ

Престиж будь-якої професії залежить від поінформованості про 
переваги, здобутки і напрацювання у цій галузі. Інженерна, хімічна, 
фізична та інші прикладні галузі сьогодні стають дедалі менш популяр-
ними серед випускників шкіл, які обирають більш престижну, на їхнє 
переконання, спеціальність. Комунікація у мас-медіа творить цю реаль-
ність. Фільми, книги, науково-популярні журнали чи телепроекти про 
успішних юристів, журналістів чи банкірів – це вповні зайнята ніша. 

Через брак глибоко осмисленої інформації про різні галузі науки, 
чим вони займаються і які досягнення є у кожній із них, багато нау-
кових сфер сьогодні опиняються перед реаліями, в яких немає спад-
ковості наукових досліджень. Відкриття нових підходів до подання 
наукової інформації – виклик для медійників. Тому для журналістів 
вже давно назріло питання вироблення стандартів і підготовка фахів-
ців для роботи у незайнятій сфері – науковій журналістиці, а для нау-
ковців – це шанс заявити про свої винаходи, досягнення і дослідження. 

Аналіз публікацій у інтернет-просторі, засвідчив, що відсут-
ність підходів у висвітленні наукового життя України широко обго-
ворюється медіаекспертами та медіааналітиками. Основними інфор-
маційними порталами, де висвітлюється ця тема – «Детектор медіа» 
[1], «Mediasapiens.ua» [2; 6; 7], «Medialab.online» [5], у газеті «Дзеркало 
тижня» [8; 9], а також в особистих блогах журналістів та науковців.

Місія журналіста як популяризатора однієї із галузей наукового 
знання дуже складна. Тому мало бути зацікавленим у тій чи іншій га-
лузі, аби бути популяризатором науки, потрібно знати про неї все, ці-
кавитися і жити її проблемами повсякденно. «Хороший науковий жур-
наліст читає наукову літературу та періодичні видання з теми, на яку 
пише. Знання наукової мови – це обов’язок. Надання контексту – також 
важлива частина роботи» [4].

На Заході розвивається цей напрямок журналістської діяльності 
завдяки кільком потужним організаціям, які постійно проводять тре-
нінги, навчання та семінари для тих, хто замається науковою журна-
лістикою. Україна має такий досвід співпраці із Британською радою, 
яка теж проводила подібні навчання і тренінги в Україні. Досить ва-
гомий внесок у розвиток наукової журналістики у світі робить Това-
риство наукових журналістів у Массачусетському технологічному 
інституті (The Knight Science Journalism Fellowship at MIT), яке надає 
журналістам можливість зануритися в конкретну наукову тему. В 
Україні сьогодні немає такої потужної організації, яка б на постійній 
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основі моніторила, навчала, проводила семінари і вебінари для науко-
вих журналістів, тим самим заохочуючи медіа популяризувати укра-
їнську науку, збільшуючи її престиж не лише в Україні, а й для усього 
наукового світу. 

Для наукового журналіста важливо знайти те джерело інформа-
ції, якому він зможе довіряти. Англомовних джерел, де викладено ін-
формацію із найновішими науковими розробками Європи та світу є до-
сить багато, однак бракує україномовних, які б орієнтувалися не лише 
на внутрішню аудиторію. Репрезентація результатів досліджень для 
широкого загалу має відбуватися на тих інформаційних платформах, 
які можуть забезпечити їм якісне та швидке поширення у науковому й 
інформаційному середовищі. 

Найбільш популярними серед медіа, особливо розважального ха-
рактеру, є британські вчені, які своїми, часом абсурдними, досліджен-
нями здобувають першість у комунікації «наука – суспільство». Осо-
бливо актуальними у такому контексті постає проблема фактчекінгу, 
перевірки даних та результатів дослідження. Журналістом дуже часто 
можуть маніпулювати, бажаючи задати розголосу тим чи іншим «ви-
находам» чи «результатам досліджень». 

Науковий журналіст завжди має пам’ятати про те, що критики – 
не експерти. Науковому журналісту сьогодні набагато простіше знай-
ти фахівця, науковця і консультанта, який робить реальні наукові від-
криття, а не займається адміністративною роботою. Google Scholar дає 
змогу сьогодні знаходити таких експертів. Експертна оцінка, фахове 
подання інформації, баланс думок тут недоречний, наука – інша сфе-
ра журналістської діяльності. Читач, глядач, слухач має отримати ви-
триману, узагальнену інформацію, яка доведе істинність того, про що 
заявив журналіст, пояснить чому? і як? А ще важливо дати відповідь 
на запитання «Чи концепція працює на практиці? Що змінить це до-
слідження у якійсь із галузей життєдіяльності людини?». У науковій
журналістиці має бути баланс не думок, а фактів і історій, які сталися 
завдяки чи всупереч цим фактам. 

Підготовка одного матеріалу потребує значно більших затрат 
часу, ніж підготовка матеріалу про прорвану трубу у житловому маси-
ві. Наукова журналістика вимагає від автора тексту високої ерудиції, 
фаховості та обізнаності у тій сфері, про яку пише, а також постійного 
поглиблення знань у цій галузі (це і додаткове навчання, спілкування 
у середовищі експертів, постійний моніторинг новин із цієї галузі й 
опрацювання спеціальної літератури).

Проблема розвитку наукової журналістики полягає у тому, що 
сьогодні для редакцій ЗМІ є розкішшю «утримувати» спеціалізова-
них журналістів, які б займалися окремо науковою, тим паче однією 
чи двома галузями. Підготовка універсальних журналістів зумовлює 
проблему відсутності фаховості у висвітленні тем науки.
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На круглому столі, організованому Британською радою у 2006 
році, менеджер проектів у галузі науки, екології та технології Британ-
ської ради в Україні Віктор Кириленко зазначив: «Наука в усьому світі 
повинна служити людям, допомагати їм у вирішенні їхніх життєвих 
проблем, проте ефективне використання можливостей сучасної науки 
й технологій для потреб людини стримується відсутністю належного 
інформування, порозуміння між наукою і суспільством у цілому. По-
середниками між наукою і суспільством покликані бути ЗМІ» [3].

Наука має мати тісний зв’язок із суспільством, пояснювати та ін-
формувати, виходити зі своїх науково-дослідних інститутів на ширші 
простори медійного середовища, де вирує реальне життя. Популяри-
зація науки та її окремих галузей – це бонус, який отримає галузь за 
співпрацю із професійним науковим журналістом.
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УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ – ІНТЕГРУЮЧИЙ ПРИНЦИП 
ФОРМУВАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

У сучасних умовах інформаційно-психологічної і військової агре-
сії Російської Федерації проти України, президентських і парламент-
ських виборів актуалізувалася потреба прискіпливіше придивитися, 
глибше проаналізувати сутність принципів функціонування журна-
лістики в Україні, окреслити їхнє головне, фундаментальне спряму-
вання. Ґрунтовний аналіз діяльності ЗМІ в Україні дає підставу ствер-
джувати, що всі принципи журналістики повинні ґрунтуватися на 
засадах україноцентризму, тобто інтегруючого принципу формування 
журналістського професіоналізму і функціонування засобів масової 
інформації.

Україноцентризм – це політико-ідеологічна, соціально-економіч-
на, морально-духовна концепція розбудови відновленої незалежності 
Української Держави, це – філософська, національно-психологічна, 
світоглядна позиція журналіста, як і кожного громадянина України. 

Україноцентризм, як і німецький центризм, польськоцентризм, 
румуноцентризм, японоцентризм ґрунтується на концепції націона-
лізму, який є філософією буття Нації. В основі українського націона-
лізму  гуманістична національна ідея державотворення, а в основі 
шовінізму, фашизму, нацизму, московського рашизму – великодержав-
ницький імперський інтерес. 

Ідеологи «русского мира» заповзято нав’язують постмодерні по-
стулати в Росії, Україні та Європі, що, мовляв, українська держава  це
штучне утворення, це  помилка історії, тому її треба виправляти: по-
вернути Україну в лоно російської імперії. Для цього, за світоглядною 
парадигмою постмодернізму, яку московські рашисти переплели зі 
сталінською – комуністичною і гітлерівською – нацистською ідеологі-
єю і політикою людиновбивства, «все годиться, все прийнятно».

 У контексті журналістської діяльності така філософія постмодер-
нізму призводить до пропаганди найпаскудніших ідей і вчинків, до 
апології державної зради і замилування насильством, до заперечення 
національних прав українців і загравання з брехливим «русским ми-
ром». Французький історик Ален Безансон зазначив, що «мистецтво 
брехні таке ж старе, як і сама Росія». Нинішні апологети російської 
імперської ідеології і політики, танцюючи під мелодію путінської ба-
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лалайки, оспівують гібридну війну, безжальні репресії проти України. 
Цю, так звану журналістику, «необхідно вивчати в рамках окремої га-
лузі науки, на стику психіатрії, кримінології і зоопсихології»,  заува-
жує експерт із Москви Ігор Яковенко.

Отже, головною, потужною зброєю в інформаційно-психологіч-
ній війні з російськими маніпуляторами, та й маніпуляторами історії 
і сучасності з інших країн, має бути всебічно обґрунтована Правда – 
головна гуманітарна зброя.

Саме в цьому контексті, на мою думку, має бути побудований на-
вчальний процес в університетах, які готують журналістів. Не тільки 
студенти, а й викладачі повинні глибоко усвідомити, що гуманістич-
на, національно-громадянська журналістська творчість ґрунтується на 
органічному поєднанні свободи слова і відповідальності за долю лю-
дини, суспільства, держави, української мови, національної культури, 
духовності, самобутності, неповторності. 

Прикро, що досі чимало людей в Україні не розрізняють понять 
«знати» і «розуміти»: будь-яку маніпулятивну інформацію сприйма-
ють, тиражують її, хизуючись, що про це знаємо. Але у них відсутнє 
глибоке осмислення, розуміння сутності інформації на засадах украї-
ноцентризму. Це стосується і декотрих політиків, службовців, депута-
тів, журналістів, які з голосу російських маніпуляторів в умовах мос-
ковської агресії проти України пропагують нейтральність. Мовляв, 
мова, культура поза межами добра і зла, поза межами політики й війни. 
Відсутність глибоких, правдивих, системних знань є передумовою за-
силля скандальних, деструктивних, аморальних матеріалів і замовчу-
вання, ігнорування суспільно-важливих фактів, подій, явищ. 

Архиважливо ще і ще роз’яснювати українській, російській, єв-
ропейській і світовій людності, що Володимир Великий хрестив не 
московитів=росіян, не Росію, бо її на світі ще не було, а Русь, тобто 
русичів. У ІХ–ХІІ століттях не існувало російського народу (велико-
росів). На заліській території, нинішні північні терени Росії, жили 
угро-фінські племена (мурома, меря, весь, мещера, мокша та ін.). Їх 
р ) р р р

називали народом моксель, який згодом став основою московитів – ни-
нішніх росіян. Потрібно нагадати, що Петро І украв назву давньоу-
країнської держави Русь і розпорядився називати «Московское царство 
Российским государством».

Слов’янські племена (поляни, деревляни, сіверяни, дуліби, тивер-
ці та ін.) в історичному розвитку утворили державу Русь, русичів, тоб-
то українців, якій у 2018 році виповнилося 1180 років. Центром Руської 
держави були поляни, вони були Руссю. Отже, спадкоємицею Русі є 
Україна (!), а не Московія=Росія. Росіяни і українці не один й той же 
народ, вони – різного роду-племені. Але ми сусіди, і треба жити у зла-
годі та мирі, що тільки залежить від росіян та європейських і амери-
канських народів.
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Російсько-українська війна – це війна цивілізацій, цінностей, сві-
тоглядних орієнтирів. У цьому контексті дуже важливо, щоби студен-
ти – майбутні журналісти, нинішні працівники ЗМІ, педагоги розумі-
ли: в умовах гібридної війни до принципів, стандартів журналістської 
професії потрібно ставитися не стандартно, не традиційно, а неорди-
нарно, конструктивно. 

Отже, інформаційно-психологічна і військова агресія Російської 
Федерації проти України диктує особливі умови, особливі критерії до-
тримання принципів журналістської діяльності, глибинною сутністю 
яких має бути україноцентризм в органічному поєднанні із загально-
людськими цінностями. 
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МОВЧАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНА ОДИНИЦЯ

Антиномічна реальність пронизує наше життя. Антиномічного 
значення набуває поняття морок і світло, холод і спека, день і ніч, на-
родження і смерть та ін. У цей ряд вписується опозиція говорити і
мовчати як категорії спілкування. Мовчання – комунікативно значу-
ще, однак не завжди піддається вербалізації, не завжди можна словом 
осягнути певний стан людського переживання, яке супроводжується 
мовчанням.

Останнім часом опубліковані праці, присвячені антропології мов-
чання, його семантиці, онтологічній значущості (Я. Ядацький, Л. Віт-
генштайн, Ю. Лотман, Т. Возняк, М. Зубрицька). В українській науці 
ця тема маловивчена, зокрема проблема невербалізованості, культу-
ра мовчання, зображення різних станів мовчання в художніх текстах, 
тема мовчання, як і замовчування в політичному дискурсі, в україн-
ській публіцистиці.

В українській мові утворено ціле гніздо образних висловів на по-
значення феномену мовчання. Вони зібрані і частково пояснені у ба-
гатьох фразеологічних збірниках. У них відображено досвід народу, 
його морально-етичні засади (Знаєш – кажи, не знаєш – мовчи; Вмієш ((
сказати – вмій і змовчати;Мовчи, коли письма не знаєш; Тіпун тобі на 
язик; Прикусити язика; Язик у петлю скрутило; Не питаний мовчи).

Цікавий і повчальний матеріал – це сентенції інтелектуалів різ-
них епох та різних країн1. Працівники різних каналів ЗМІ, як і май-
бутні журналісти, засвоюючи такі крилаті вислови, розширюють обрії 
бачення складного для вербалізації явища мовчання, пізнають способи 
відтворення різних станів мовчання,удосконалюють свою стратегію 
мовчання, вчаться лаконічно формулювати думку. У сентенціях під-
креслено роль мовчання у бутті людини (Мовчання привчає до розду-
мів; Мудро говорити – важко, а мудро мовчати – ще важче; Магія 
слова живиться мовчанням), його значення у бесіді (Мовчання – осо-
бливе мистецтво бесіди; Мовчання – продовження суперечки іншими 
словами; Нема відповіді, принизливішої за мовчання; Найнудніші ті, 
хто не вміє мовчати).

Пильну увагу варто звернути на крилаті вислови теософського 
змісту, ще так недавно татуйовані атеїстичним режимом: «Божий Го-
лос чути лише у мовчанні», «Марія – це мовчання, яке стає Словом»,

1 Див., наприклад Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, 
цитат. Львів: ПАІС, 2011. 
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«Слово народжується з божественного мовчання», «Не лише своїм 
словом говорить Бог, а й своїм мовчанням».

Увагу зосереджено й на дражливій для всіх темі політика – сус-
пільство – мовчання. Лаконічно, дотепно, з присмаком іронії харак-
теризують тих, хто щедрий на обіцянки, чиї слова не завжди відпові-
дають їхнім вчинкам: (Народ ушанував мовчанням чергові дії уряду; 
Гласність – це не коли багато говорять, а коли не замовчують; Коли 
всі співають дифірамби вождю, мовчання стає крамолою; Народ мов-
чить матом). Гостра засуджено замовчування (Коли факти були впер-((
ті, він їх замовчував; Замовчування може бути підлістю). Характерис-
тика тоталітарної влади відчутна крилатих висловах Мовчання вигідне 
владі; Мовчазна смерть; Стіна мовчання (про голод в Україні 30-их 
років); Крик німого раба; Свобода німування.

Опрацьована тема дає змогу зробити короткі висновки:
Мовчання – безмежне своєю семантикою, значеннєвими відтінка-

ми, як і сфера людських почуттів. 
Слово мовчати функціонує як важлива одиниця спілкування, ко-

мунікативно значуще, дуже складне для вербалізації.
Набуваючи досвіду життя в соціумі, людини виробляє свою стра-

тегію мовчання: мовчить, коли не хоче конфліктувати, коли виявляє 
обачливість у словах і діях; коли бере до уваги соціальний статус між 
комунікантами, напруженість/близькість, повагу/зневагу у стосунках 
тощо. Така стратегія особливо важлива для людей усно мовних про-
фесій.

У соціології функціонує термін спіраль мовчання, який у 70-х ро-
ках минулого століття ввела в науковий обіг Еліза Нойман. Він сто-
сується суспільного конформізму: люди, прагнучи уникнути ізоляції 
з боку громадськості, постійно вивчають, обсервують своє оточення, 
щоб у відповідний момент заявити про себе. У літературознавстві за-
кріплюється у вживанні термін поетика мовчання – вияв скорботи,
пошанування тих, що відійшли від нас у засвіти, вбиті, розстріляні, 
закатовані,знищені в таборах смерті, виморені голодом.

Зазначу, що в довідковій літературі, виданій в час тоталітарного 
режиму, гасло мовчання або зовсім не подавали (див. Психологічний 
словник, УРЕ; хоч гасло спілкування зафіксовано у них), або його се-
мантику доволі поверхово тлумачили: «небажання говорити», «збері-
гати таємницю». 
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ВЖИВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ПРИЙМЕННИКОМ НА
В УКРАЇНСЬКОМУ ПУБЛІЧНОМУ МОВЛЕННІ

Ц

Сучасне українське публічне мовлення відображає всі суспільні 
процеси та зміни, що відбуваються у ХХІ столітті. Питання культури 
усного мовлення залишається актуальним, зважаючи на те, що якість 
мовлення є важливим складником іміджу публічної особи. На окрему 
увагу заслуговує культура вживання прийменникових конструкцій в 
українській мові. На жаль, українські публічні особи, зокрема телера-
діожурналісти, часто роблять помилки у вживанні прийменникових 
конструкцій, використовуючи їх у неправильних граматичних формах. 

Прийменник на – один з найпоширеніших за уживанням при-
йменників в українській мові. Належить до найдавніших елементів ос-
новного словникового фонду всіх слов’янських, а також індоєвропей-
ських мов, що помітно з такого зіставлення: готське аnа, англійське 
оn, староверхньонімецьке аn, аnа, сучасне німецьке аn, у всіх слов’ян-
ських мовах на. Крім того, дослідники зазначають спорідненість цього 
прийменника з литовським nа, та nио [1, с. 24].

Прийменник на в українській мові правильно вживати для: 1) вка-
зівки на простір, поверхню (покласти (( на стіл); 2) позначення часу, 
відрізка часу (у ніч на 1 березня); 3) позначення кількісних відношень 
(помножити(( на два); 4) після дієслів а іти, скликати, вставати (іти на
роботу); 5) зазначення мети, призначення чогось (уу відомість( на зарп-
лату); 6) позначення обставин, способу та засобу дії (уу надіслати (( на ра-
хунок); 7) позначення об’єктних відношень (к спасибі (( на доброму слові).

На жаль, телерадіожурналісти часто неправильно утворюють 
конструкції з цим прийменником. Сполучення з прийменником на в
багатьох випадках замінилися конструкціями зі словами до, в, через, 
за, про, від, проти, з, а також відіменниковим прийменником про-
тягом. Виокремлюємо кілька випадків неправильного вживання. Не 
можна вживати прийменник на на позначення:

•  деяких часових відношень: на наступний день – нормативне на-
ступного дня, на цих вихідних – правильно цими вихідними, на 
днях відбулась – пор. цими днями відбулась, на другий день – пра-
вильно іншого дня, на минулій неділі – відповідно до норм мину-
лого тижня, на протязі тижня – правильно упродовж тижня;

• об’єктних відношень: одружитися на однокурсниці – україн-
ською одружитися з однокурсницею, розмовляти на англійській 
мові – нормативне розмовляти англійською мовою, навчатися на 
рідній мові – правильно навчатися рідною мовою, купити на го-
тівкові гроші – нормативне купити за готівку, накликати на себе 
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підозру – згідно з нормами викликати до себе підозру, підписка 
на газети – правильно передплата газет, податок на кого, що – 
згідно з правилами податок з кого, чого, говорити на декількох 
мовах – правильно говорити декількома мовами, бути на перших 
ролях – українською бути в ролі лідера;

• обставинних відношень: летіти на літаку – правильно летіти
літаком, на зворотному шляху – пор. по дорозі назад, вертаючись 
назад, пливти на пароплаві – правильно пливти пароплавом;

• фразеологізмів та деяких стійких словосполучень: берегти на 
чорний день – правильно берегти про чорний день, всім смертям 
на зло – українською двом смертям не бувати, легкий на підйом – 
нормативне повороткий, моторний, легкий на підмову, на всякий 
випадок – нормативне про всяк випадок, на птичих правах – пра-
вильно без законних підстав, без права, як на підбір – правильно
один в один, як один, скочити на ноги – українською схопитися,
На поміч! – правильно рятуйте! Пробі!, на худий кінець – пра-
вильно у найгіршому разі, один на один – українською сам на сам,
кожна хвилина на рахунку – правильно кожна хвилина врахована.
Дуже часто в мовленні публічних осіб можна почути неправиль-

не сполучення на рахунок чого-небудь. Лексему рахунок в українській 
мові потрібно вживати як іменник, наприклад, у сполученнях банків-
ський рахунок, поповнювати рахунок, а прийменникова конструкція на 
цей рахунок є ненормативною, її слід замінювати прийменником щодо: 
на цей рахунок скажу – про це скажу, щодо цього скажу. 

Аналізуючи зазначені приклади порушень уживання приймен-
ника на в українському публічному мовленні, можна виділити дві го-
ловні причини таких помилок: 1) незнання граматичних норм україн-
ської мови, що стосуються цього службового слова; 2) використання 
скалькованих з російської мови словосполучень та фразеологізмів. Слід 
пам’ятати, що українська мова має багату фразеологію, що формува-
лась упродовж століть. Українська фразеологія має свою специфіку і 
відрізняється від стійких словосполучень інших слов’янських мов, тому 
вживати у своєму мовленні фразеологізми інших мов не правильно. 

Отже, прийменникова система української літературної мови – 
давня та багата. В українському публічному мовленні часто трапляють-
ся помилки у вживанні конструкцій з прийменником на. Задля уник-
нення таких мовних покручів потрібно ознайомитися з граматичними 
правилами утворення конструкцій з на та вживати у своєму мовленні 
лише українські стійкі словосполучення, а не скальковані з інших мов.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Колодяжний А. С. Прийменник. Матеріали до лекцій з курсу «Су-
часна українська літературна мова». Харків, 1960.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖАНРІВ ФОТОЖУРНАЛІСТИКИ 
В СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Ц

Сучасна медійна система перебуває у стані розширення форма-
ту подання інформації. Про це свідчать останні дослідження в сфе-
рі комунікацій, які здійснюють науковці. Засоби масової інформації 
щоразу змінюють форму та вид матеріалів задля досягнення високих 
рейтингів, а особливо для заохочення читача (глядача) до перегляду 
публікацій. Відомо, що людина насамперед візуально сприймає інфор-
мацію, тому дуже часто друковані видання виділяють усю першу сто-
рінку для ілюстрування актуальної теми.

Фото з важливих суспільних подій та явищ, яке наповнене зміс-
том, може передати набагато більше інформації та миттєво вплину-
ти на людину, аніж декілька сотень рядків тексту. Саме задля цього 
більд-редактори обирають якісні та важливі за змістом фото для ілю-
страції друкованих і інтернет-видань. Відповідність ілюстративного 
матеріалу щодо жанрової палітри фотожурналістики є особливо важ-
ливою, адже певний жанр формує зміст та візуальне обличчя редакції. 
Щоправда, у зв’язку з розвитком мультимедійних цифрових технологій 
жанри фотожурналістики сьогодні перебувають у процесі внутріш-
ньої асиміляції (отримують певні суміжні ознаки та уподібнення) та 
трансформації (зміни і перетворення однієї форми на іншу).

Щоразу складнішим завданням для дослідників фотожурналіс-
тики є визначення жанрових особливостей конкретних матеріалів у 
медіа. Сьогодні майже неможливо знайти класичний фоторепортаж чи 
фотонарис, проте з’являються нові форми у електронних медіа, зокре-
ма, лонгріди, фотоблоги, фотопроекти тощо. Тепер подорожній фото-
нарис трансформується у тревел-фотографію, а будь-який автопортрет 
сьогодні називають селфі.

Важливим є факт, що поява в англійській мові слова «селфі» ста-
ла підтвердженням зростання популярності автопортретів. Словник 
Oxford English Dictionary оголосив слово selfi e міжнародним словом 
2013 року і додав його офіційно до власного складу. Під значенням 
терміна «Selfi e» (від англійського self – «сам, само») користувачі розу-
міють автопортрети, зроблені за допомогою камери мобільного теле-
фону, які одразу можна завантажити на власні сторінки у соціальних 
мережах. Це також найпростіший спосіб поділитись емоціями з друзя-
ми в режимі онлайн. 

Автопортрети, зняті на мобільний телефон, стають дедалі попу-
лярнішими та належать до останніх феноменів електронної сучаснос-
ті. За даними дослідників з Нью-Йорка, які аналізують фото з різних 
р ф р у
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куточків світу, щодня у соціальні мережі завантажують понад мільйон 
селфі [4]. Психологи стверджують, що на підсвідомому рівні створю-
ється своєрідний інстинкт людини, яка фотографує, – зберегти від за-
буття. Адже фотографують усі незалежно від віку, статі, статусу чи 
національності. Сьогодні селфі – це міжкультурний феномен, який 
виник в еру Інтернету, і саме це явище зумовлює потребу осмислення 
науковцями в сферах комунікацій та психології.

З появою інтернет-журналістики зросла роль фотографії, а форма 
її подання змінюється, оскільки фото в мережі не обмежується в кіль-
кості, розмірі та якості. На сторінках інтернет-видань можна розмісти-
ти багато фотоілюстрацій, для того, аби висвітлити події візуально, 
зі всіма деталями, описати те, що відбувається. Кількість світлин не 
обмежується форматом чи кількістю сторінок як у газеті чи журналі. 
Щоправда, не варто публікувати надто багато фото, оскільки при пе-
регляді більше 15 зображень реципієнт втрачає увагу, тому більшість 
з них не запам’ятовує.

Принцип роботи нових медіа дещо модифікував й жанр фото-
репортажу, який може бути як подієвим, так і тематичним. У проце-
сі публікації актуальна також надмірна серійність, адже редакторам 
доцільніше опублікувати більше фото з окремими деталями події, 
ніж шукати кілька різнопланових та формулювати до них підписи. 
Це повністю відрізняє нові медіа від преси, де інколи одна фотографія 
повинна розповідати максимум про подію. Поняття фоторепортажу є 
багатозначним. Цим терміном позначають і спосіб зйомки, і окремий 
інформаційний знімок, отриманий репортажним способом, і кілька 
фотографій, що висвітлюють розвиток якої-небудь події чи явища. У 
словнику медійних термінів, який уклали польські дослідники, фо-
торепортаж розглядається як збірка щонайменше трьох фотографій, з 
яких одна зображає героя, інша – час, коли відбувається подія, а тре-
тя – місце проведення заходу. Усі наступні світлини є авторським до-
повненням описаної історії певної особи чи групи осіб [2]. 

Однією з головних ролей фотографії у соціальних мережах є зосе-
редження уваги навколо повідомлень про події. Окрім цього, фотогра-
фія у соцмережах є засобом оприлюднення свого місця перебування. 
А відколи відомі політики почали заводити собі веб-сторінки, то фо-
тографія стала ще й засобом PR-у та подання тих чи інших подій у по-
зитивному чи негативному ракурсі. Про це свідчить успіх популярної 
сторінки у інстаграмі одного із кандидатів під час виборів Президента 
України в 2019 році. Сьогодні соціальні мережі є передовсім прикладом 
найбільшої інтерактивності та оперативності у сфері нових медіа. На 
відміну від інтернет-видань, соціальні мережі інтегровані у більшість 
мобільних пристроїв, що здатні створювати контент. Прес-фотографія 
у соціальних мережах є першим оперативним свідченням правдивості 
події, що відбувається.
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Фотожурналістика в контексті конвергенції  інформацій ного про-
стору оволоділа новими унікальними функціями, особливостями ви-
робництва і сприй няття аудиторією. Специфіка Інтернету, як каналу 
розповсюдження, дає змогу поєднувати у візуальному контенті тради-
цій ні форми подання інформації  з іновацій ними підходами. 

Дослідниця Ганна Цуканова визначає, що основним рушійним 
механізмом до нових можливостей цифрової фотожурналістики є роз-
ширення технічного потенціалу. Новітні мультимедій ні інструменти 
і можливості платформ сприяють появі нових форматів подання візу-
ального контенту. При цьому ще не варто говорити про виникнення 
власне нових жанрів. Адже, на думку авторки, мультимедій ні засоби 
хоч і поширюють інформацію для споживачів у різних «обгортках», 
однак саму жанрову класифікацію зображальної  журналістики вони 
не розширюють [3].

Раніше аналітики визначали відмінність між газетними і жур-
нальними фотоілюстраціями, порівнюючи якість, форму та зміст, але 
сьогодні ці критерії є значно вищими завдяки розвитку мережевої фо-
тоілюстрації.

Професор Сергій Горевалов класифікує жанри фотожурналіс-
тики за принципом, який грунтується на єдності слова і зображення, 
та виділяє самостійні та допоміжні жанри [1], а польський професор 
Казімєж Вольний-Зможинський пропонує та характеризує деякі нові 
візуальні форми передачі інформації, зокрема, прес-фотографію, фо-
тоесей, фотокаст тощо [5]. 

Сьогодні науковці здійснюють чимало класифікацій жанрів фо-
тожурналістики, але єдиної системи так і не визначено. Саме вивчення 
явищ трансформації, змін, переходу інформації з однієї форми в іншу є 
особливо актуальним під час розвитку цифрових комунікацій. 
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Д

Серед українців, яких доля закинула в чужі світи, на далекі конти-
ненти є й було чимало науковців, письменників, поетів, митців, компо-
зиторів, акторів, співаків, які збагатили українську культурну й науко-
ву спадщину. Але, як слушно зауважив український мистецтвознавець 
Володимир Попович, «якось воно так виходить, що коли котрийсь із 
них здобуде собі серед чужих визнання, або високу соціальну позицію, 
то ми ним гордимося і цікавимося, а про інших, які не пішли проявля-
тися в чуже середовище (або не отримали в ньому широкого розголосу), 
ми забуваємо, а навіть часто і не помічаємо їх між нами» [2, с. 210].

Таку ситуацію важко назвати здоровою та нормальною, адже всім 
(а не лише прославленим творчим діячам з українським корінням) на-
лежиться гідна пошана, бо своїм талантом і працею вони творили з 
українців культурний народ, без їхньої творчості ми були б неозначе-
ною етнографічною масою, а не народом.

Аби ані самі українські митці, ані їхня творчість не загубилися 
на чужині, необхідно було інформувати українську громаду про їхнє 
життя та творчість. Цю функцію на чужині взяли на себе як окремі 
видання («Українська літературна газета», ««Сучасність», «Нотатки з 
Мистецтва», «Київ», «Авангард», «Арка», «Визвольний шлях», «Наше 
життя», «Терем», «Самостійна Україна», «Свобода»), так і окремі жур-
налісти (Святослав Гординський, Євген Блакитний, Петро Мегик, 
Юрій Тис-Крохмалюк, Аркадія Оленська-Петришин, Богдан Титла, 
Іван Кедрин, Остап Тарнавський, Богдан Стебельський, Юрій Соловій, 
Володимир Янів, Богдан Певний, Михайло Островерха, Іван Кейван, 
Володимир Жила).

В когорті діаспорних мистецтвознавців, які на шпальтах укра-
їнських видань писали про становище українського мистецтва на чу-
жині та про його яскравих репрезентантів, був і Володимир Попович. 
Біографічних даних про автора не так уже й багато – він народився 
на Перемищині 7 грудня 1922 року. У 1936–1939 роках навчався 
в перемиській гімназії. Був помічником бібліотекаря в шкільній 
бібліотеці і вже з тих часів цікавився мистецтвознавчими публікаціями 
в галицькій періодиці. У 1942–1944 роках мешкав у Львові, де 
познайомився із багатьма діячами української культури.
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Далі вирушив на Захід разом із тими, хто тікав від більшовиків, 
які знову поверталися на західноукраїнські землі. Закінчив медичні 
студії у Люверені в 1950 році, де й «почав цікавитися активніше 
українськими мистцями: кількох із них пізнав особисто, з деякими 
почав листуватися, про ще інших довідався з преси і таким чином я 
мав приблизне уявлення про наше образотворче мистецтво у вільному 
світі» [3, с. 95].

Після здобуття лікарського фаху замешкав у бельгійському місті 
Гент, а згодом перебрався до містечка Етіне-сюр-Сен, що неподалік 
Парижа. Крім лікарської роботи, якою заробляв на прожиття, активно 
долучався до поточних справ української громади, зокрема довгий 
проміжок часу очолював Український допомоговий комітет в Бельгії.

Перу лікаря, громадського діяча, мистецтвознавця і публіциста 
належить близько півсотні біографічних нарисів про життя та 
творчість українських художників, змушених емігрувати з рідних 
земель у воєнне та післявоєнне лихоліття 1944–1945 років. Деякі зі своїх 
публікацій підписував псевдонімом Володимир Ладижинський. За 
словами Павла Лопати, «статті його не так критичні, як інформативні, 
представлені з усім багатством деталей, подробиць і біографічних 
даних про художників, із якими він знайомився, особисто їх знав, 
спілкувався із ними, переважно в державах Західної Європи» [1]. З 
багатьма із митців Володимир Попович зустрічався особисто.

Із таких зустрічей він привозив картини українських митців (був 
пристрастним колекціонером мистецьким творів), але найважливіше, 
що результатом таких зустрічей і розмов ставали публікації про життя, 
долю і творчість художників та скульпторів. «Такі публіцистичні праці 
сприяли заповненню прогалин в українському мистецтві, знайомили 
фахівців із творчістю тих художників, діяльність яких замовчувалась 
у радянські часи в Україні, коли не тільки обминалися мовчанкою, а 
й знецінювалися імена українських майстрів, та ще й емігрантів» [1].

Більшість праць Володимира Поповича належать до жанру 
біографічного нарису. Якщо героями нинішніх біографічних нарисів 
стають переважно відомі особистості, «зірки» шоу-бізнесу, кіноактори, 
то Попович ставив собі за мету розповісти про тих українських митців, 
які не забувають своєї рідної землі навіть після здобуття популярності 
на чужині. Героями його нарисів були Олександр Архипенко, Василь 
Хмелюк, Михайло Нечитайло-Андрієнко, Григорій Крук, Марія 
Дольницька, Софія Зарицька, Олександр Савченко-Більський, Іванна 
Нижник-Винників, Микола Бутович, Михайло Кміт, Олекса Грищенко, 
Галина Мазепа, Роберт Лісовський, Северин Борачок, Софія Левицька, 
Любослав Гуцалюк, Яків Гніздовський та інші.

У своїх публікаціях Володимир Попович не стільки вдається 
до аналізу техніки виконання мистецьких творів героями нарисів, 
скільки акцентує на їхніх життєвих колізіях, намагається розібратися, 
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що мало визначальний вплив на творчість його героїв. Автор виступає 
своєрідним провідником, який прагне не лише познайомити читачів з 
обраною для нарису особистістю, але й подати власну, добре продуману 
концепцію його образу. Особливо цінним є суб’єктивний погляд автора 
на героя своєї публікації, що знаходить своє відображення в доборі 
епізодів і фактів, пошуку промовистих деталей тощо.
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НОВАЦІЇ І ТРАНСФОРМАЦІЇ

Мій виступ зумовлений потребою інформування й певного роз’яс-
нення Наказу МОН України від 15.01.2018 р. № 32 «Про затвердження 
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», за 
яким втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження По-
рядку формування Переліку наукових фахових видань України», заре-
єстрований в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року, № 
1850/22162. Відтепер науковим фаховим виданням, включеним до Пе-
реліку наукових фахових видань України на день набрання чинності 
цим наказом, присвоюється категорія «В» строком на два роки. Якщо 
протягом цього строку стосовно видань категорії «В» до МОН подані 
документи, що підтверджують дотримання вимог для присвоєння ка-
тегорії «А» або категорії «Б», їм присвоюються ці категорії.

Які особливості нового Наказу?
До нового переліку будуть включені наукові періодичні видан-

ня України, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of 
Science Core Collection (категорія «А»); видання, які відповідають ви-
могам підпунктів 1-8 цього пункту (категорія «Б»); видання, які від-
повідають вимогам підпунктів 1-5 цього пункту, з урахуванням вимог 
підпункту 3 пункту 11 цього Порядку (категорія «В»).

Якщо з категорією «А» усе зрозуміло, то на категоріях «В» та «С» 
варто зосередитись додатково.

Отже, вимоги для категорії «Б»:
1) наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової 

інформації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою його роз-
повсюдження (для періодичних друкованих наукових видань);

2) ISSN-номер, що використовується для ідентифікації друкова-
ного та/або електронного періодичного видання та дотримання заяв-
леної періодичності;

3) присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного 
цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifi er);

4) наявність web-сайту видання з українським та англійським 
інтерфейсами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі 
сферою поширення видання) або web-сторінки видання на web-сай-
ті засновника (співзасновника) видання з інформацією про політику 
(мету та завдання) наукового видання, склад редакційної колегії (ре-
дакційної ради (за наявності)) із зазначенням наукового ступеня, зван-
ня та основного місця роботи, процедуру рецензування та дотриман-
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ня редакційної етики, порядок оформлення та подання публікації для 
оприлюднення… Якщо видання не є повністю англомовним, кожна 
публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англій-
ською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові сло-
ва. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не 
українською мовою супроводжується анотацією українською мовою 
обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;

5) розміщення на платформі «Наукова періодика України» в На-
ціональній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України 
та в Національному репозитарії академічних текстів у разі відкритого 
доступу електронних копій видання, а за умови розповсюдження за пе-
редплатою – повного бібліографічного опису та анотації до статей, які 
розміщуються у відповідних номерах видань, для формування реєстру 
академічних текстів;

6) забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для 
публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеці-
альністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у ви-
даннях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених 
до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії 
чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що на-
лежать до категорій «A», «B» aбо «C» за класифікацією Research School 
for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE); ре-
цензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним 
підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років;

7) наявність у складі Редакційної колегії видання не менше семи 
вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що 
відповідають науковому профілю видання згідно з п. 5 цього Порядку. 

Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, 
повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або 
не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що 
відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять р о-
ків, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих 
щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science 
Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи моногра-
фій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій 
«A», «B» aбо «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic 
and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що 
працюють за основним місцем роботи в українських наукових уста-
новах або закладах вищої освіти, і щонайменше – один науковець, що 
працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або 
закладі вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної ко-
легії потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не 
більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку;
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8) включення до профільних міжнародних наукометричних баз 
даних, рекомендованих МОН.

У «Вісника Львівського університету. Серія журналістика» 
(http://publications/ .lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/ : Свідоцтво 
про державну реєстрацію: KB №4618-3589Р від 30.10.2008 р., ІSSN 
2078-7324 (Print), засновано 1958 р. і, за наказом МОН України №1413 
від 24.10.2017 р. (додаток 7), фахового видання з соціальних кому-
нікацій, включеного до міжнародної наукометричної бази «Копер-
нікус» (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=15938), 
індексованого на платформі Google Академія (https://scholar.google.
com.ua/citat ions?hl=uk&user=96FDZXIAAAAJ&view_op=list_
works&authuser=1), розміщеного у Каталозі Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/
irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S
21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=2
0&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21ST
R=%D0%9628852:%D0%96), який має номери DOI з 2006 р. (https://
search.crossref.org/?type-name=Journal+Issue&q=2078-7324&sort=year) 
та який включено до Рейтингу наукових періодичних видань, що ма-
ють бібліометричні профілі (http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.
php?page_sites=journals&fbclid=IwAR1KZhJMrz1HiSfvezQ2jdQCcIBbt
_Z-vmg3RHDIElyqpWXDxeNd31Os5I4), як це не дивно, але є реальні 
проблеми із виконанням пункту 7 Наказу. І вони ніяк не вирішаться 
самі по собі, оскільки поки що в нашій країні не існує наукових ви-
дань із соціальних комунікацій, зареєстрованих у Web of Science Core 
Collection та/або Scopus, та й за кордоном цих видань обмаль. Прак-
тично усі вони на платній основі, чимало також серед них видань так 
званих одноденок, які на момент подачі статей нібито в рейтингових 
наукових базах, а на момент виходу у світ – уже поза ними...

Як українського науковця і редактора, мене також бентежить 
і п.11 згаданого Наказу, за яким видання категорії »В», яке протягом 
двох років не отримало права на присвоєння категорії «А» чи катего-
рії «В», виключається з Переліку без права поновлення. Норма зовсім 
драконівська, антинаукова, антидержавна. Це однозначно.

Українських учених дивує також необхідність подання (з метою 
перереєстрації) повних пакетів паперових документів. У час електрон-
ного документообігу це кроки назад.

На мою думку, при подальшому зволіканні з вирішенням зазна-
чених проблем на рівні законодавчих трансформацій (скажімо, дода-
вання до цього переліку двох пріоритетних й інших наукометричних 
баз, скажімо, «Копернікус», або й створення національної бази), без 
вилучення ультиматних форм, без більш активної позиції керівництва 
наших вишів та наукових установ, українська гуманітарна наука ризи-
кує взагалі опинитися без статусних наукових видань.
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КОНЦЕПТ ЄВРОПА В РЕЦЕПЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ

ЦЦ Ц ЦЦ

1. Концепт Європа формується, артикулюється, м одифікується на 
різних рівнях дискурсивних практик української інтелектуальної еліти 
і в минулому, і в сьогоденні: чи то у текстах Івана Франка, Лесі Україн-
ки, Юрія Шереха, Володимира Яніва, чи то Оксани Пахльовської, Во-
лодимира Єрмоленка, Миколи Рябчука, Ярослава Грицака та ін. 

2. Поняття концепт науковці трактують і як «одиницю менталь-
ності», і як «одиницюю свідомості», і як «одиницю мовної картини сві-
ту», і як «одиницю інформації про світ» тощо [6, с. 215–216].

3. Для визначення вузлового поняття покликатимемося на М. По-
люжина, який зазначає, що «концепт − передусім, ментальна одиниця 
й елемент свідомості, що виступає попередником між реальним світом 
і мовою, він охоплює і культурну інформацію, у якій вона фільтру-
ється, переробляється й систематизується. Тому концепти утворюють 
своєрідний культурний пласт, що функціонує між людиною та середо-
вищем. Вони наявні у свідомості (ментальному світі) людини у вигляді 
«пучків» понять, знань, асоціацій, переживань, які не тільки мислять-
ся, а й переживаються» [6, с. 215].

4. Концепт Європа як культурний пласт українського менталь-
ного коду актуалізується в певних історично межових періодах, як-от 
1991, 2004, 2013-2014 роки, що стали точками біфуркації суспільства 
як системи, що виходить на якісно інший рівень організації та струк-
турування.

5. Концепт Європа не лише мислився, а й переживався емоційно 
гостро саме під час Революції Гідності, коли українці віддавали життя 
за ідеї і цінності, що наповнюють зміст концепту Європа.

6. Публіцистичні тексти української інтелектуальної еліти ак-
тивно впроваджували концепт Європа в культурну свідомість постра-
дянської/постколоніальної доби. Як зазначає Л. Василик, «публіцист 
в одному концепті фокусує цілий спектр різноманітних значень, тому 
концепт тісно пов’язаний зі змістом, з відображенням у тексті картини 
світу, підкреслює і увиразнює саму концепцію. Наповнення концепту 
відбувається через розкриття змістової сутності публіцистичного тек-
сту, через його проблемну парадигму. Концепти як «рухомі» семан-
тичні поняття можуть втілювати логічний та емоційно-асоціативний 
зміст, залежно від контексту набирати первинної та вторинної (мета-
форизованої) номінації, створювати систему бінарних смислових опо-
зицій (Україна – Європа, свобода – рабство тощо), в контексті кожної 
національно-культурної свідомості набувати конкретніших історіос-



61

Підсекція міжнародної журналістики

офських аспектів – відображати через закріплення у публіцистичній 
картині світу філософське і морально-духовне  освоєння історії і сус-
пільної практики» [1, с. 31].

7. За концептом Європа в текстах української інтелектуальної 
еліти постає ціла система знаків, кодів, символів, конотацій, асоціа-
тивних полів, які чітко маркують духовні, психологічні, культурні, 
геополітичні параметри цієї категорії. Концепт як культурний код, як 
смислове осердя містить основне змістове навантаження, має власну 
структуру, що становить його концептуальне поле, оприявнює автор-
ські інтенції, світоглядні засади, ціннісні орієнтири, а в підсумку через 
рецепцію формує суспільну свідомість, маркує ментальне поле люди-
ни і нації.

8. Зокрема, у текстах Володимира Єрмоленка простежуємо пере-
осмислення есею Мілана Кундери «Трагедія Центральної Європи» на 
ґрунті подій в Україні і водночас нове геополітичне маркування змісту 
вузлового концепту: «Нині живемо, однак, в інші часи. Від епохи Кун-
дери кордони європейського проекту посунулися далі на схід. Сьогод-
ні вони проходять не між Центральною Європою та Україною. А там, 
де йде війна на Донбасі» [4].

9. Есей Оксани Пахльовської «Вкрадена Європа» і Україна: між 
новим Мюнхеном і Ялтою-2» робить ідейний зріз концепту Європа в 
контексті подій на Майдані і подальшого геополітичного вектору Укра-
їни: «…Ніяке розчарування щодо ЄС не повинно перетворитись на від-
мову від Європи. Вирішується майбутнє України, але вирішується і 
майбутнє Європи як великої духовної Батьківщини вільних народів. 
Просто потрібна постійна, щоденна, повсякчасна робота, спрямована 
на побудову (і відбудову) в суспільстві відчуття європейського просто-
ру як «родинної Європи», за висловом Чеслава Мілоша» [5, с. 123].

10. У публіцистичному виступі Я. Грицака «Європа – це криза» 
маркується суб’єктність українця як виразника засадничих європей-
ських цінностей: «Це вперше ми проявилися як потенційний суб’єкт, а 
не об’єкт. Ми вперше маємо що сказати Європі про цінності. Ми пока-
зали Європі цінності. Революція Гідності – це не просто слова. Європа 
має бути Європою солідарності. А солідарність від інтересів важливі-
ша, тому що інтереси завше є різні. Солідарність будується тільки на 
тому, що є вище від нас, – на метафізиці, на цінностях». І далі: «…В 
другій половині 20 століття найцікавіші речі стаються в Східній Єв-
ропі. Кризи тут закінчуються великим вибухом солідарності. Весна у 
Празі, Солідарність у Польщі і Майдан в Україні. Це треба концептуа-
лізувати. Наш голос нарешті має бути чути» [3].

Отже, концепт Європа в рецепції української інтелектуальної елі-
ти наповнюється новими змістами і впроваджується в ментальне поле 
нації на рівні публіцистичних текстів, що стане предметом подальших 
наукових розвідок.



62

Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Василик Л. Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-ху-
дожніх видань: концептосфера національної ідентичності. Чернів-
ці: Чернів. нац. ун-т, 2010. 416 с.

2. Василик Л. Є. Концептуально-філософські параметри України як 
дому у публіцистиці літературних видань другої половини ХХ – 
початку ХХІ століття. Літературознавство. 2008. № 1. С. 51–54. 

3. Грицак Я. «Європа – це криза». Збруч. URL: https://zbruc// .eu/
node/83180.

4. Єрмоленко В. Трагедія Центральної Європи. Збруч. URL: https://
gazeta.ua/articles// /yermolenko/_tragediya-centralnoyi-evropi/802384.

5. Пахльовська О. «Вкрадена Європа» і Україна: між новим Мюнхе-
ном і Ялтою-2». Нова Європа / упор. К. Зарембо. Львів: Видавни-/
цтво Старого Лева, 2018. С. 93–123.

6. Полюжин М. Поняття, концепт та його структура. Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Укра-
їнки. 2015. № 4. С. 214–224.



63

Підсекція міжнародної журналістики

Тарас Лильо
(канд. філол. наук, доцент)

ІДЕОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТУ 
ЗА БЕРНАРДОМ ПУЛЕ ТА АГАТОЮ БЄЛІК-РОБСОН

Бернард Пуле (Bernard Poulet) розпочинав журналістську кар’єру 
в агентствах «Франс Прес», «Ассошіейтед Прес» та газеті «Le Matin 
de Paris». Згодом був редактором міжнародного відділу «Nouvelles 
littéraires» та головним редактором французьких газет, зокрема 
«Courrier international». Викладає історію та соціологію в Інституті 
політичних досліджень (Institut d’etudes politiques). «Ідеологія Інтерне-
ту» – це розділ книжки Б. Пуле «Смерть газет і майбутнє інформації» 
[1]. У ньому автор стверджує, що Інтернет – це не тільки технологія 
чи засіб інформації, а також й ідеологія, яка передбачає революційну 
візію світу. Автор також вважає глобальну мережу суспільним проек-
том, який не був би успішним без його ідеологічної надбудови.

На думку Б. Пуле, саме асоціації Інтернету зі свободою та про-
гресом, а також трактування глобальної мережі як уособлення чогось 
сучасного спричинилися то того, що людей, які чинять опір чи вислов-
люють свої побоювання щодо неминучого розвитку Інтернету, тракту-
ють як реакціоністів. «Оскільки сучасність стоїть на боці прогресу, а 
отже, на боці добра, заперечують будь-яке обґрунтування технологіч-
ного скептицизму, який в ідеологічному спектрі розміщують на боці 
консерватизму, тобто на боці зла» [1, s. 181].

Дослідник аналізує такі ознаки Інтернету, як відкрите джерело, 
громадянська журналістика, розум натовпу, колективна творчість, а 
також сумнів щодо всього, що є top-dawn (тобто сходить від вершин до 
основ, є авторитарне і протиставляється тому, що йде знизу, від спіль-
ноти, і має антитоталітарний характер). У цьому контексті Бернард 
Пуле згадує працю Френсіса Пісані та Домініка Піоте під назвою «Ал-
хімія більшості» [2], в якій вони констатують еру «мережевого індиві-
дуалізму», де нема місця ні для Бога, ні для Чемпіона, ані для експерта. 

Натомість професор Інституту філософії і соціології Польської 
академії наук, викладач теологічному факультеті Ноттінгемського уні-
верситету Агата Бєлік-Робсон вважає, що така деієрархізація є фаталь-
ною для процесу здобуття знання. «Для користувача www немає зна-
чення, чи він скористається «Вікіпедією», чи авторизованою сторінкою 
Стендфордського університету. Звичайно, Просвітництво і Нові часи 
ліквідовували феодальну ієрахізованість, яка спиралася на станових 
нерівностях, але дві ієрархії ніколи не піддавали сумніву – між вчите-
лем та учнем, а також між тими, які пишуть, і тими, хто читає» [3]. На 
її думку, сьогодні найтемніші інстинкти – антиелітарні, реваншист-
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ські, – які людство впродовж останніх кілька тисяч років намагалося 
цивілізувати, повернулися в Інтернет із мстивою нав’язливістю. 

Агата Бєлік-Робсон трактує Інтернет як медіа символічного на-
силля незнаного досі масштабу. Він став простором помсти анонімних 
людей тим, хто зумів вирватися з натовпу, а також першим рефлексом 
маси – зрівняти. Саме з цим вона пов’язує появу небезпечного антро-
пологічного явища, від якого застерігав Рене Жирар [4], автор теорії 
офірного цапа. Він казав, що є постійна тенденція, від якої людство 
повинне захищатися не покладаючи рук за допомогою диференціації, 
урізноманітнення. Слід уникати стану, в якому усі стають подібними 
один на одного й входять у безпосередні, неконтрольовані зв’язки. Спо-
чатку ці контакти можуть видаватися такими, що визволяють і прино-
сять радість, бо знищують суспільні поділи та ієрархії, але невдовзі 
з’являється криза. Цей «фестиваль свободи» неодмінно закінчується 
насиллям, бо де нема норм, форм і прав, з’являється насилля.

Дослідниця також ставить під сумнів здатність мережевої свобо-
ди проникати у реальну реальність та мобілізувати людей на боротьбу 
з поневоленням. Це пов’язано з тим, що молодь живе в деколонізова-
ному Інтернеті, мережева свобода для них стає самодостатньою, тому 
проблема позбавлення свободи в реальному житті їх не стосується. 
Агата Бєлік-Робсон використовує термін слективізм (англ. Slack – лінь) 
на позначення псевдоактивності, яка полягає у ставленні «лайків», що 
в реальність загалом не проникають. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ПОНЯТТЯ «ПОСТПРАВДА» У МЕДІАДИСКУРСІ

Поняття «постправда» стало невід’ємним компонентом публіч-
них дискусій після того, як Оксфордський словник англійської мови 
оголосив його словом 2016 року, хоч воно, ясна річ, набуло неабиякої 
популярності ще до цього. Наступного року словник Collins удосто-
їв цим титулом термін «fake news». Популярність обох понять є свід-
ченням того, що класичні філософські питання «Що таке істина?» або 
«Що таке реальність?» знову на часі. Щоправда, сьогодні у цю диску-
сію залучено широке коло осіб, які не зацікавлені у чітких критеріях 
розрізнення правди й вигадки, надаючи перевагу категоріям рейтинго-
вості, популярності і прибутковості. Президент США Дональд Трамп 
називає опозиційно налаштовані щодо себе медіа «fake news», демон-
струючи, що для нього і, очевидно, для багатьох його прихильників 
значення категорії «правда» збігається із їхньою політичною позиці-
єю. Таким чином, дискусія про поняття «постправда» переходить із 
спеціалізованої царини епістемології у відкриту для усіх сферу політи-
ки, що аж ніяк не сприяє коректному обговоренню. Про постправду го-
ворять не як про концепцію, яку треба пояснити, а також прийняти чи 
відкинути, а як про неуникненну сьогодні політичну стратегію правих 
і лівих популістів. Оксфордський словник англійської мови зазначає, 
що поняття «постправда» описує обставини, у яких об’єктивні факти 
мають менший вплив на формування громадської думки, ніж апелю-
вання до емоцій і особистих переконань. Такий ракурс використання 
поняття має нібито свідчити про те, що правда і політика приречені 
жити окремими життями, а їхня зустріч неминуче закінчиться для 
першої трагічно.

Незважаючи на нещодавню актуалізацію терміна «постправда», 
явище, яке він описує, зовсім не нове. Британський філософ Стів Фул-
лер вважає, що теорію постправди можна знайти вже у діалозі Плато-
на «Держава», у якому він описує ідеальний політичний устрій, коли 
правителі-філософи мають монополію на знання істини, а переважна 
більшість людей вдовольняється побутовими справами. Як зауважує 
Фуллер, «цей порядок постправди, коли лише певна група людей знає, 
що є істинним, а що – хибним, і контролює це знання, а решта про-
сто вірить у те, що їм кажуть, ґрунтується на різкому протиставленні 
реальності і вигадки. Концепція постправди працює, якщо люди ві-
рять, що світ влаштовано певним чином і працює так незалежно від 
того, де вони перебувають, і строго розмежовують реальність і вигад-
ку. Якщо уявити альтернативні способи існування світу, то видається, 
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що це просто казка. Платон підтримував цю ідею. Вона і зараз про-
довжує працювати, і це ідея постправди» [6]. Справді, вихід за межі 
платонівської печери може стати великою загрозою для політичної 
стабільності. Відтак, напруга між правдою і політикою – також зовсім 
не нове явище. Ізраїльський історик Ювал Ной Харарі узагалі вважає, 
що епоха постправди ніколи не починалась і не закінчувалась, у люд-
ському світі вона існувала завжди, а homo sapiens приречений жити у 
світі вигадок, які є найефективнішим засобом для об’єднання людей у 
спільноти. Серед цих багатьох вигадок Харарі називає, зокрема, релігії 
і гроші, і заявляє, що фейкові новини минулого нічим не поступаються 
в ефективності сучасним, а Путін не такий вже й умілий брехун порів-
няно із Сталіним. І хоч Харарі і залишає шанс правді бути почутою під 
зливою «вічних» фейкових новин із допомогою науки, його тон все ж 
чимось нагадує знаменитий логічний парадокс про критянина, який 
казав, що всі мешканці Криту – брехуни.

Інші автори пов’язують сучасні масові реляції про постправду з 
філософією постмодернізму. Колишній літературний критик «The New 
York Times» Мічіко Какутані серед багатьох причин «смерті правди» – 
розквіту суб’єктивізму, зростання політичної поляризації, негативно-
го впливу технологій на спілкування – називає ідеї інтелектуалів-по-
стмодерністів, які залишили межі університетів і зійшли із сторінок 
академічних публікацій [4]. Вплив цих ідей, як виявилось, виходить 
за рамки гуманітарних наук і впливає на якість публічної дискусії і 
прийняття політичних рішень. Роль ідей, навіть тих, які нібито не ма-
ють очевидного політичного спрямування, не варто недооцінювати. 
Економіст Джон Мейнард Кейнс ще 1935 року зазначав, що «фактично 
саме вони (ідеї – Авт.) правлять світом… Божевільний у владі, який 
чує «голоси», насправді почерпнув свою манію у якого-небудь вченого 
автора. Я впевнений, що вплив інтересів суттєво менший, аніж ідей, 
які поступово проникають» [Цит. за: 1, с. 35]. Саме ідеї, які асоцію-
ють із постмодерною філософією, можна розгледіти в окреслюваному 
поняттям «епоха постправди» стані справ. Після тези Ніцше «Фактів 
не існує, є лише інтерпретації» постмодерна філософія взялась руй-
нувати усталені ідеї, оголосивши їх суб’єктивно чи культурно зумов-
леними, тимчасовими, багатозначними, репресивними. Як висловився 
щодо постмодерного мислення історик культури Ричард Тарнас, «на-
буття знання має стати його нескінченним переглядом… Дійсність не 
є чимось усталеним і самодостатнім: це радше плинний саморозгор-
нутий процес, «відкритий всесвіт», який безперервно формується під 
впливом людських вчинків і вірувань. Це швидше можливість, а не 
даність» [2, с. 570]. Якщо усталеного знання немає, то єдино можли-
вою інтелектуальною позицією може бути критична налаштованість, 
яка послуговується методом деконструкції. Однак у цьому, за словами 
Тарнаса, криється слабке місце постмодерного мислення, яке, претен-
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дуючи на перманентну критику абсолютів, приречене на деконструк-
цію самого себе як локально-темпорального явища – інакше йому не 
уникнути того гріха, з яким воно бореться.

У понятті «постправда» марно шукати якогось особливого змі-
сту чи новизни. Все, що в ньому є, – це заперечення. Нещодавно гру-
па французьких філологів попросила своїх співгромадян відмовитись 
від терміна «fake news» на користь французького словосполучення 
«information fallacieuse» («фальшива інформація») [3]. У цьому мож-
на побачити як боротьбу з англіцизмом, так і спробу відмовитись від 
терміна, який нічого не означає. Когнітивний психолог Деніел Левітін 
у книзі «Озброєна брехня» зауважує, що термін «fake news» звучить 
надто грайливо, «це надто схоже на ситуацію, коли школяр вдає із себе 
хворого, щоб пропустити контрольну роботу… Істина має значення. 
Епоха постправди – це епоха навмисної ірраціональності, яка запере-
чує усі великі досягнення людства. Можливо, журналісти не назива-
ють «fake news» брехнею, бо не хочуть образити брехунів. А я кажу: 
не бійтесь їх образити! Викличте їх на килим» [5, р. xiv-xv]. Очевидно, 
із терміном «постправда» варто чинити так само. Монтень колись пи-
сав, що у брехні тисячі облич, натомість у правди – лише одне. Відтак, 
яким би популярним і широковживаним поняттям не була «постправ-
да», схоже на те, що це просто чергова маска брехні.
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НАДІЯ АФРИКИ. ОБРАЗ КИТАЮ 
У КЕНІЙСЬКІЙ ТА ЗІМБАБВІЙСЬКІЙ ПРЕСІ

ДД

Африка, враховуючи її багаті людські та природні ресурси, її ви-
гідне географічне розташування і потенціал континенту, що випливає 
з цих факторів, є ключовим яблуком розбрату між Китаєм та Заходом: 
кожна з цих геополітичних потуг прагне впливати на африканські кра-
їни, використовувати їх як своїх союзників. В інформаційну епоху такі 
змагання передусім відбувається в головах людей, і успіх значною мі-
рою залежить від позитивного медійного іміджу (у нашому випадку – 
Китаю чи Заходу в очах африканців). 

Зімбабве є країною, яка чітко заявила про розрив із колоніальним 
минулим і оголосила про тісну співпрацю з Китаєм (водночас проза-
хідні впливи не можна списувати з рахунку). Деякі політичні та соціо-
логічні показники дають підстави розглядати Кенію як умовно проза-
хідну країну (в якій позиція Китаю також доволі сильна). Аналіз преси 
обох країн дасть змогу сформувати уявлення про образ Китаю крізь 
призму африканської журналістики в цілому.

Згідно з кенійською інтерпретацією китайської присутності в Аф-
риці, Китай є благодійником, інвестором і модернізатором. Китаю не 
тільки вдалося «витягнути понад 600 мільйонів своїх бідних громадян 
з бідності менш ніж за одне покоління» [1], але він також став «най-
більшим кредитором Африки», «одним із найбільш щедрих донорів у 
світі», країною, яка «взяла на себе провідну роль у відкритті і розвитку 
африканського ринку», профінансувала будівництво штаб-квартири 
Африканського Союзу, побудувала залізниці тощо. Подяка Китаю за 
його присутність у Кенії, за «величезні державні та приватні інвес-
тиції Китаю» [2] супроводжується ідилічними картинами, які зобра-
жають «кенійського робітника, що працює разом зі своїм китайським 
колегою» [3], посилюють оптимізм щодо тісної економічної співпраці 
з Китаєм і надихають на сподівання, що «африканській історії судився 
китайський сценарій» [4].

У зімбабвійській пресі ще більш домінантним є наратив про вза-
ємовигідну співпрацю Африки з Китаєм, який виростає з невдалого 
досвіду взаємодії із Заходом. На тлі Заходу, який вибудовував (і про-
довжує вибудовувати) взаємини з Африкою на основі імперіалістич-
ного визискування, Китай, на думку зімбабвійських авторів, – світова 
потуга, яка пропонує і успішно реалізовує взаємовигідну співпрацю. 
Звідси – ейфорія у зв’язку з «неперевершеними та сердечними відноси-
нами між Зімбабве та Китаєм» [5].



69

Підсекція міжнародної журналістики

Іншою характерною темою у зімбабвійській пресі є пропаганда 
позитивного прикладу Китаю, який зумів і звершив багато чого, що 
хотілося б зуміти і звершити Зімбабве. Шукаючи орієнтирів для сво-
єї країни, зімбабвійська преса часто наводить китайський приклад як 
авторитетний і вартий наслідування. Зокрема, Китай має позитивний 
досвід боротьби з корупцією, досягнення високих темпів росту еконо-
міки. News Day проводить паралелі між Мнанґаґвою, який прийшов 
до влади у Зімбабве внаслідок перевороту, та Ден Сяопіном [6]. Ці ж 
аналогії – у Chronicle [7]. Позитивні приклади газета черпає і з історії 
США, наприклад, посилається на авторитет Томаса Джефферсона.

Водночас зімбабвійська преса висловлює застереження, якими 
демонструє відсутність райдужних уявлень про Китай як про джерело 
абсолютного добра для Африки: «Хоча Китай не є колонізатором, було 
б помилкою вважати, що його зростаючий глобальний слід є повністю 
доброякісним» (Ханна Райдер [8]). News Day характеризує Китай як за-y
регульовану і позбавлену свободи слова країну [9]. Проте навіть ця опо-
зиційна газета послуговується Китаєм як зразком для наслідування, на 
фоні якого Зімбабве можна подавати у невигідному світлі: в той час як у 
Китаї – ротація кадрів у владі, у Зімбабве – позбавлені сенсу вибори [10].

Крізь призму кенійської преси активність Китаю в Африці сприй-
мається як аналогічна колоніалізму, – «майже всі інфраструктурні 
проекти дістаються китайським компаніям, будуються переважно з 
китайських матеріалів, за допомогою китайської робочої сили» [11]. 
Це враження підкріплюється досвідом деяких африканських країн. За 
словами Бітанґе Ндемо (Daily Nation(( ), Ангола «втратила свій суверені-
тет, а Китай зайняв її ресурси, включаючи цінні сільськогосподарські 
угіддя» [12]. З іншого боку, можемо дати коментар того ж автора про 
досвід Ефіопії: «За короткий період країна побудувала великі індустрі-
альні парки, вступила в унікальні партнерські відносини з Китаєм, 
щоб набратися унікальної китайської трудової етики» [13].

В цілому Китай має гарний імідж в обох африканських країнах 
(значно кращий, ніж США та країни Західної Європи). На рівні цін-
ностей, соціально-політичних і культурних моделей, зразків для наслі-
дування тощо кенійська та зімбабвійська преса в основному стримана 
стосовно Китаю (рідше – позитивно налаштована). Натомість афри-
канські автори значно більш однозначні у своїх позитивних оцінках 
фактичної діяльності Китаю в Африці, його економічних звершень, 
успішної реалізації індустріальних проектів тощо.
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КОМУНІКАТИВНИЙ РЕЗОНАНС 
БІБЛІЙНИХ ДІАЛОГІВ

Сьогодні у ситуації сучасного інформаційного багатоголосся 
втрачається жвавість думки. Нашу дійсність щоденно колажує інфор-
мація задля інформації, з якої аудиторія ЗМІ почерпує лише фрагмен-
тарні уявлення про світ і про події в ньому. А це призводить до втра-
ти цілісного розуміння логіки подій, послаблює критичне мислення, 
провокує критиканство і профанне тлумачення повідомлень. Мінливе 
інформаційне поле омасовлюється, а Слово і вищі смисли, закладені в 
нього, зазнають девальвації.

Надаючи перевагу фактологічному методу аргументації, ми най-
частіше втрачаємо морально-етичну складову інформації. Цінніс-
не смислове навантаження факту розмивається або ж деформується, 
втрачає аксіологічну зумовленість і здатність до софійних інтерпрета-
цій. Хоча, як слушно зауважує С. Кримський, саме софійність позначає 
буття, «запліднене потенційним Словом» [3, c. 389]. Однак потенції 
Слова, з якого все постало, на жаль, застосовують дуже вузько, пере-
важно інформаційно. За таких умов важко досягти відповідної зворот-
ної реакції, такого бажаного, для журналістів передовсім, резонування 
висвітлюваної теми. Частка комунікативного, діалогомісткого, за та-
ких умов втрачається, інформація не може комунікувати з інформа-
цією. Вона потребує живого втілення для здійснення і продовження 
діалогу. «Текст живе при зіткненні з іншим текстом (контекстом)… й 
за цим контактом контакт особистостей, а не речей» [1, c. 385], – пише 
М. Бахтін. І додає, що в усьому чує «голоси і діалогічні відносини між 
ними» [1, c. 393]. 

Процес пізнання завжди діалогічний, і людина діалогічна за сво-
єю природою. Бо саме як Людина постає з діалогічної дидактики ото-
чення і світу, в процесі діалогічного пізнання на всіх рівнях спілкуван-
ня: аутокомунікування, з найближчим оточенням, зі світом і з Богом. 
Це формує панорамність світогляду, на відміну від звуження світу до 
рівня інформаційного фактажу. Окрім того, це забезпечує отримання 
життєвого досвіду через спілкування з іншими досвідами і через ак-
тивний пошук єдино правильного рішення, отже. й життєвої правди. У 
цьому сенсі варто зауважити, що духовний досвід , який здобуваємо в 
результаті різноманітних діалогічних зіткнень, поряд із досвідом раці-
ональним, власне, дає нам відчуття цілості нашого побутування тут і 
тепер, забезпечує формування «цілого чоловіка» (І. Франко), відкрито-
го до всього, передовсім духовного багатства світу. 
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Визначальним текстом/досвідом /смислом, який формував кому-
нікативний досвід християнського світу стали Книги Святого Пись-
ма. Вони рясніють діалогами-орієнтирами, що сприяють духовному 
і моральному вдосконаленню людини, допомагають відповідально 
реалізовувати свободу вільного вибору морально-етичних і духовних 
орієнтирів, тобто в процесі діалогічного переосмислення реалій тих 
чи тих життєвих обставин шукати «третю правду» (С. Кримський) не 
з позицій егоїстичного прагнення благополуччя, а з думкою про те, як 
наслідки вибору можуть вплинути на твого ближнього, щонайменше, 
і, в ідеалі, на життя спільноти. Тобто бути справедливим, співчутли-
вим, небайдужим до страждань інших. Це зауважує і С. Кримський, 
коли згадує про Іова, біблійного персонажа, який, коли його (не з його 
вини) спіткали всі можливі біди, з гідністю пройшов крізь стіну моно-
логічного (в сенсі егоїстичного) і драматичного нерозуміння, знайшов 
у собі відвагу звернутися до Бога, заволавши: «Доки?!» «Бог, – пише 
С. Кримський, – порадив йому усвідомити своє місце в універсальній 
картині буття, задум якої перевищує наше уявлення про успіхи й по-
разки» [2]. Біблійний Іов страждав і водночас розширював свою пізна-
вальну спроможність у пошуках правдивої відповіді на причини свого 
драматичного становища. 

Комунікативні можливості людини, що звертається до Бога у 
пошуках правди, обов’язково діалогічні і кореняться у понадчасово-
му діалозі з чужими досвідами пізнання істини. Тому не випадково 
такі досвіди власне й резонують у часі і уявнюються вже у високому 
філософічному (а водночас художньому, літературному) рефрені чи в 
алюзіях, змушують узгоджувати або бодай порівнювати свої наміри у 
шуканні правди/істини з біблійним правдошуканням, часто уявненим 
лише у короткому діалозі чи притчі. Наприклад, знаменита картина 
М. Ге «Що є істина?», яка в оригінальний спосіб ілюструє розмову Пи-
лата з Христом та зіткнення двох правд. Ми не знаємо, чи отримав Пи-
лат відповідь на своє запитання, але те, що художник затінив на кар-
тині Христа, висвітливши прокуратора, відкриває нам розуміння того, 
що істину справді потрібно шукати, вона ніколи не на видноті, вона 
десь близько, але відкривається лише наполегливому прагненню її. 

Дидактичні особливості такого шукання, цих внутрішньотексто-
вих діалогічних настанов спостеріг і відомий публіцист Є. Сверстюк. 
«Ні новомова, ні пустомова не замінить слова, що стало світлом. Люд-
ство проходить від затемнення до затемнення, а в сонячний день диву-
ється, як можна було не побачити – це ж так очевидно... І Євангельська 
притча про сіяча вічна: завжди будемо сіяти і на камінь, і в тернину, 
знаючи, що вся надія на зораний ґрунт... І метафора про голос, що волає 
в пустелі, – вічна. І кожен зі вдячністю має нести свій хрест, бо ніколи 
не відбудеться гідне життя на дорозі рівній і широкій. Євангельське 
застереження «вибирайте дорогу вузьку» є наукою на всі часи» [5]. Та-
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кою наукою на всі часи є й притча про блудного сина у книзі «Блуд-
ні сини України» Є. Сверстюка [4]. У ній біблійний образ блудного 
сина набирає ваги потужної понадчасової метафори, яка в змаганні до 
правдивого розуміння батьківського спадку актуалізує наші моральні 
і духовні сили в діалозі, що відбувається також між людиною і Богом, 
в якому «серце по волі з богом розмовля» (Т. Шевченко. «Перебендя»).

Тож можна стверджувати, що біблійні діалоги, за своєю суттю і 
аксіологічним навантаженням, є безмежною комунікацією, яка здійс-
нюється незалежно від суспільних, політичних чи інших, навіть гло-
бальних, змін, оскільки людство завжди перебуває у пошуках вищих 
істин, а Книги Святого Письма, передовсім для християнської спільно-
ти, у своєму понадчасовому звучанні пропонують зрозумілі, прості і 
доброзичливі варіанти вільного вибору вартісних орієнтирів. 

Біблійні діалоги добре структуровані, не переобтяжені метафори-
кою, а дають приклади доброчесності, віри, мають дидактичне спря-
мування (наприклад, діалоги з книги Йова, притча про блудного сина, 
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діалог між Пилатом і Христом, між Христом і розбійником та ін.), що 
в контексті новітніх не завжди позитивних, інформаційних наванта-
жень, не може залишатися поза увагою тих реципієнтів, яким важливо 
почуватися справді поінформованими не лише задля поінформовано-
сті, але й для розуміння повноти комунікативного процесу. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ НОВИН ЯК ФЕНОМЕН НОВИХ МЕДІЙ: 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ц

У той час, коли відеоігри десятиліттями борються за право на-
зиватися мистецтвом на рівні художнього кіно та літератури, сучасні 
медіасистеми дедалі більше гейміфікуються, запозичуючи в ігрової ін-
дустрії новітні форми інтерактивного наративу. Новинні ігри в журна-
лістиці стають дедалі популярнішим форматом гейміфікації, а в науці 
(Game studies) їх пропонують розглядати як новий жанр журналістики.s

Термін «news games» («новинні ігри» або «ігри-новини») почали 
використовувати на початку ХХІ ст. на позначення браузерних ігор у 
журналістському контексті на соціально-політичну тематику. Це ігри, 
які, крім елементу розважальності, дають змогу гравцям сформувати 
власну думку не на підставі прочитаного тексту чи перегляду сюжету, 
а внаслідок своїх дій в ігровому процесі.

Серед дослідників, що вивчають news games, прийнято відокрем-
лювати власне новинні ігри від гейміфікації загалом, яка є набагато 
ширшим поняттям, що включає такі ігрові форми, як кросворди, тести, 
вікторини, інтерактивна інфографіка тощо.

Хрестоматійний зразок новинної гри – «September 12» («12 верес-
ня»). Гра вийшла у 2003 році (через шість місяців після вторгнення 
коаліції на чолі з США в Ірак) і була присвячена темі боротьби з теро-
ризмом. Завдання гравця – завдавати ракетних ударів по терористах у 
густонаселеному місті, але так, щоб не постраждали мирні мешканці. 
Спершу ігровий процес виглядає просто, але дуже швидко усклад-
нюється: поцілити у терориста, не уразивши мирного мешканця, стає 
дедалі важче. Перехожі зупиняються біля тіл загиблих, падають на 
коліна, плачуть… А на екрані виникає напис «Народився новий теро-
рист». Виграти у цю гру неможливо – що, вочевидь, і було основним 
меседжем її авторів: мовляв, неможливо перемогти тероризм за допо-
могою бомб та ракет.

Гонзало Фраска, головний розробник цієї гри і теоретик Game 
studies, розглядає ігри не просто як розвагу, а як платформу для аналі-
зу, дискусій та коментарів важливих світових новин та явищ.

Отже, метою новинної гри такого формату, як «12 вересня» є 
осмислення закладеного в неї контексту – реальної події чи явища, яку 
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відображає гра. Відповідно news game у журналістській практиці може 
виконувати такі функції:

Привернути увагу, зацікавити. Незважаючи на двадцятилітню 
історію, новинні ігри залишаються екзотикою у традиційній інтер-
нет-журналістиці, тому привертають увагу як незвичний формат по-
дання новин;

Занурити в атмосферу події. Користувачеві пропонують замість 
текстового або аудіовізуального матеріалу немов віртуальну участь у 
реконструйованій події;

Спрощено розкрити складні або суперечливі теми. Водночас це 
спрощення завдяки інтерактивній формі залишає простір для власної 
інтерпретації користувачем відображуваної події чи явища;

Допомогти подивитися на явище під новим кутом зору, отже, 
сприяти критичному мисленню, не пропонуючи готових висновків, а 
надаючи можливість дійти до них самостійно.

В українському інтернет-просторі є чимало прикладів новинних 
ігор.

Наприклад, у 2012 році на тлі парламентських скандалів через го-
лосування картками відсутніх депутатів (так званих «тушок») портал 
ЛІГА.net випустив іронічну гру «Тушколов». Тут завдання гравця по-
лягало в тому, щоб буквально ловити за руку депутата, який голосує 
чужими картками, і не допустити прийняття абсурдного законопро-
екту.

Львівське видання Lviv.com створило низку ігор на злободенну 
для міста тематику, зокрема гру-сатиру «Не пусти бабульку в марш-
рутку». Гравець у ролі водія львівської маршрутки має запускати до 
автобуса пасажирів, які оплачують проїзд, але вчасно зачиняти двері 
перед «пільговиками». Завдання гри – у такий цинічний спосіб зароби-
ти за певний час якомога більше грошей.

Новинні ігри надають користувачеві можливість віртуальної вза-
ємодії з об’єктом уваги ЗМІ, що передбачає спрощене, але, за певних 
умов, навіть краще пояснення складних суспільно-політичних взаємо-
зв’язків, ніж це можуть запропонувати традиційні журналістські тек-
сти. До того ж, сучасний користувач дедалі більше хоче бути не спо-
стерігачем, а учасником медійних процесів. Ігри ж за своєю природою 
є ідеальною платформою для створення ефекту особистої участі.

На жаль, більшість нинішніх news games є винятково розважаль-
ною продукцією, позбавленою гострого соціального сенсу. Проте з’яв-
ляється дедалі більше ігор, де треба продумувати стратегію перемо-
ги, намагатися передбачити наслідки своїх дій і водночас дізнаватися 
багато нового про певне соціальне явище. Найбільший потенціал тут 
мають ігри, де гравцеві відводиться роль політика, управлінця.

Незважаючи на величезний потенціал, новинні ігри наразі за-
ймають невелику нішу у журналістській продукції, хоча й демонстру-



76

Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика

ють певну тенденцію розвитку. Потенційні творчі можливості, які 
надає ігровий механізм інтерактивного наративу, поки що не розкри-
ті достатньою мірою, щоб конкурувати із традиційними форматами 
веб-журналістики.

Що стосується гейміфікації загалом (включно з іммерсивною 
журналістикою, VR- та 360-форматами), то в останнє десятиліття вже 
не викликає сумнівів, що цей процес триватиме, набуваючи нових, 
можливо, несподіваних форм інтерактивного розкриття соціально 
важливих тем. Питання, наскільки суттєву частку у цьому процесі за-
йматимуть новинні ігри, наразі залишається відкритим.
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НОВИННІ ІГРИ ТА VR-ПРОЕКТИ:
МЕДІАНОВИНКИ ДЛЯ ЕМОЦІЙНОГО ВПЛИВУ

Упродовж останніх років на догоду різним читацьким смакам 
стали популярними журналістські тексти, різні за стилем, обсягом 
та манерою подання: твіт-журналістика для любителів лаконічних 
текстів та лонгріди для ґрунтовних публікацій, журналістика одно-
го погляду, яка дає змогу вихопити суть, не заглиблюючись у текст, 
і пояснювальна журналістика з усіма її способами аргументувати й 
відповідати на запитання громадян. Саме такою трендовою новинкою 
стала пояснювальна журналістика. (Хоча саме явище в журналістиці 
не нове, оскільки ще 1985 р. з’явилась номінація Пуліцерівської премії 
за пояснювальну журналістику «Explanatory journalism»). Мода на по-
яснювальну журналістику повернулась разом з потребою допомогти 
людині краще розуміти сучасний світ та все, що відбувається довко-
ла неї. Саме тому загальноєвропейський телеканал Євроньюс змінив 
свій слоган «Багато голосів – єдиний погляд» на «Новини в контексті» 
(‘news in context’), де обіцяє об’єктивно й багатосторонньо пояснювати 
події, а не просто інформувати про них. Аналогічний підхід до про-
стого тлумачення складного світу обирає газета «Нью Йорк Таймс», 
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обіцяючи читачам створювати зв’язки між написаними історіями і до-
помагати зрозуміти, як ці історії поєднуються. Пояснювальну журна-
лістику часто практикують Українська версія Радіо Свобода та Укра-
їнська служба ВВС, американський сайт VOX та британський ВВС. 
Тексти цього різновиду журналістики максимально зрозумілою мовою 
пояснюють складні процеси, іноді використовують візуалізацію, часті-
ше подаються у формі запитань-відповідей. 

Однак психологи вважають, що читацька аудиторія шанувальни-
ків пояснювальної журналістики була і буде завжди менш чисельною, 
аніж «візуалів». Тобто тих, хто хочуть самі побачити, більше, ніж тих, 
які хочуть самі зрозуміти. Сьогодні різновидами продукції, що впли-
ває на емоції, є всі види відеовізуалізації, разом з VR та новинними 
відеоіграми (не тільки ТБ, як це було донедавна).

На медіафорумі у Львові в 2018 році від багатьох редакторів та 
журналістів прозвучало, що вони свідомо намагаються апелювати до 
емоцій, хоч кожен це робить по-своєму: хто через емоційні відео, хто 
через новинні ігри (Newsgames), хто через журналістику занурення 
(англ( . Immersive Journalism), яка дає змогу відчути все, що відчував 
журналіст на місці подій, побачити все, що він бачив, заохочує спів-
діяти. Найвідоміші тексти журналістики занурення: VR проекти «The
New York Times» «Переміщені» («The Displaced») та «Сирія», у яких ко-
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жен учасник (вже не читач!) зрозуміє, що відчували люди, які раптом 
опинились у центрі бомбардувань чи в таборі для біженців. Над ана-
логічним українським проектом імерсивної оповіді про події на Май-
дані 20 лютого 2014 року працюють автори проекту «Aftermath VR: 
Euromaidan». Ще донедавна такі технології використовували тільки 
в комп’ютерних іграх, далеких від світу ЗМК. Нині використання у 
новинних іграх геймифікації (англ. gamifi cation, застосування підходів 
та принципів, характерних для ігор, в неігрових сферах) стало ще од-
ним трендом сучасної світової журналістики. Ця практика стала такою 
звичною для світових ЗМК, що нині дискутується хіба етичність про-
блем, обраних для подання у формі гри. Свого часу чимало етичних 
дискусій викликав ігровий проект ВВС «Сирійська подорож: вибери 
власний шлях втечі (порятунку)». Гра пропонувала учасникам відчути 
себе біженцями, щоб зрозуміти тих людей, які в реальному житті по-
трапили у складні життєві ситуації. 

Намагання впливати на емоції, використання з цією метою най-
новіших медійних новинок, як ігровий сторітелінг та VR-проекти, де-
монструють нові горизонти сучасної журналістики як з погляду тех-
нічного подання матеріалу, так і можливостей психологічного впливу.
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: 
ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ В НОВИХ МЕДІА

Виклики цифрової епохи, формату Web 2.0, дають нам підстави 
дедалі більше поринати у простір Мережі, шукаючи відповіді на ті чи 
інші запитання. Наприклад, започаткований у 1954 році термін «соці-
альна мережа» Джеймсом Барнсом означав поняття зовсім інше. Со-
ціальна мережа означала певну групу людей, на основі експерименту 
Барнса – це прихожани однієї із парафій у Норвегії, які поза церквою 
не вели активного спілкування. Дослідник намагався зрозуміти, як 
функціонує ця соціальна група через зустрічі у храмі, її комунікаційні 
можливості [2, р.109]. 

Сьогодні «соціальна мережа» – це багатоформатний феномен, 
зважаючи на вимір Web 2.0. Це не лише задоволення комунікаційних 
потреб, але й використання всіх основних характеристик мережевого 
простору: мультимедійність, інтерактивність, створення віртуальної 
особистості, можливість зворотного зв’язку, творення іміджу. Отож 
середовище Інтернету дає підстави окреслювати нам простір нового 
середовища віртуальної реальності, яка має на меті відображувати наш 
дійсний, реальний світ, проте у дещо іншому фокусі. На думку групи 
американських вчених-медіадослідників, формат віртуальної реаль-
ності прямо пропорційний до нашої візуальної культури. З погляду 
користувача Мережі віртуальна реальність є своєрідним вигаданим 
простором із, звичайно, ерзацом дійсності. Проте все ж це не ілюзія. 
На думку Мартіна Лістера, тут можна навести приклад із богослов’я. 
Наприклад, щодо Таїнства Євхаристії. Безумовно, коли ми споживаємо 
Святе Причастя, ми не буквально вживаємо тіло Христа і п’ємо кров. 
Через віру віртуально і символічно робимо цю дію, і вона реальна у 
певному сенсі [2, р.125].

Зважаючи на технологічні можливості, віртуальна реальність 
дає змогу створити також майданчик для спілкування. Тут важливо 
говорити у цьому контексті про міжперсональну комунікацію. «Важ-
ливість Інтернету та вебу не є альтернативою друку. Більше Мережа 
нагадує комунікаційний і дискусійний майданчик, коли здійснюється 
модерація через персональні зв’язки» [3, р. 83]. Варто зазначити, що 
передусім простір віртуальної реальності творить своєрідний зразок 
реального соціуму. Стівен Дж. Джонс називає цей процес «метафорою 
громади» [3, р.105]. Середовища у Мережі творять свій особливий про-
стір, намагаючись відображувати реальну дійсність. Проте віртуальна 
реальність для творення віртуальної громади все ж вимагає окремих 
меседжів, можливостей, знову-таки медій і жанрів, що дають змогу 
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спілкуватися у веб-просторі. Варто зазначити, що такі віртуальні гро-
мади є дієвими або ж ні. У випадку останніх дослідники нових медій 
також чимало пишуть про «віртуальні кладовища» – це акаунти у со-
ціальних мережах тих користувачів, які реально померли, але вірту-
ально живуть і надалі. На пам’ять про померлих близькі родичі цих 
користувачів не знищують сторінки, а, навпаки, вітають їх з Днем на-
родження, святами чи щось публікують. Отож у такому аспекті вірту-
альна реальність є своєрідним ментальним продовженням дійсності. 
Пол Левінсон у своїй праці «Soft Edge» наводить приклад користувача 
із Клівленда (США), який пише пост про улюбленого письменника, 
після чого його пост коментують користувачі з Лондона, Сан-Фран-
циско. Врешті-решт, коментарі та власний текст автора творять нову 
композицію з нових ідей [3, р.131]. Гадаємо, що це ще один феномен 
онлайн-спільноти – бути абсолютно глобальними у просторі і часі без 
локальної сегментації.

Тому простір віртуальної реальності, на відміну від дійсності, не 
обмежений територіальними, національними, мовними межами. Чле-
ни цієї онлайн-громади – жителі світу. А це, відповідно, дає змогу вір-
туальній реальності творити глобальний ринок ідей та нових концеп-
тів. Про це зазначає також і американська дослідниця Сара Кейслер: 
«Онлайн-спільноти існують в асинхронічному часі і без позначеної ло-
кації. У результаті вони покладаються, більш, ніж звичайно, на тради-
цію комунікаційної практики. Це означає трансформацію індивідуаль-
них користувачів від суміші голосів до конкретної групи» [1, р. 119].
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«CASUS BELLI», «ЗАКОН БУМЕРАНГА» 
ТА ІНШІ КАУЗАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ 

,

В ДИСКУРСІ АНАЛІЗУ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ

Виявлення зв’язків між причиною й наслідком є одним з ін-
струментів інтерпретації буттєвих фактів і текстових об’єктів, отже, 
важливим знаряддям аналітичних матеріалів у медіа, власне їхньою 
сутнісною ознакою. Тексти аналізу конфлікту особливо потребують 
пояснення причинових залежностей та взаємовпливу ключових еле-
ментів у сценаріях протиборства сторін. Каузальний механізм ціка-
вить інтерпретаторів і як теоретична проблема, і як частина процесів 
моделювання соціальної реальності та конструювання бажаної пер-
спективи.

Виникнення й перебіг конфлікту пов’язують із сукупностями 
причин, що їх відповідний дискурс намагається розшифрувати. Еле-
ментарна, базова схема каузальної зумовленості є фактично двоком-
понентною – передбачає розуміння того, як чинник А спричинює 
стан-наслідок (А)В. Цю схему застосовують і в інверсійному вигля-
ді, переходячи від ідентифікації наслідку В(Х) до пошуку причини Х. 
Щоб запропонувати стратегію розв’язання конфлікту, слід змоделюва-
ти умови-причини такого розвитку подій, для яких стани «перемога», 
«досягнення перемовного консенсусу», «покарання агресора» були 
би «наслідком». Дискурс аналізу воєнного конфлікту тримає у фоку-
сі уваги обидва елементи схеми – і причини війни, і, умовно кажу-
чи, алгоритм слідів-кроків, які ведуть до програмованого результату. 
Можливість впливу на розвиток ситуації, надто ж на кінцевий вислід 
конфлікту, в каузальних термінах означає винайдення адекватних і ре-
алістичних умов-причин для бажаного «наслідку». 

Відповідь на запитання «Що є причиною російсько-українсько-
го воєнного конфлікту?» належить до найважливіших проблемних 
вузлів у мас-медійних інтерпретаціях російсько-української війни. 
Аналітики виокремлюють і ширшу перспективу з’ясування «причин 
агресивної політики Росії», і вужчий кут міркувань про безпосеред-
ньо «причини нападу». На означення цих дещо відмінних бачень – з 
одного боку, ідеологічних та зовнішньополітичних обставин воєнного 
протистояння, а з іншого боку – ситуативних спонук, безпосередньої 
«зав’язки дії» – використовують різні терміни. Окрім власне «причин» 
війни, що стосуються мотиваційного рівня вартостей геополітики, іс-
нує також casus belli – привід, зумовлене контекстом уявлення про по-
требу негайних військових дій.
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Аналітичні дискурси українських медіа називають такі причини 
ініціювання воєнного конфлікту з боку РФ: 1) історична імперська по-
літика нав’язування сили, зокрема а) традиції боротьби Росії за терито-
рії, фантомний біль від усвідомлення руйнації імперії, ідеологія відро-
дження СРСР; б) підтримка сил і режимів, які протистоять Заходові; в) 
традиційний шовінізм російських еліт у їхньому ставленні до України; 
2) воєнні дії як засіб тоталітарного «цементування» політичної струк-
тури РФ, зокрема а) утримання й підвищення рейтингу для очільника 
Кремля; б) об’єднання суспільства на основі хибно витлумаченого па-
тріотизму й «вставання з колін»; 3) відволікання уваги від внутрішньої 
ситуації в країні, уникнення соціальної відповідальності – для уряду, а 
для президента – долі багатьох скараних власними громадянами дик-
таторів. Комплекс історичних, культурних і психологічних чинників 
пояснює, чому політичні актори в Росії, від «еліт» до «народу», заці-
кавлені у воєнних діях проти сусідньої держави, або ж не чинять їм 
перепон. Соціальний контракт, який уклала держава з «масами», гра 
на традиційних упередженнях задля зміцнення статусу груп влади, а 
також загроза репресій для інакодумних заклали фундамент для здійс-
нення агресивних планів кремлівської верхівки.

Фразовим індикатором переходу публіцистичних рефлексій від 
виміру «макропричин» соціально-теоретичної і геостратегічної спря-
мованості до конкретики casus belli слугують формули «Путін напав 
на Україну, бо…», «Росія анексувала Крим тому що…». Фактографічні 
пояснення причин конфлікту сфокусовані на особливостях контексту 
пост-Майдану, таких як 1) відсутність зовнішніх чинників стримуван-
ня та правових бар’єрів для агресора («Захід дивився крізь рожеві оку-
ляри»); 2) нагромаджений силовий ресурс для нападу («Росія напала, 
бо може», «могла собі дозволити»); 3) перехідний післяреволюційний 
стан в Україні взимку й навесні 2014 року як спокуса легкості втручан-
ня. Автори, які шукають відповіді на запитання «Чому Росія анексува-
ла Крим і розпочала бойові дії на Донбасі саме в цей конкретний час», 
акцентують, що російське керівництво, ухвалюючи рішення про зміну 
кордонів і воєнні дії, скористалося ситуацією несформованості органів 
влади, дезорієнтованості силових структур, економічної виснаженості. 
Під обставини, які великою мірою спричинила й стимулювала сама 
РФ, були «підведені» аргументи про потребу російського втручання. 

Довідкові джерела визначають casus belli як «формальний привід» 
для розв’язування війни [1]. Якщо такий привід оголошує нападник, то 
робить це із власних позицій, не допускаючи проникнення реального 
змісту в легітимаційні ритуали. Так у пропагандистському дискурсі 
формули casus belli стають фактично маніпулятивним інструментом. 
У риторичних обґрунтуваннях анексії російські медіа апелювали до 
аргументів 1) порятунку «легітимної влади», підтримки «законного 
уряду»; 2) «захисту російськомовного населення». Історію поширен-
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ня цих мотивацій – класичного «приводу» для нападу – зафіксували 
меми «переворот у Києві», «укрокарателі», «хунта», що їх український 
контр-дискурс використовує зі знаком іронії, як маркування фейкових 
наративів.

Об’єктивний погляд зарубіжних аналітиків у багатьох випадках 
ставить під сумнів каузальні симулякри російської пропаганди. Дис-
курс аналізу міждержавного конфлікту містить численні топіки пере-
гляду й корекції каузальних версій війни, заміни ідеалістичних або 
ідеологічних трактувань мотивів на більш реалістичні й прагматич-
ні, наприклад: «В основі агресії Росії проти України лежить не ідея 
«слов’янської єдності», а страх Кремля перед непоправними втратами 
військово-промислового комплексу, більша частина якого була зосере-
джена в Україні» [2]. 

Для того, щоб моделювати стратегії завершення конфлікту із ба-
жаним для України результатом територіальної реінтеграції, інтерпре-
татори уважно розглядають чинники, які допомагали стабілізувати си-
туацію у різних фазах війни. Зокрема, факти успішного закріплення 
лінії оборони, досягнення тактичних переваг неминуче потрапляють 
у фокус публіцистичного аналізу. Одне з важливих запитань у текстах 
воєнної тематики – «Чому Путін не пішов далі?» – має на меті виявлен-
ня причин, які відіграли позитивну роль для стримування путінського 
наступу. Низка публіцистичних «тому що» описує бар’єри на шляху 
потенційного «широкомасштабного вторгнення»: 1) «корисні санкції» 
все ж спрацювали; 2) потужний спротив чинили добробати, а згодом 
зміцнілі ЗСУ; 3) постачання через Україну газу до Європи слугувало 
запобіжником для розширення провокацій з боку РФ. Власне воєнний 
контекст змушує українську сторону з осторогою ставитися до будів-
ництва газопроводів в обхід України, зокрема шукати безпекових га-
рантій у зв’язку із перспективою введення в експлуатацію Північного 
потоку-2. 

Як зауважують дослідники міждержавного конфлікту, для стри-
мування російської агресії багато важать не лише стратегії організова-
ного опору, а й чинники спонтанної проти-дії. Наприклад, послаблен-
ня легітимності й ресурсної бази країни-нападника може призвести 
до з’яви в його тилу третьої сили. Поки Росія воювала в Україні й 
допомагала авторитарним режимам у світі, вразливість її позицій як 
правового аутсайдера почав використовувати геополітичний гравець 
зі східного напрямку. Принаймні словосполуки «Сибір наш», «Байкал 
наш» фіксують практичні кроки КНР як бенефіціара ситуації. Ці тран-
сформовані кліше – парадоксальні відлуння «кримнашу» – є за суттю 
формулами каузального розвороту. Так само метафора «бумеранга» 
підкреслює непередбачуваність втрат для охочих до здобутків чужим 
коштом.
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Сценарії карних відповідей, які вгамовують агресивного гравця, 
з’являються і на видимій сцені конфлікту, і на віддалених несподіва-
них напрямках. Сентенції з біблійними коренями «хто сіятиме вітер, 
пожне бурю», «ті, хто взяв меч, від меча загинуть» нагадують про 
історично підтверджений закон неминучості відплати нападникові. 
Цілком іншим є моральний статус сторони конфлікту, зокрема йдеть-
ся про оборону незалежності. Причина участі українських збройних 
формувань у війні – це традиційно легітимна причина захисту сувере-
нітету. Навколо цієї мотивації-вартості український дискурс об’єднує 
громадськість, а також апелює з її допомогою до зарубіжних партнерів 
і міжнародних груп підтримки.
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РОЗВИТОК ТЕМАТИЧНОГО І ЖАНРОВОГО 
НАПОВНЕННЯ ПРЕСИ ЄВРОПИ ТА США

 У ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Публіцистика початку ХІХ ст. була на початку свого розвитку. 
Недосконалі технічні засоби робили випуск періодики довгою і склад-
ною справою, тому газети залишалися дорогими, недоступними пе-
ресічному читачеві. Цензура, яка діяла в багатьох країнах Європи та 
США, значно звужувала тематичне різноманіття преси. Важливим 
кроком до свободи слова була Велика французька революція. 

Обмеження можливості політичного висловлення на сторінках 
газет зробило пресу ХІХ ст. «літературоцентричною». Більшість пе-
ріодичних видань були мистецького спрямування. Літературна, теа-
тральна та музична критика – теми, які постійно були на шпальтах 
газет. Важливим елементом журналістики ХІХ ст. була мистецька по-
леміка. Приклад публіцистичних виступів Оноре де Бальзака та Шар-
ля Сент-Бева – суперечка про переваги романтизму і реалізму, стиліс-
тичні прийоми та вибір тем. Характерним є той факт, що висловлення 
публіцистів у пресі не обмежувалися професійною етикою. Правило 
сучасної критики – говорити про твір, а не про автора – не було за-
стосоване жодним із літераторів. Андре Моруа акцентує на тому, що 
рецензії письменників на твори один одного були продиктовані не 
об’єктивними перевагами і недоліками романів, а особистою непри-
язню Бальзака і Сент-Бева. За відсутності норм і етики літературної 
критики вона посідала одне із провідних місць у тематиці ЗМІ ХІХ 
століття.

Революції 1848 року в Європі («весна народів») послабили цензу-
ру багатьох держав. Це дало змогу пресі приділити увагу питанням со-
ціальної нерівності, прав людини, місця жінки в суспільстві, зумовило 
більшу політизацію преси. Технічне вдосконалення дозволило здеше-
вити газетну продукцію і зробити її доступною для широкої аудиторії. 
Такі тенденції можна простежити у ХХІ ст. – технічний прогрес спри-
яв інтеграції друкованих ЗМІ у мережу Інтернет, що дало змогу охопи-
ти більшу кількість аудиторії, а також надало більший інформаційний 
вибір споживачам. 

Внаслідок більших можливостей для поширення у ХІХ ст. пре-
са втрачає елітарність. Дотепність викладу переважає над важливістю 
описаної теми. Набувають дедалі більшої популярності сатиричні ви-
дання та художньо-публіцистичні жанри – фейлетон, памфлет, нарис. 

У другій половині ХІХ ст. публіцисти звертаються до жанру по-
дорожнього нарису. Серії репортажів Чарльза Діккенса з Америки, 
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Генріка Сенкевича з Африки, Марка Твена з Європи були куплені в 
авторів ще до написання, що свідчить про високий комерційний по-
тенціал тревел-журналістики.

Кількість революцій та воєн ХІХ століття спонукали публіцистів 
звертатися до морально-етичної публіцистики. Звичка всіх суспільних 
станів до вигляду крові й боїв позначилася на моральності соціуму. 
Поступова атеїзація суспільства стимулювала публіцистів звертатися 
до теми Бога та моралі, щоб не допустити духовного занепаду.

До кінця ХІХ ст. класична публіцистика – великі аналітичні, кри-
тичні статті – занепала. У журналістиці переважають інформаційні 
жанри, робота журналіста зводиться до нотування фактів і подій без 
осмислення і пояснення. Проти такого стану справ у США активно 
виступає у своїх памфлетах Марк Твен. Важливості набувають інфор-
маційні агентства.

На початку ХХ століття журналістика переживає кризу якісних 
великих жанрів. Схожу ситуацію можна спостерігати сьогодні – за су-
часним принципом економії часу гортання новинної стрічки у соцме-
режах передбачає читання заголовків та короткий опис подій, тоді як 
«повільні новини» вимагають більшої кількості часу від читача. 

«Масові» тенденції у журналістському та мистецькому середови-
щі викликають заперечення в багатьох публіцистів того часу (Х. Ор-
тега-і-Гассет). Активний розвиток модерністських течій повертає в 
пресу літературну полеміку. Широта її масштабів є тематично біль-
шою, оскільки стосується не двох домінантних течій, як романтизм і 
реалізм, а різних модерністських напрямків. У Росії одночасно діяло 
понад п’ять різних стильових модерністських осередків, що сприяло 
як утворенню нових літературних видань, так і розвитку наявних.

Наближення, перехід і наслідки Першої світової війни спонукали 
публіцистів звернутися до роздумів про місце війни в житті суспіль-
ства, а також соціальної невлаштованості ветеранів (Е. Гемінґвей, 
Е. М. Ремарк). Утвердження в Європі тоталітарних режимів – фашист-
ського, нацистського, комуністичного – ввели в публіцистичний про-
стір полеміку про переваги і небезпеки цих країн і урядів. Військові 
конфлікти сьогодення також привертають увагу публіцистів – укра-
їнський інформаційний простір наповнений публіцистичними висту-
пами вітчизняних та закордонних інтелектуалів як про гібридну війну 
загалом, так і про російську агресію зокрема.
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«ЖУРНАЛІСТИКА ШВИДКОГО ПОГЛЯДУ»,
АБО СКОНЦЕНТРОВАНО ПРО СЕНСОВНЕ 

Жанрові різновиди великого формату не применшують ролі ма-
лих текстів. Професійне вміння – стиснуто сказати про щось сенсовне 
є вагомою ознакою журналістської майстерності. Такі публікації до-
слідники називають «журналістикою швидкого погляду», яка має по-
зитивні перспективи в майбутньому. До цього переліку варто додати 
візуалізацію інформації, потенціал інфографіки. Медійники – завжди 
в пошуку нових форм спілкування з читачами, тому експерименти з 
бліц-контентом і психологічними особливостями його сприйняття бу-
дуть продовжені. 

Під час передвиборчої кампанії-2019 в українських ЗМІ найбіль-
шу популярність мали гарячі заголовки, рекламні слогани, оператив-
ні повідомлення на фейсбуку відомих журналістів тощо. Наприклад, 
пост Соні Кошкіної про те, що «Зеленський злякався інтерв’ю з жур-
налістами в прямому ефірі» спрямував численну кількість читачів до 
джерела повної інформації в «Главкомі» (https://glavcom/ .ua/country// /yy
politics/zelenskiy/ -zlyakavsya-intervyu-z-zhurnalistami-u-pryamomu-efi ri-
koshkina-579607.html). За короткими заголовками легко пізнаємо, про 
що мова й поспішаємо чи не поспішаємо натискувати лінки. Скажі-
мо, «Мета Кремля – це керований хаос», «Черговий фейк «баронеси 
брехні», «Кандидатів багато – Президент один», «Мова – інтелекту-
альний портрет народу», «Голосуй не по приколу!», «Зеленые человеч-
ки – шанс для Путина», «Нехай трудящі заспокояться. Правопис не 
потрібно обговорювати широким масам», «Активіст звернув увагу на
«ватника і соратника Медведчука» в списку «Слуги народу»».

У ЗМІ важливо заявити відповідальну громадянську позицію. 
Приміром, Ірина Біла в огляді українських видань («Газета по-укра-((
їнськи», «День») виокремлює чіткі меседжі такого типу: «…небажан-»»
ня більшості кандидатів дебатувати говорить про культуру політики, 
дискусії й брехливість аргументації багатьох. Дебати демонструють не 
тільки обізнаність кандидата з якогось питання, а й уміння людини 
триматися, вести діалог. Страх перед дебатами свідчить, що в політику 
прийшло багато випадкових людей. Тому треба змінювати закон про 
політичні партії, про вибори, і прописувати обов’язкову участь потен-
ційних учасників перегонів спочатку у внутрішньопартійних прай-
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меріз, а потім – у дебатах з опонентами» (https://www.radiosvoboda.
org/a// /29848327.html).

Сучасний журналіст, крім творчих здібностей, повинен бути 
технічно обізнаним, розуміти логіку систем управління контентом, 
професійно створювати прямі текстові трансляції. Архіважливо – пра-
цювати над мовною грамотністю, досконало знати стилістику та куль-
туру української мови. Багатий стиль викладу думок створює легкість 
сприйняття прочитаного, зворушує й спонукає читача до взаємодії. Як 
відомо, «де думка – там і могутність!». Уся міць мистецтва красномов-
ства полягає в тому, щоб або заспокоювати, або збуджувати душі слу-
хачів (Цицерон).

ХХІ століття успадкувало спотворене поняття моральних прин-
ципів. Цинізм у четвертій владі зашкалює. Здавна відомо, що мораль 
тримається на трьох китах. По-перше, традиції і звичаї, які склалися 
в кожного народу. По-друге, авторитет громадської думки. По-третє, 
людська совість (сумління – найкращий порадник). ЗМІ повинні «не 
дати сильним знищити людину». Авторитетний журналіст, а не про-
фесійний офіціант олігарха, має бути репрезентантом суспільства, ре-
зонером діалогів між владою і людьми. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ГІДНІСТЬ
У СУЧАСНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

Після Революції Гідності в медіадискурсі актуалізувалося викори-
стання слова «гідність», що дає нові можливості для аналізу ГІДНОСТІ
як одного з духовних концептів українців. За тегом «гідність» у системі 
Google (серпень 2018 року) було знайдено 4 600 000 результатів, з яких 
220 унікальних сторінок (інтернет-видання та інтернет-версії друкова-
них та електронних ЗМІ, сторінки релігійних, громадських, політичних 
організацій і навчальних закладів, блоги політичних та громадських 
діячів), інші повторюють перші 220 посилань. Аналіз використання 
атрибутивної сполучуваності лексеми «гідність» в медіадискурсі дає 
змогу структурувати концептосферу «гідність», виокремивши різнови-
ди гідності в мовній картині світу учасників медіадискурсу. 

Різновиди гідності залежать від трактування змісту поняття: он-
тична або онтологічна, тобто буттєва гідність. «Я є, я існую, отже я 
маю гідність» [1]; моральна гідність – йдеться про те, чи зберігає лю-
дина свою гідність, коли чинить неморально [1]; суспільна гідність – з 
одного боку, це «потужний фактор єднання», однак інколи її розумі-
ють і використовують хибно, внаслідок чого вона «стає... фактором по-
ділів та конфліктів» [1]. 

Різновиди гідності можна виокремити залежно від сполучувано-
сті з лексемою, яка вказує на суб’єкта. Суб’єктом може бути: 

1) людина як самодостатня цінність: гідність людини – це пова-
га, якою людина наділяється від народження і яка зберігається за нею 
все життя і навіть після смерті; таке розуміння збігається з обсягом 
значення буттєвої гідності; людська гідність – те, що, за церковним 
вченням, відрізняє людину від будь-яких інших створінь, те, що люди-
на створена на образ і подобу Божу; тут також йдеться про буттєву 
гідність, але в релігійному контексті; особиста гідність, власна гід-
ність: багато хто забув, що таке власна гідність – і погоджується 
на хабар, обман, мовчить, коли на його очах чинять злодіяння, прини-
жують його самого та інших; таке наповнення концепту пов’язане з 
моральною гідністю; 

2) людина як представник держави чи нації: гідність україн-
ських громадян; гідність кожного українця: пригадали героїв, що
загинули на Майдані, захищаючи свободу і гідність кожного українця;
гідність українців гідність українців піднялася;

3) людина як представник соціальної групи, що потенційно може 
зазнавати утисків та принижень, права якої, на думку мовця, в Украї-
ні не реалізуються повною мірою: гідність стареньких; гідність мі-
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грантів, біженців і видимих меншин в Україні; гідність людей, які 
постраждали внаслідок збройного конфлікту на Сході України;
гідність поліцейського; гідність хворого; гідність жінок;

4) конкретна людина. У межах цього сегмента концептосфери мо-
жемо спостерігати, як загальновизнана після Революції Гідності та під 
час війни на Сході України негативна суспільна, громадянська та особи-
стісна характеристика конкретних політичних діячів чи представників 
силових структур зумовлює сприйняття атрибутивних сполучень лек-
семи «гідність» з прізвищами цих осіб як оксиморону: гідність Януко-
вича: головне за ніч: гідність Януковича та Трамп проти всіх; гідність
Нелі Штепи, гідність беркутівців: «честь і гідність»: сепаратистка 
Штепа подала в суд на Геращенко. «Це просто свято якесь. Після бер-
кутівців, звинувачуваних в причетності до вбивств на Майдані, які по-
дали на мене в суд у справі «захисту честі і гідності», тепер ще й Неля 
Штепа, яка кликала «русский мир» на Донбас, вирішила зі мною судити-
ся, й теж, у справі «честі і гідності», – написала Геращенко у Facebook;

5) держава чи нація: гідність держави; гідність країни; націо-
нальна гідність; гідність України; гідність української нації; наці-
ональна гідність;

Окремий різновид гідності – гідність праці – пов’язують з діяль-
нісним аспектом життя людини: економічна система націлена на спо-
живання і не дбає про гідність праці та захисту навколишнього сере-і
довища. Але це небезпечно, як велосипед зі здутою шиною: гідність і 
захист страждають, коли працівника вважають рядком у бюджеті, 
а голоси відкинутих ніхто не чує. 

Порівняння результатів презентованого аналізу з дослідженням 
В.Чабан, виконаним на матеріалі корпусу текстів (2016 рік) [2], засвід-
чує відмінності у вербальному наповненні концепту, зокрема, в статті 
В.Чабан не йдеться про різновид гідності залежно від назв осіб, права 
яких потенційно можуть бути порушені, та про іронічність, яка з’яв-
ляється внаслідок поєднання з прізвищами одіозних в українському 
політичному середовищі особистостей.

Отже, концепт «гідність» в сучасному медіадискурсі розбудову-
ється внаслідок сполучуваності слова «гідність» з назвами різних груп 
суб’єктів, посідаючи важливе місце в картині світу сучасного українця.
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АСОЦІАЦІЇ ТА АНАЛОГІЇ 
В ПЕРСВАЗИВНОМУ МЕДІАТЕКСТІ

Проблема асоціативності мислення та утворення ланцюжкових 
аналогій привертає увагу дослідників з різних царин науки: філософії, 
літературознавства, психології, фізіології, нейрокібернетики та, без 
сумніву, соціальної комунікації. Поняття асоціативне мислення варто 
розглядати саме у міждисциплінарному аспекті. Багато дослідників 
зазначають, що сам механізм виникнення й дії асоціацій, таємниці об-
разного узагальнення, «канали» його передачі реципієнтові, – все це й –
досі є ще далеко нерозгадане та науково необґрунтоване.

Сукупність засобів і способів, що полегшують запам’ятовуван-
ня шляхом утворення штучних асоціацій, називають мнемонікою 
або ж мистецтвом запам’ятовування. Для реального персвазивного 
впливу найважливішою є здатність асоціативного ряду відмежовува-
ти небажані сенси та наголошувати на тих, які потрібні автору.уу Будь-
яке слово, навіть фонема, можуть викликати побічну асоціацію – і в 
результаті виникає тематичне відхилення. Наприклад, слово «війна» 
програмує нашу думку на асоціації з негативним відтінком через де-
структивні та агресивні дефініції, залишаючи поза увагою ті конотації, 
які виникають у людей, яким війна вигідна. У праці «Смисли і вій-
ни: Україна і Росія в інформаційних та смислових війнах» Г. Почепцов 
пише: «Інформаційно-психологічна війна спрямована на те, щоб опо-
нент прийняв рішення потрібне для сторони, яка атакує» [4, с. 5].

Перший словник асоціативних норм уклали та опублікували 
у 1910 році в США Г. Кент і А. Розанов. Автори створили словник із 
100 слів, на які зібрали реакції 1000 реципієнтів. Відтоді говорять про 
«список Кент-Розанова», що став у царині асоціативних досліджень 
обов’язковим. Донедавна українське мовознавство мало лише два слов-
ники такого типу, обидва уклала Ніна Бутенко: «Словник асоціативних 
норм української мови» (1979 р.) та «Словник асоціативних означень 
іменників в українській мові» (1989 р.). Найновіший словник Світлани 
Мартінек «Український асоціативний словник» (2008 р., Львів).

У праці «Переконання: революційний метод впливу на людей» 
(2017 р.) Р. Чалдині зауважує, що кожне поняття існує в межах дотич-
них понять, які об’єднує спільна система асоціацій. «Мислення – це 
пошук асоціацій. Цікаво, що точний підбір слів може впливати на 
оцінки та дії людей. Так само, як амінокислоти можна назвати буді-
вельним матеріалом життя, асоціації можна назвати будівельним ма-
теріалом думки. Ми переконуємо інших за допомогою слів, що визна-
чають їхні ментальні асоціації з нашим повідомленням» [6, c. 127]. 
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Роберт Чалдині переконаний: «Ефективний спосіб викласти аудиторії 
дещо нечітку концепцію – описати її за допомогою іншої, легковпізна-
ваної» [6, c. 133]. Автор книжки підтверджує тезу про те, що основне 
завдання мови – не виражати або описувати, а впливати. «Вона досягає 
цього, спрямовуючи реципієнтів у ті ділянки дійсності, де містяться 
вигідні для погляду комунікатора асоціації. Можна помітити, що ме-
тафори, які спонукають людей думати про одну річ з погляду асоціа-
цій з іншою обраною річчю, є дуже дієвим лінгвістичним засобом» [6, 
c. 134], – переконує автор низки книг про переконування.

У книжці «Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів» 
(2018 р.) В. Зінссер зауважує, що гумор – це окремий організм, здатний 
вижити завдяки власному внутрішньому метаболізму [2, с.200]. Автор
підтверджує свою тезу такими влучними цитатами: «Гумор базується 
на елементі несподіванки, а застати аудиторію зненацька вам удава-
тиметься не так часто [2, с. 200]; «Сильна політична карикатура варта 
сотні помпезних статей» [2, с. 195]; «Гумор – це найкращий чи навіть 
єдиний спосіб передати вагому думку» [2, с. 194]; «Якщо ви намагає-
теся писати з гумором, то майже всі ваші тексти серйозні» [2, с. 194].

Закони асоціативності розглядав ще І. Франко у трактаті «Із сек-
ретів поетичної творчости» [5], де виділив п’ять основних типів асо-
ціювання у мистецькій творчості: 1) контраст – поєднання в один 
асоціативний ряд двох чи кількох різко протилежних явищ; 2) легке 
асоціювання – зв’язок між об’єктами природний, очевидний, прозо-
рий; 3) градація – це асоціювання по висхідній (від частини до цілості), 
яка у свою чергу зображується як частина ще більшої цілості; 4) пу-
ант – асоціювання по низхідній (від цілості до частини), яка виступає 
цілістю для ще менших частин і так далі аж до якоїсь дрібної точки, 
у якій буквально чи переносно лежить уся вага твору; 5) аналітичне 
асоціювання – це представлення певної цілості з наступним розчлену-
ванням її на складові.

Сучасний журналіст Роман Вінтонів, який вигадав гумористичну 
особистість – канадського журналіста Майкла Щура, веде програму
«#@)₴?$0» («Ґрати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль)ь . 
Саме на прикладах із цієї передачі ми проілюструємо різновиди асо-
ціацій та аналогій, які використовує автор у власному персвазивному 
мовленні.

Контраст. «Інстаграм Іллі Киви вважає. Три його найсильніші 
сторони це: м’язи біцепсу, трицепсу та персу» [3].

Легке асоціювання: «Процедура імпічменту прописана так, що 
на її тлі процедура електрофорезу виглядає ефективним засобом про-
ти раку» [1].

Градація. «Гурт «Тік» зняв клік у стилі екскрементального рок. 
Віктор Бронюк – це Джеймс Бонд у сфері весільної музики з політич-
ним підтекстом» [1].
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Пуант. «Хочеш спростити собі роботу – пали траву. Якщо ти 
француз і боїшся спалити траву, то назви Москву травою» [1].

Аналітичне асоціювання. Новина про селян, які вважають, що 
підпал трави допомагає проростати молодій траві, Майкл Щур комен-
тує так: «Як бачимо, селянам достатньо вважати, що пожежі то є 
добре для ґрунту. Дякуємо, що селяни поки що не вважають жертво-
приношення гарною прикметою перед врожаєм» [1].

Цінність висновків у міркуваннях за аналогією визначається ха-
рактером вихідного знання про порівнювані об’єкти: 

1) схожість об’єктів, які порівнюють. Наприклад, новина про 
українську корпорацію «Богдан», яка виграла тендер на півмільярда 
гривень для виготовлення шістдесят тролейбусів. Хоча електротран-
спорт змайстрували за гроші з державного бюджету, блоки живлення 
та тяговий електродвигун були зроблені в Росії. Керівництво компа-
нії виправдовується контрактними зобов’язаннями, наголошуючи на 
тому, що договори з російськими підприємствами були підписані до 
2014 року. Майкл Щур коментує це так: «Богдан поза політикою! Ми 
вже декілька років слухаємо про музику поза політикою, спорт поза 
політикою, а тепер у нас ще й економіка поза політикою». Цими сло-
вами журналіст розкриває лицемірство підприємств, які намагаються 
зекономити, купуючи матеріали в агресора.

2) різниця між ними. «Обіцяти виграти у «Грі престолів» – це так 
само реалістично, як обіцяти зменшити ціну на газ у чотири рази» [1].

3) характер залежності між прикметами схожості та прикметами, 
що переносять. Наприклад, «Україна за три тижні до виборів ново-
го президента та за п’ять тижнів до нового сезону «Гри престолів». 
Прем’єра відбудеться уже 14 квітня, а це, до речі, за тиждень до дру-
гого тури президентських виборів, якщо, звичайно, Анатолій Гриценко 
не виграє вибори в першому турі. Новий трейлер уже подивилося по-
над 50 млн осіб. Це більше, ніж кількість населення нашої країни та 
трошки більше, ніж кількість кандидатів у президенти» [1]. 

Майкл Щур свідомо використовує у своїй програмі аналогії, тому 
сам і зазначає: «Та задовбав цей Щур зі своїми аналогіями». Ми спробу-
вали підсумувати, з якою ж метою автор використовує аналогії у своїх 
відеосюжетах: 1. Аналогії – дієвий елемент сатири та іронії. 2. Аналогії 
образні. 3. Аналогії допомагають пояснити, проаналізувати, інтерпре-
тувати складні моменти для сприйняття. 4. Аналогії експресивні.

Використовуючи асоціації та аналогії, автор гумористично-ана-
літичного шоу «#@)₴?$0» намагається викликати у глядачів позитивні 
емоції, усмішку та допомагає зрозуміти цілісну картину подій у пер-
спективі розвитку. Вагому роль у програмі відіграє сама емоційність 
ведучого. Демонструючи власну реакцію на ті чи ті події, Майкл Щур 
ніби підтверджує тезу: ситуація не може залишити байдужим нікого.
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ГРАМАТИЧНІ СИНОНІМИ 
В ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ДИСКУРСІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ РІЗНОВИДІВ

1. Вправне використання синонімічних морфологічних форм і 
синтаксичних конструкцій у мовленні телевізійних журналістів набу-
ло особливої актуальності після впровадження мовних квот спершу на 
радіо, а потім і в телеефірі. Чималій кількості журналістів доводиться 
переходити з російської на українську мову, і вони дуже часто напов-
нюють російські граматичні конструкції українськими словами, вва-
жаючи нерідко своє українське мовлення досконалим.

2. У дослідженнях українських вчених, присвячених мовности-
лістичному використанню різних типів синонімів і загалом явища си-
нонімії, є цілковита згода щодо синонімії лексичної, проте не все на-
стільки однозначно потрактовано щодо стилістичного використання 
граматичних синонімів. Адже не всі взаємозамінні форми і конструкції 
є граматичними синонімами. Так, багато які з них можна використати 
з більшим чи меншим успіхом одні замість одних. Але ті семантичні, 
граматичні й стилістичні відтінки, які при цьому виникають, значною 
мірою нівелюють такі оптимістичні твердження, бо часто вони вно-
сять істотні зміни якщо не у зміст, то в емоційне тло чи в стилістичне 
призначення висловлювання. Тому ми за базове методологічне поло-
ження все-таки вважаємо таке: граматичними (здебільшого тут ідеться 
про морфологічні та синтаксичні) синонімами є ті, які мають спільне 
основне граматичне (морфологічне – для морфологічних синонімів і 
синтаксичне – для синтаксичних) значення. Решту форм і конструкцій 
(паралельних і т. ін.) ми не розглядаємо.

3. Використання синонімічних морфологічних форм у мовленні 
телевізійних журналістів наживо становить порівняно невелику групу 
засобів. Часто, якщо це стосується іменників, то все зводиться до ва-
ріантів різних суфіксальних утворень. Обрання того чи того точного 
чи хибного варіанта суфіксального утворення найчастіше пов’язане з 
правильним визначенням форми числа іменника, зокрема це стосуєть-
ся здебільшого іменників збірних. 

4. Будь-які помилки в обранні синонімічної морфологічної форми 
за використання прикметників тією чи тією мірою пов’язані з різними 
формами ступенями порівняння. 

5. Коли йдеться про синонімію діалектних та літературних мор-
фологічних форм, то приклади цього найчастіше можемо знайти у сти-
лістичному використанні займенників під час мовлення тележурналіс-
тів у прямому ефірі. 
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6. Чимало хиб у вживанні дієслів пов’язано з неточним визначен-
ням форми доконаного чи недоконаного виду, є також випадки непра-
вильного визначення закінчення дієслова (через помилкове визначен-
ня дієвідміни) під упливом російської мови. Проте найбільше помилок 
спричинено морфологічними синонімами того самого типу, що й хиби, 
про які йшлося, коли ми аналізували стилістичне використання імен-
ників. Причому цей тип – неправильне обрання синонімічного афік-
сального (найчастіше суфіксального) утворення – значно більш поши-
рений у використанні в мовленні наживо саме дієслів.

7. Найбільшу кількість граматичних синонімів – словосполучень 
із ключовою дієслівною компонентою – утворюють ті, які не можна 
назвати морфологічними синонімами. Це словосполучення, в яких 
компоненти поєднані зв’язком керування, тобто різні варіанти форм 
керування. Саме такі прийменникові дієслівні словосполучення най-
частіше надають найширші можливості для обрання варіантів грама-
тичних синонімічних форм.

8. Є й випадки недостатньо сумлінного обрання варіантів синтак-
сичних синонімів – членів речення. Це ми можемо простежити, напри-
клад, у варіантах присудків та їх координації з підметами. Тут заува-
жуємо три типові помилки у використанні варіантів форм присудка. І 
всі три спричинені впливом російської мови. Ту саму причину можемо 
констатувати й у використанні конструкцій з означеннями, виражени-
ми активними дієприкметниками теперішнього часу, невластивими 
українській мові.

Пильніша увага телевізійних журналістів до використання си-
нонімічних граматичних форм і конструкцій сприятиме підвищенню 
культури ефірного мовлення наживо.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІФОЛОГЕМ
 У РЕКЛАМІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

Сьогодні фармацевтична промисловість пропонує тисячі лікар-
ських препаратів. На ринку щоразу з’являється нова фармацевтична 
продукція. Пересічному споживачеві нерідко складно вибрати «свій» 
лікувальний засіб. Часто він надає перевагу тому, в надійності якого 
його переконали. Місію переконання покликана виконати реклама. І 
навіть те, що препарат рекламується, додає йому цінності в очах спо-
живача, змушуючи сприймати як необхідний засіб для збереження 
здоров’я. Важливим знаряддям формування вподобань людини є ре-
кламний міф. Тому питання про особливості міфологізації реклами 
ліків є актуальним. 

Дослідниця Людмила Павлюк, проаналізувавши концепції Ле-
ві-Стросса, Барта, Кассірера, Куна та інших дослідників міфології, 
зробила висновок, що перспективи міфу та академічні теорії цього ан-
тропосеміологічного феномену зводяться до ідеї розвитку його куль-
тури. Ця культура полягає в конвенціалізації сфер доречності міфу, 
розмежуванні тих ділянок осмислення досвіду, у яких міф доречний 
і бажаний, і тих, де він стоїть на заваді концептуальному прогресові. 
Людмила Павлюк також вважає, що і позитивна міфологізація, і кри-
тична деконструкція міфології однаково потрібні: разом узяті, вони 
дозволяють суспільству любити себе, не ошукуючи себе [1, с.105].

Мета нашого дослідження – вказати на особливості міфологізації 
реклами лікарських препаратів.

Проаналізуємо конкретні приклади такої реклами.
Ось реклама препарату «Антраль». Спочатку бачимо стривожені 

обличчя різних людей, які корчаться від болю. Потім щаслива жінка 
(у неї усміхнене обличчя) подає чоловікові коробку, в якій, очевидно, є 
рекламований препарат. Чоловік теж усміхається. Звучить голос: «Ан-
траль» – щоб захистити твою печінку. «Антраль» – для печінки, для 
тебе, для твоїх близьких». Невербально «працює» міф щастя – усміх-
нені обличчя, теплі погляди близьких людей. Вербально рекламіст 
ніби веде діалог зі споживачем (для цього часто використовує особо-
вий та присвійний займенники для тебе, твою, твоїх), переконуючи хх
в надійності препарату, який здатен захистити від недуги.

Для реклами препарату від болю голови «Фармадол» рекламісти 
використали таку картинку: чоловік відчиняє двері до квартири – а на-
зустріч йому вибігає маленька дівчинка (мабуть, донька), бере його за 
руку, хоче з ним бавитися. Чоловік бідкається: болить голова. Тоді він 
уживає «Фармадол». Картинка змінюється: мама, тато і дитина усміха-
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ються – вони щасливі. Звучить голос: «Фармадол» – щоб головний біль 
більше не заважав сім’ї.

Тут використано міфологему сім’ї. Вона має спрацювати так: спо-
живач реклами, уявивши себе на місці героя запропонованої картинки, 
повинен сприйняти «Фармадол» як панацею від болю голови та як за-
поруку щасливої сім’ї.

Ось коротка реклама препарату «Септефрил»: чоловік трима-
ється за горло, даючи зрозуміти, що воно болить. Жінка промовляє: 
«Горло? Спробуй «Септефрил». Після того, як чоловік взяв до рота 
пігулку, обоє посміхаються. Складається враження, що препарат до-
поміг миттєво.

А ось реклама препарату від кашлю «Мукалтин»: кашляє тато, 
кашляє дитина. Звучить жіночий голос (очевидно, мамин): «Хто тут у 
нас кашляє? Прийміть «Мукалтин»». Після цього картинка змінюєть-
ся: на дивані сидять мама, тато й дитина Усі здорові, бо посміхаються, 
радіють. Бадьоро звучить голос: «Знає тато, знає син, що від кашлю – 
«Мукалтин».

Реклама не лише підказує, що рекламований препарат ефективно 
допоможе вилікувати кашель, а й наштовхує на думку про те, що він 
є запорукою щасливої сім’ї. А щоб рекламоване легше запам’яталося, 
застосовано римування. Відомо, що римований, ритмічно організова-
ний короткий текст швидко закріплюється в пам’яті, й, коли виникне 
відповідна потреба, споживачі віршованої реклами легко згадають ма-
ленький віршик, а, відповідно, й об’єкт реклами. 

Подібний прийом застосовують і в рекламі спрею від нежитю 
«Пшик». Мама вказує синові, в якого нежить, на переваги препара-
ту: «Частинка моря в нашій хаті. «Пшик» містить морську воду зі 
шведського фіорду». Хлопчик: «Пшик до носика – сопельки з носика. 
Пшик, пшик».Крім римування, яке сприяє легкому запам’ятовуван-
ню, тут декілька разів чуємо назву препарату «Пшик». Завдяки та-
кому повтору рекламоване ніби закарбовується в пам’яті споживача. 
Щоб вказати на переваги об’єкта реклами, використано словосполу-
чення «морська вода зі шведського фіорду». Хоч, можливо, споживач 
і не знає про переваги такої води, однак на підсвідомому рівні він асо-
ціює її з особливими лікувальними властивостями. У рекламі знову 
ж таки використано й образ сім’ї: дбайлива мама та син, задоволений 
від результату застосування спрею, допомагають споживачеві іденти-
фікувати себе з героями реклами та заохочують придбати саме рекла-
мований препарат.

Наші спостереження свідчать, що для реклами лікарських препа-
ратів часто застосовують міфологеми здоров’я, щастя й родини. Вкоре-
нитися цим міфологем у свідомість споживача допомагають вербальні 
засоби – особові та присвійні займенники, приваблива лексика, риму-
вання тощо. Отже, особливістю функціонування міфологем є те, що 
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вони створені вербальним та невербальним способом. Міфологізована 
реклама претендує на те, щоб стати психологічно вивіреним засобом 
формування вибору споживача.
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ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СТРУКТУРИ 
ЛОНГРІДІВ

Розвиток комунікативних технологій зумовив зміну способів і 
форм подання інформації в мережевому просторі. Завдяки мультиме-
дійному інтернет-середовищу відбувалася трансформація традицій-
них журналістських жанрів. Зокрема, впродовж останніх років набула 
популярності журналістика широкого формату (long-form journalism), 
яка стала об’єктом дослідження закордонних і українських науковців. 
Аналізуючи авдиторію мережевих видань, дослідники соціальних ко-
мунікацій писали про «твіттеризацію» журналістики і наголошували 
на тому, що більшість інтернет-користувачів не читає великі за обсягом 
матеріали, проте приклад лонгрідів показав, що широке використання 
мультимедійного інструментарію може привернути увагу читачів до 
довгих текстів. Крім того, соціологічні дослідження підтверджують, 
що сучасні користувачі інтернету не перестають читати довгих тек-
стів: «Попри той факт, що люди все більше споживають медійний кон-
тент із маленьких екранів, довгі форми не відходять у минуле. Удвічі 
більше часу мобільна аудиторія проводить за читанням довгих статей, 
ніж коротких новинних текстів» [1]. Це дає змогу говорити про відро-
дження аналітичних жанрів журналістики в інтернеті. 

Просте перенесення друкованих публікацій в інтернет-простір не 
завжди давало бажаний результат. Західні журналісти часто дискуту-
вали щодо ефективності друкованого контенту в мережі. Зокрема, аме-
риканський журналіст Джош Тиранжієль (Josh Tyrangiel), який раніше 
був заступником головного редактора видання TIME, стверджував, 
що значна частина матеріалів журналу, опублікованих на веб-сайті, 
«не спрацьовує» онлайн через те, що вони дуже довгі [2]. Водночас 
Джеральд Марзораті (Gerald Marzorati), колишній редактор The New 
York Times Magazine, зазначав, що всупереч поширеній думці довгі за 
обсягом тексти є саме тим контентом, що найбільше приваблює чита-
чів їхнього видання [3]. З можливістю широкого використання в жур-
налістських матеріалах мультимедійних засобів з’явилися умови для 
залучення авдиторії до читання довгих текстів.

Виникнення лонгріду як формату пов’язують з публікацією «Snow 
Fall: The Avalanche at Tunnel Creek» в газеті «The New York Times» у 
2012 році (http://www.nytimes.com/projects/ /2012/snow-fall/index.html), в 
якому йшлося про групу американських гірськолижників, які потра-
пили в снігову пастку після сходження лавини. Особливістю цього 
матеріалу було те, що, крім звичного тексту та фотографій, він містив 
3D-карту місцевості, відео зі свідченням очевидців події та інші муль-
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тимедійні елементи, які створювали для читачів ефект присутності й 
допомагали «зануритися» в розповідь. Проєкт «Snow Fall», незважаю-
чи на великий обсяг, швидко став популярним й отримав кілька міль-
йонів переглядів.

Спочатку подібні матеріали з’явилися в західних онлайн-ви-
даннях, а згодом і в українських ЗМІ. Зокрема, з 2014 року рубрику 
«лонгріди» запустив сайт «Новое время», де впродовж 2014–2019 рр. 
було опубліковано низку текстів про важливі події в історії Украї-
ни – Революцію Гідності («Майдан став справжнім народженням для 
України», 11 листопада 2014 р.; «Рік Майдану. Історія Ганни Заячків-
ської», 31 жовтня 2014 р.; «Майдан очима медика-волонтера» 12 грудня 
2014 р.), героїчну оборону Донецького аеропорту («Наш Сталінград. 
Ексклюзивний репортаж під кулями з Донецького аеропорту», 23 січ-
ня 2015 р.), російсько-українську війну на Сході України («Славянск: 
хроники оккупации и свободы, 5 липня 2015 р.), 25-річчя української 
Незалежності («Згадати все. 25 років Незалежності України», 23 серп-
ня 2016 р.). Заслуговують уваги спецпроекти ТСН: «Переможці. Історії 
нескорених та сильних духом героїв АТО» (http://tsn.ua/special-projects/
thevictors/), «Як радянська влада знищувала перших українських міні-
стрів» (http://tsn.ua/special-projects/unr/ /rr ), «Зона відчуження, якою її ні-
коли не бачили» (http://tsn.ua/special-projects/chernobylzone// /) тощо. Інші 
українські інтернет-видання («24», «УП», «ЛІГА.net», «УНІАН» та ін.) 
також почали публікувати мультимедійні історії. 

Контент-аналіз провідних видань українського мережевого про-
стору дає підстави стверджувати, що вони ще не повною мірою ви-
користовують весь доступний мультимедійний інструментарій. Біль-
шість матеріалів, які онлайн-видання позиціонують як лонгріди, 
мають стандартну верстку (довгий текст і фотографії, рідше – відео). 

Однією із властивостей лонгрідів є їхня тематична спрямова-
ність – в основі тексту лежить певна історія, яку доповнюють засоби 
мультимедіа. Ці засоби виконують функцію не просто ілюстративного 
матеріалу, а є повноцінними компонентами журналістського твору. До 
основних структурних елементів лонгрідів можемо віднести такі:

• великий за обсягом текст (до 10 тис. знаків і більше);
• фотографії (часто панорамні і високої якості);
• слайд-шоу;
• відеоматеріали (зокрема відеокоментарі); 
• аудіоматеріали;
• інфографіка (статична та інтерактивна);
• анімація;
• 3D-панорами, карти тощо.
Наприклад, матеріал «Місячна Одіссея: чи може Китай стати но-

вим лідером космічних перегонів» (https://tsn.ua/special-projects/to_the_
moon/) містить широкоформатні фотографії Місяця; відеофрагменти 
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посадки автоматичної міжпланетної станції Chang’e 4 на поверхню 
супутника Землі, відеокадри місії Apollo 8 та Apollo 11; інтерактивну 
карту обох боків Місяця з місцями приземлення космічних апаратів; 
анімаційний ролик американського космічного агентства NASA про 
планни збудувати на орбіті Місяця космічну станцію; панораму Мі-
сяця, зняту космічним апаратом. Ці елементи вдало вбудовано в роз-
битий на частини текст, що привертає увагу інтернет-користувачів і 
полегшує читання. 

Характерною особливістю лонгрідів є використання паралакс-
ефек ту або паралакс-прокручування (parallax scrolling), коли під час 
читання сторінки фонове зображення рухається з іншою швидкістю, 
ніж елементи на передньому тлі. Також у текстах широкого форма-
ту часто використовують навігаційні панелі, які дають змогу інтер-
нет-користувачам переміщуватися між текстовими блоками. Примі-
ром, у спецпроекті ТСН про президентські вибори 2019 року (http://
tsn.ua/special-projects/elections2019// /) була можливість читати матеріал 
нелінійно, переходячи за власним бажанням від інформації про одного 
кандидата до іншого. 

Попри те, що текст все ж таки залишається ключовим елементом 
лонгрідів, мультимедійні засоби відіграють визначальну роль у їхній 
структурі: вони допомагають візуалізувати журналістський матеріал 
для читачів, розповісти історію по-новому і в такий спосіб поліпшити 
сприйняття інформації. 
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 АНАЛОГІЯ Й ПОРІВНЯННЯ 
В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

Реклама не тільки інформує споживачів про товар, а й закликає 
придбати його. Функція впливу – найважливіша функція рекламно-
го тексту, тому образні засоби є важливим чинником його організації. 
Більшість образних засобів не тільки дають людини нове пізнання сві-
ту, а й інформують про певне ставлення до зображуваного.

Метафора та порівняння часто є засобом вираження аналогії, сти-
лістичного прийому, який вживають для розкриття одного явища через 
інше, йому подібне. Механізм аналогій у більшості рекламних текстів 
полягає в порівнянні двох феноменів, один з яких відомий реципієнту. 
Наприклад, у рекламі зубної пасти наголошують, що турбота про здо-
ров’я зубів була актуальною завжди: «У Стародавньому Єгипті зуби 
натирали сумішами з вина, пемзи, попілу нутрощів бика, баранячого 
рогу, ізюму та інших екзотичних інгрідієнтів. І зараз трапляються ті, 
хто вважає, що натуральні компоненти корисніші від хімії».

Чи аналогія з радянськими часами у рекламі мережі АТБ: «Стар-
ше покоління добре пам’ятає часи, коли закупівля до новорічного сто-
лу перетворювалася на справжнє випробування. Спершу треба було 
відпроситися з роботи, потім знайти потрібні товари в умовах тоталь-
ного дефіциту. Наступним етапом було вистоювання в довжелезних 
чергах. І так щороку».

Аналогії проводять не тільки з подіями минулого, а й з вигадани-
ми, нереальними ситуаціями: «Раніше люди не старіли. Вони скидали 
шкіру, як змії, завдяки чому були вічно молоді та красиві. Одного разу 
у жінки чоловік пішов на полювання, і вона мала одна робити хатні 
справи та доглядати хворих дітей. Жінка дуже втомилася і лягла спати, 
забувши змінити шкіру. Довго не могла заснути, цілу ніч крутилася. А 
коли прокинулася, на її обличчі були зморшки. Так у світ прийшла ста-
рість». Це реклама «Морфею», снодійного засобу, який зберігає ваше 
здоров’я, молодість та красу.

Досить часто у рекламі використовують порівняння, зіставлення 
двох явищ з метою пояснення одного іншим. Мета зіставлення – ла-
конічно пояснити суть одного предмета шляхом порівняння його з ін-
шим предметом або показати, наскільки добрим чи поганим є предмет, 
що порівнюється, стосовно об’єкта, який більшість мовців оцінює як 
негативний чи позитивний. Рекламодавці розраховують на те, що от-
римувач реклами добре знає той об’єкт, з яким порівнюють новий; у 
носія мови вже є певний образ, який можна перенести на новий об’єкт.
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Зазвичай у рекламі за допомогою порівнянь наголошують на пе-
ревагах одного товара над іншим або виокремлюють найважливіші 
ознаки об’єкта реклами. Саме у порівнянні втілена одна із основних 
ідей реклами: зіставлення наше / їхнє, до / після, старе / нове. Більшість 
порівнянь, які використовують у рекламі, належить до загальномов-
них, оформлених за допомогою сполучників як, ніби, нібито. Порівн.: 
Brillance. Відтінки вічно прекрасні, як діаманти. Відтінки розкішні, 
немов золото; Твій колір волосся спокусливий, наче шовк; Щоразу ко-
льори яскраві та насичені, як сама природа; Ефективне лікування ва-
рікозного розширення вен і вас ніби знову носять на руках; « Ацик» – як 
короткий шлях від герпесу до поцілунків; Почати боротьбу з герпесом 
так само швидко, як перегорнути сторінку.

Такі загальномовні порівняння не викликають асоціацій з інши-
ми товарами, з реаліями навколишнього світу. Тому більш частотними 
є порівняння, що маніпулюють свідомістю споживачів. Ю.К Пирогова 
виокремлює декілька видів маніпуляцій із класом порівнянь.

 Поширений клас порівнянь використовують у рекламних пові-
домленнях, де об’єкт реклами зіставляють не з аналогічним товаром, а 
з таким, що поступається йому за головними ознаками, не відповідає 
найновішим технологіям. Таким чином відбувається порівняння з то-
варами попереднього покоління, тобто всі плюси отримує товар, що 
рекламують. Найяскравішим прикладом є реклама «Fairy» і звичай-
ного дешевого засобу для миття посуду або рекламна акція «Tide» чи 
кип’ятіння».

У звуженому класі порівнянь один одному уподібнюються товари 
однієї марки. Основа таких порівнянь – псевдопорівняння. За такими 
порівняння можна приховати зіставлення нового варіанту товара зі 
старим або порівняння ні з чим: Шампунь Shauma. Більше вітамінів; 
Чупа-Чупс Max. Більше на 50 %.

У зсунутому класі порівнянь одна марка порівнюється з іншою 
(іноді суміжною) товарною категорією: «Гематоген як корисна шо-
коладка. Всі діти однаково люблять солодощі, але лише деякі з них 
корисні. Знайомий усім з дитинства гематоген зміцнює організм, сма-
чний та корисний».

Порівняння гематогена із шоколадом переносить його із категорії 
засобів для профілактики захворювань анемією до категорії солодо-
щів. Це порівняння не дезорієнтує споживача, але дає змогу чітко уя-
вити собі переваги гематогену над іншими солодощами.

Зсунутий клас порівнянь можна побудувати шляхом зміщення 
уваги з об’єкта реклами на один з його компонентів. Зокрема, реклама 
«Nestle» починається з питання «Хочеш молока?»

Невизначений клас порівнянь – це псевдопорівняння, коли товар 
ні з чим по суті не порівнюють. На відміну від звуженого класу порів-
нянь не простежуємо будь-який зв’язок зі старим варіантом реклами. 
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Такі порівняння не є двочленними конструкціями, через це рекламне 
повідомлення втрачає конкретність: Форд – на 700 % тихіше; Живуть 
довше (батарейки «Філіпс»).

Як бачимо, порівняння є одним з найбільш образних, експресив-
них засобів у рекламному тексті; вони не тільки називають предмети, 
явища, а й характеризують їх, загострюючи увагу читача на тих чи 
інших особливостях пропонованих товарів чи послуг. Більш ефективні 
порівняння, що дають змогу маніпулювати свідомістю споживача. До 
них належать поширений, звужений, зсунутий та невизначений класи 
порівнянь. 
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Марія Ріпей
(асистент)

ВИРАЗНІСТЬ ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА
(на матеріалах всеукраїнської газети «Експрес»)

Заголовок виконує домінантну функцію тексту, метою якої є 
сформувати чітке уявлення про зміст повідомлення та звернути на 
нього увагу.

Емоційний вплив публікації значною мірою залежить від форми 
газетного заголовка, яка не повинна шкодити його змісту, а, навпаки, 
робити його більш виразним і привабливим. Від цього значною мірою 
залежить вплив на читачів як заголовка, так і публікації в цілому.

Форма газетного заголовка особливо важлива тоді, коли заголо-
вок складається з декількох рядків. Під час поділу заголовка на рядки 
треба звертати увагу на те, щоб кожен рядок мав свій акцент, свій сенс. 

На сторінках всеукраїнської газети «Експрес» трапляються ви-
падки, коли кожний рядок заголовка не має смислового значення. 
Особ ливу увагу варто звернути на заголовки, у яких розриваються тіс-
но пов’язані між собою слова, що значно ускладнює їх сприйняття. Зо-
крема, «земельні ділянки», «постійний клієнт», «з першого погляду», 
«львівська прописка», «холодний душ». У разі правильного написання 
ці заголовки (Експрес. 2018. 3 травня) були б чіткіші й зрозуміліші:

Неправильно Правильно
469 земельних

ділянок
469 земельних ділянок

Це ж наш постійний
клієнт!

Це ж наш постійний клієнт!

Це кохання з першого
погляду

Це кохання 
з першого погляду

Чемпіони з львівською
пропискою

Чемпіони
з львівською пропискою

Тільки холодний
душ

Тільки холодний душ

Варто звернути увагу на заголовки
Узимку не холодно, , влітку
не спекотно
(Експрес. 2016. 18 липня)
Коли тиск падає, ,є кава
допоможе?
(Експрес. 2016. 17 жовтня)
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які умовно складаються з двох частин: головним словом пер-
шої частини (для кращого сприйняття виділили жирним шрифтом) є 
«узимку», «влітку»; «тиск», «кава»; а другої (для кращого сприйняття 
їх підкреслили) – «не холодно», «не спекотно»; «падає», «допоможе». 
Однак вони графічно поділені неправильно. Емоційний вплив цих за-
головків був би сильніший за такого варіанта їх розміщення:

Узимку не холодно,,
влітку не спекотно

Коли тиск падає, ,є
кава допоможе?

А неправильний розподіл заголовка 
Вакарчука – уу
президентир , , Руслану
– в прем’єрир р
(Експрес. 2016. 25 лютого)

на три рядки (умовно складаються з двох частин, головним сло-
вом першої частини є «Вакарчука», «Руслану»; а другої – «у президен-
ти», «в прем’єри»), неправильно поданий прийменник «у» в кінці пер-
шого рядка і неправильно перенесене тире на початок третього рядка 
зумовили важке його сприйняття.

Заголовок був би зрозуміліший за такого варіанта його розміщен-
ня:

Вакарчука – у президентиу р ,,
Руслану – в прем’єрир р

Аналізуючи випадки неправильного розподілу газетного заго-
ловка на рядки у газеті «Експрес», наводили, на наш погляд, правильні 
відповідники, коли заголовки газетних публікацій були б більш вираз-
ними. Щоб це могли взяти до уваги під час літературного редагування 
і підготовки до друку наступних номерів видання. 



109

СТУДЕНТСЬКА Й АСПІРАНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

Роксоляна Білоус
(студентка)

МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ

Засоби масової інформації потужно впливають на формування 
індивідуальної і громадської думки. Особливо зросла моральна від-
повідальність журналістів за свою працю в нинішніх умовах інфор-
маційно-психологічної і військової агресії Росії проти України. Тому 
особливо актуальним є питання вивчення історичного досвіду жур-
налістської творчості в контексті морального підходу до висвітлення 
реальних подій, фактів, явищ. Адже журналіст має бути совісним, чес-
ним і перед собою, і перед суспільством, бути носієм справедливості. 
Однак були журналісти, які неправдиво інформували людство про 
драматичні, трагічні події в Україні, зокрема Голодомор у 1932–1933 
роках. Та й нині є чимало прикладів аморальної поведінки журналіс-
тів, яка стосується висвітлення російсько-української війни чи прези-
дентської виборчої кампанії. 

Моральна свідомість є найважливішим компонентом журналіст-
ської творчості. У цьому переконуємося, коли ознайомлюємося, аналі-
зуємо і зіставляємо зміст журналістських матеріалів про Голодомор в 
Україні 1932–1933 років Ґарета Джонса, Малкольма Маґґеріджа і Уол-
тера Дюранті. Адже «осмислення такої трагедії, як Голодомор має не 
лише інтелектуальне, але й моральне і виховне значення. Ми не по-
винні боятися казати правду про злочини проти українців; ми маємо 
на весь світ заявляти про унікальність Голодомору та про історичне 
призначення українського народу», − зазначено у навчальному посіб-
нику «Голодомор 1932-1933 років в Україні», який вийшов у світ за за-
гальною редакцією професора С. А. Костя. 

Англійський журналіст Малькольм Маґґерідж бачив вимираючі 
села в Україні і про це писав у газетах «Манчестер Гардіан» і «Мор-
нінг пост». М. Маґґерідж йшов до правди нелегко. Велика депресія у 
30-ті роки викликала у нього певне захоплення СРСР як альтернати-
вою капіталістичній системі. Тому М. Маґґерідж дуже хотів побачити 
демократичний соціалізм. Але як «екскурсант» не приєднався до хору 
тих інтелектуалів, які захоплювалися Сталіним і Радянським Союзом. 
Він був чесним і об’єктивним журналістом і, побачивши жорстоку і 
жахливу правду, переконавшись у наївності і неістинності своїх уяв-
лень про Радянський Союз, не лише відмовився від них, а й сказав цю 
правду іншим.
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Правду про злочин убивства голодом мільйонів людей в Україні 
у 1932–1933 роках доносив світові своїми публікаціями британський 
журналіст Ґарет Джонс. Він вільно володів німецькою, французькою 
та російською мовами. Був радником прем’єр-міністра Великої Брита-
нії Девіда Ллойда Джорджа, писав статті до «The Western Mail», «The 
Times», «Manchester Guardian», «Berliner Tageblatt». Він тричі побував 
у Радянському Союзі.

Репортажі Ґарета Джонса вважали настільки чесними, що їх пу-
блікувала лондонська «Таймс» за підписом «Нотатки спостерігача». 
Під час другої поїздки в Україну Ґарет Джонс разом з Джеком Хейн-
цом відвідали нову дамбу на Дніпрі. Під час розмови один із селян 
сказав їм так: «Комуністи вислали всіх кулаків геть звідси». А один 
чолов’яга в кепі на голові підійшов до них і сказав: «Ми голодуємо. 
Як ми можемо жити з нічим? Але ми нічого не можемо їм сказати, бо 
інакше вони вишлють нас. Ми всі дуже страждаєм, браття».

Востаннє (третій раз) Ґарет Джонс побував в СРСР у 1933 р. Він 
порушив заборону ОДПУ на в’їзд іноземним журналістам до охопленої 
голодом України. Полишивши Радянський Союз, Ґ. Джонс 29 березня 
1933 р. скликав у Берліні прес-конференцію, на якій публічно заявив 
про катастрофічний голод в Україні, надрукував низку статей у бри-
танських, американських і німецьких газетах. Розголос, якого набули 
публікації Ґ. Джонса, викликав у радянського керівництва обурення, 
проти нього було розгорнуто цілу інформаційну війну. Особливо лю-
тував лауреат Пулітцерівської премії Уолтер Дюранті, якому 1929 р. 
Сталін дав ексклюзивне інтерв’ю. Він написав кілька замовних ста-
тей, у яких заперечував факти голодних смертей. «31 березня 1933 р. 
«Нью-Йорк Таймс» надрукувала на 13 сторінці статтю, яку можна 
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було б вивчати на факультетах журналістики як приклад майстерно-
го лавірування між правдою і брехнею», − зазначив Джеймс Мейс. За 
визначенням М. Маґґеріджа, Уолтер Дюранті «найбільший брехун 
серед журналістів». Він приховував правду про Голодомор в Україні 
і допомагав керівництву СРСР дезінформувати, обманювати світову 
громадськість.

Доносячи світові правду про влаштований комуністичним режи-
мом Голодомор в Україні, Ґарет Джонс проявив моральну свідомість, 
мужність, доброчесність, справедливість, совість, милосердя.

Аналіз творчості Ґарета Джонса, Малькольма Маґґеріджа і Уол-
тера Дюранті про Голодомор в Україні у 1932–1933 роках дає підставу 
стверджувати, що моральна свідомість керується певною системою 
норм, оцінок і принципів у журналістській життєдіяльності, які пов’я-
зані з моральними відносинами у суспільстві. Свідченням важливості 
цієї проблеми у нинішній період війни є те, щоби журналістська діяль-
ність ґрунтувалась на засадах правди про українське минуле, сучасне і 
моральне, життєствердне прогнозування майбутнього. Журналістська 
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творчість за будь-яких умов має бути чесною, залишатися у силовому 
полі національних, загальнолюдських моральних вартостей і гума-
ністичних ідеалів, сприяти формуванню людини як цілісної, мораль-
но-духовної, порядної, всебічно розвиненої особистості.
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ВИСВІТЛЕННЯ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ 
НА СХОДІ УКРАЇНИ В УКРАЇНСЬКИХ 

ТА РОСІЙСЬКИХ ЗМІ (2014–2016 рр.)
Д

Гібридна війна Росії проти України щороку набирає обертів, а 
українські ЗМІ поки не можуть протистояти проросійським засобам 
інформування. Однак від рівня захищеності інформаційного простору 
держави безпосередньо залежить рівень захищеності її територіально-
го простору.

Військова агресія Росії стала новим історичним викликом для 
України. Без ефективної медіа-стратегії, встановленням інформацій-
ного суверенітету, утвердженням і розвитком інформаційного суспіль-
ства, Україна не зможе протистояти Росії і виграти війну, та не зможе 
повноцінно розвиватись і претендувати на першість у світовому інфор-
маційному просторі. І Росія, й Україна сьогодні своїми дискурсами (у 
Росії – дискурс агресивної імперської пропаганди, в Україні – дис-
курс м’якого колоніального сприйняття, незважаючи навіть на окре-
мі вийнятки-медії) залишаються частково у постколоніальному стані.
Порівняльний аналіз висвітлення українськими та російськими ЗМІ 
воєнного збройного конфлікту засвідчує, що інформація про Україну 
практично у всіх російських ЗМІ будується на контрастах могутньої, 
але «братньої» Москви та беззахисного й агресивного «фашистського» 
Києва. Українські ЗМІ, з одного боку, зображують Росію нейтрально 
або позитивно, з іншого – представляють як імперіалістичну країну, 
яка намагається втримати Україну у межах свого контролю і пере-
шкоджає вільно розвиватись. Російські ЗМІ, з одного боку, зображу-
ють Україну винятково негативно, як неофашистську цинічну країну, з 
іншого – як вільну і незалежну, внутрішньо сильну, мужню і жертовну 
націю, яка стане трансформатором сучасної Росії. Водночас, в окремих 
українських та російських ЗМІ Росія представлена як країна, поруч з 
якою Україна деградуватиме та, якщо не відстоюватиме свої інтереси, 
поволі ставатиме частиною неоімперії. Також медії твердять про аго-
нію сучасної Росії, її неминучу загибель як систему, проект, що немає 
майбутнього. Проаналізовані російськомовна газета в Україні «Сегод-
ня» та російський інтернет-ресурс «Вести.Ру» за схожим принципом 
подають інформацію про українсько-російські відносини. Публікації 
про Україну мають маніпулятивний, відверто провокативний харак-
тер, зазначені видання послуговуються дезінформацією та перекручу-
ють факти, умовно ділять українське суспільство на «нещасний» Схід 
та «нацистський» Захід. Українська сторона представлена агресивно 
налаштованими «ополченцями», «екстремістами», «радикалами», «се-
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паратистами», «неонацистами», «укропівцями» і «бойовиками», нато-
мість Росія є як дружня країна, яка хоче дипломатично і без кровопро-
лиття вирішити конфлікт в Україні (своєрідний російський месіанізм). 
Проте зазначені медіа не подавали жодної інформації про викрадення, 
катування та тортури над активістами з боку міліції, про окремі Май-
дани у східних областях України і масову підтримку Майдану у Ки-
єві місцевими жителями. Натомість, журнал «Український Тиждень» 
та російський інтернет-ресурс «Slon.ru» порівняно правдиво подають 
інформацію, прогнозують і застерігають, аналізують українсько-ро-
сійські відносини у контексті Української Революції. «Український 
Тиждень» творить критично-позитивний образ України та негатив-
ний образ Росії як агресивно налаштованої і корисливої країни щодо 
України. «Slon.ru», попри хорошу аналітику, іноді подає інформацію 
маніпулятивного характеру, називає мітинги в Україні «восстание без 
причины», перекручує інформацію («взриви насилля на Майдане» 
тощо) та дезінформує, пишучи про «охоту на евреев» в Україні.Сьо-
годні Кремль, окрім військових операцій, веде гібридну війну проти 
України, перетворюючи інформацію, мову, культуру – у зброю, що є 
надзвичайно ефективним. Саме на інформаційному фронті йдуть най-
масштабніші дії гібридної війни, оскільки російське інформування – 
це систематична стратегічна брехня, що впливає на психіку людей. 
Така агресія Росії щодо України стала результатом не лише продума-
ної політики Кремля, а й стратегічних прорахунків та безвідповідаль-
ності української влади упродовж усіх років незалежності. Водночас, 
Революція Гідності підтвердила, наскільки українське суспільство 
пішло вперед, порівняно з російським, у відчутті власної гідності й 
готовності його захищати. Залишається ще тільки і українським ЗМІ 
зробити (а деякі вже зробили!) такий крок уперед і засвідчити, що Ре-
волюція Гідності направду стала якісно новим етапом у сфері інфор-
маційної політики України. І новим етапом у відносинах, як ми твердо 
переконані, вже і з новими росіянами. Україні потрібно відстоювати 
національні, державні інтереси та покладатися лише на власні ресурси 
і потенціал, на свою культуру, мову, історію, традиції, бо «допомога 
друзів» ніколи не була і не буде безкорисливою (подвійні стандарти). 
Україна – це Європа. Культурно, духовно завжди була і є нею. Треба це 
усвідомити і навчитися поважати й утверджувати своє. 
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МАНІПУЛЯТИВНІ ПРИЙОМИ У ЗАГОЛОВКАХ
ЗАПОРІЗЬКИХ ІНТЕРНЕТ-НОВИН

Заголовок в інтернет-виданнях, як основний елемент будь-якого 
матеріалу, відіграє значну роль: саме від нього залежить те, чи заці-
кавиться читач та чи виникне в нього бажання ознайомитись із пов-
ним текстом повідомлення. Саме тому журналісти іноді вдаються до 
некоректно сформульованих, маніпулятивних заголовків, особливо у 
новинах, маючи на меті привернення уваги та збільшення кількості 
переглядів. Однак через це відразу страждає якість новин, що призво-
дить до зниження рівня довіри аудиторії до ЗМІ. 

Вимоги до новинних матеріалів вивчали як українські, так і зару-
біжні дослідники. Це О. Амзін, О. Голуб, В. Іванов, Р. Крейг, І. Михай-
лин, Б. Потятиник, М. Шостак та інші.

«Новини є однією з визначальних інституцій інформаційного су-
спільства. Довіра до них випливає з низки вартостей (неупередженість, 
об’єктивність, правдивість), які є структурними складниками медійної 
індустрії такою ж мірою, як жанр, стиль і форма», – пише Дж. Гол [1, 
с. 56]. Однак дуже часто ЗМІ нехтують цим, порушуючи основні ви-
моги до журналістських матеріалів та женучись за кількісними, а не 
якісними показниками. «Велика кількість новин на сторінках медіа до-
водить до читачів спотворену картину світу, тому що має місце інфор-
маційне маніпулювання, а також подання недостовірної інформації», 
– наголошує В. Іванов [2, с. 13]. 

Інформаційні матеріали за обсягом переважають у мережевих ви-
даннях. Наприклад, загальнонаціональні новинні сайти за день пуб-
лікують 70–500 новин. Це призводить до того, що значний відсоток 
аудиторії читає лише заголовки [3, с. 32]. «Майже ніхто не переглядає 
усі статті на сайтах новин, – вказує Р. Крейг. – Більшість сайтів пропо-
нують головну сторінку, де викладений зміст, за якою йдуть тематичні 
сторінки» [4, с. 135]. Для того, щоб читач дістався до матеріалу, його 
увагу має привернути саме заголовок.

Така важливість заголовків вплинула на формування особливих 
вимог до них. О. Амзін зауважує, що, в цілому, інтернет-видання взяли 
свої заголовки з паперових газет [5]. М. Стівенс у книзі «Виробництво 
новин: телебачення, радіо, Інтернет» також зазначає, що в інтернет-тек-
стах поєднуються друкований та електронний стилі. Це вимагає від 
журналіста вміння знаходити компроміс, і в готовому вигляді текст 
має поєднувати стислість, розмовність та дотепність [6, с. 303–307]. 
Двома останніми критеріями журналісти нерідко зловживають. Із цьо-
го приводу знаходимо таку думку: «Сьогодні суспільство хоче не лише 
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фактів, але й емоцій, – і в цьому немає суперечності, якщо підходити 
до цього питання раціонально й керуватися здоровим глуздом. Напри-
клад, неприпустимо робити заголовки, що відрізняються від суті нови-
ни, або заголовки на кшталт “Шок!!! Крокодила-людожера знайдено в 
центрі Херсона!”», – пише дослідниця О. Голуб. Вона говорить також 
про те, що робити заголовки «більш дотепними» вже є цілком припу-
стимим, але слід бути обережними і не перебільшити, щоб не втратити 
репутацію ЗМІ або не наразитися на судовий позов [3, с. 22]. Однак 
сюди треба додати й думку І. Михайлина, який більш вимогливий до 
текстів новин і вважає, що журналіст має вживати тільки нейтральну 
лексику та обирати з синонімічного ряду такі слова, які не містять емо-
ційного забарвлення [7, с. 378].

Новини є журналістикою факту, тому авторам заборонено ви-
ражати в тексті власне ставлення або творчо переосмислювати дані, 
надаючи їм певного емоційного відтінку. Емоційні новини також чи-
таються гірше, ніж нейтральні, оскільки читачі шукають перш за все 
інформацію, а не «цінні емоції журналіста» [5]. Тобто журналіст не по-
винен використовувати епітети, емоційні вигуки, експресивно-забарв-
лену та знижену лексику. Складаючи заголовок, перед журналістом 
постає завдання зробити його одночасно цікавим та привабливим, але 
при цьому не надавати йому емоційності, або робити це дуже доречно 
і без перебільшень. 

Б. Потятиник пише, що заголовки мають бути передусім про-
стими, легко запам’ятовуватися та максимально інформувати. «Окрім 
функції зацікавлення, заголовок ніби підсумовує увесь текст, зосе-
реджуючи увагу читача на чомусь одному», – зазначає науковець [8, 
с. 93]. Подібну думку знаходимо й у А. Колесніченко, який пише, що 
у заголовка дві функції – інформативна й контактна (повідомити, про 
що текст, та спонукати прочитати). При цьому головною проблемою є 
не пообіцяти того, чого в тексті немає, і не перекрутити зміст. Невда-
лими заголовками є «нульові» заголовки, що містять банальні думки, 
які можна застосувати до великої кількості публікацій [9, с. 45–46]. 
Також слід додати, що одна із найважливіших вимог – відповідність 
тілу новини. Рейтинг сайту залежить безпосередньо від кількості від-
відувань опублікованих новин, саме тому іноді до заголовків додають 
слова «сенсація», «шок», «ви не повірите», які перетворюють ресурс на 
жовте видання або таблоїд [3, с. 32]. Тобто завдання журналіста – не 
перебільшувати та не перекручувати події і факти у заголовку, подава-
ти їх так, щоб було цікаво прочитати повний текст, та робити їх макси-
мально інформативними.

Узявши за мету дослідити, чи застосовують у новинних заголов-
ках запорізькі інтернет-видання маніпулятивні прийоми та чи дотри-
муються вони основних вимог, ми переглянули всі новини за 02.02.2019 
на 19-ти веб-сайтах. Серед них такі: «Первый запорожский», «Акту-
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ально», «Акцент», «Форпост», «Gazeta.zp.ua», «Голос Запорожья», 
«Inform.zp.ua», «Ipnews», «НовостнОЙ!», «Паноптикон Запорожья», 

, , р , p , р ,

«Время новостей», «Новини Запоріжжя», «Вместе», «ZаБор», «Зано-
за», «Факты Запорожья», «Запорожские вести», «061», «В городе. За-
порожье».

Було обрано два критерії для аналізу заголовків – відсутність 
емоційно-забарвленої лексики (слів зниженого стилю, емоційних ви-
гуків, а також прикметників та прислівників, що містять оцінку) та 
відповідність заголовка тілу новини. Всього було проаналізовано 255 
матеріалів.

Випадків недотримання першого критерію знайдено 15. Ми умов-
но розділили їх на три типи. Перший тип – це випадки, де слова у заго-
ловку мають зменшено-пестливу форму або є сленговими і стосуються 
розмовно-побутового стилю мовлення. Прикладом є новини під наз-
вою «До Запорізької області приїдуть шість автобусів, які возитимуть 
школяриків» (Форпост) та «В Запорожье жители многоэтажек начали 
соревноваться – у кого подъезд круче» (Новини Запоріжжя). Слова 
«школярики» та «круче» можна було б замінити на нейтральні відпо-
відники – «школярі» та «краще». Другий тип складають заголовки, що 
містять прикметники та прислівники, які виражають оцінку. Прикла-
ди: «В запорожской Дубовке заметили вальяжно гуляющих нутрий» 
(Gazeta.zp.ua), «Эпатажная претендентка на участие в Евровидении 
познакомилась с мужем в стриптиз-клубе» (Новини Запоріжжя), «В 
Запорожье выступят лучшие юмористы страны» (Новини Запоріжжя) 
тощо. У цих випадках слова «вальяжно гулящих», «эпатажная», «луч-
шие» взагалі є зайвими, і краще було б їх уникати у новинних мате-
ріалах. До третього типу ми віднесли декілька заголовків, які мають 
конструкцію складного речення, побудованого через двокрапку, на 
початку такого речення стоять емоційно-забарвлені слова. Серед них 
такі: «Психанул: маршрутчик высадил всех пассажиров из-за льгот-
ницы», «Неожиданно: чем закончился матч между БК “Запорожье” 
и “Одессой”», «Вот это да: за прошлый год 787 запорожцев сменили 
имя». Всі ці новини опубліковані на сайті «В городе. Запорожье», при-
чому майже всі заголовки новин на цьому сайті складені саме за таким 
принципом.

Прикладів заголовків, в яких не дотримано другий обраний нами 
критерій, було виявлено лише два. Це новини «Запорожцам покажут, 
как выглядит свежий ветер» (Новини Запоріжжя) та «Наркоторговцы 
добрались до подъездов» (Вместе). У першому читач може подумати, 
що в замітці буде йтися про вирішення екологічних проблем, однак 
сама новина розповідає про виставку картин під назвою «Свіжий ві-
тер». У другому випадку після прочитання заголовку в читача може 
скластися враження, що наркоторговці продають у під’їздах свій то-
вар, однак у замітці насправді мова про те, що на під’їздах з’являються 
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написи аккаунтів соцмереж, де можна придбати заборонені речовини. 
Таким чином, в обох випадках читач може бути введений в оману, адже 
назва матеріалу не відповідає тілу новини.

Отже, загальна кількість невідповідних за нашими критеріями 
заголовків становить 6,6 %. Із них за першим критерієм зафіксовано 
5,8 % від усіх матеріалів та 0,78 % за другим. Результат нашого дослі-
дження дає змогу зробити висновок, що деякі запорізькі інтернет-ЗМІ 
іноді порушують вимоги до новин та заголовків. Це, у свою чергу, може 
призвести до неправильного розуміння новини (наприклад, якщо чи-
тач ознайомиться лише із заголовком), зниження авторитету окремо-
го ЗМІ (наявність емоційних заголовків зменшує довіру аудиторії) та 
виникнення відчуття «ошуканості» в читача, якого маніпулятивним 
шляхом змусили прочитати матеріал, що не відповідає своїй назві. Од-
нак, зважаючи на те, що таких випадків було зафіксовано менше 7 %, 
то можна стверджувати, що у переважній більшості запорізькі ЗМІ, 
все ж таки, дотримуються основних вимог та правил складання заго-
ловків, а це означає, що маніпулятивні прийоми у заголовках новин 
редактори та журналісти використовують доволі рідко.
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ВИСВІТЛЕННЯ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ 
В УКРАЇНСЬКИХ НОВИХ МЕДІА

 (на прикладі блогів Віталія Портникова та Павла Казаріна)

З 2014 року в Україні триває неоголошена війна з Російською Фе-
дерацією. Гібридне протистояння на сході України, окупація півостро-
ва Крим вплинула на діяльність в усіх сферах життя, не оминула й ме-
діа. Журналісти опинилися перед дилемою: безстороннє висвітлення 
ситуації (наскільки це можливо за умови, що війна триває на території 
твоєї держави) або ж чітко артикульована україноцентрична позиція. 
Кожен із медійників визначався самостійно, за що потім отримував 
схвалення чи шквал критики з боку громадськості. Висвітлення во-
єнної агресії залежало й від позиції редакції, де працював журналіст. 
Водночас аудиторія знала, якої позиції дотримується те чи інше медіа. 
Проблема виникає під час написання колонок. Як журналісти, публі-
цисти висвітлюють війну з Росією у власних блогах? Як вони пишуть 
про неоголошену війну, якої позиції дотримуються, як висвітлюють 
агресію? Адже формат блогу передбачає розкриття власної думки, не-
обмеженої редакційною політикою.

Поняття «блог», його специфіку та жанрові особливості до-
сліджували Б. Потятиник, О. Кузнецова, С. Квіт, І. Тонкіх, М. Гаталяк. 
Роль нових медій у здійсненні інформаційно-пропагандистських акцій 
щодо України досліджував В. Гурковський. В українському науковому 
просторі бракує досліджень, які б містили аналіз висвітлення у блогах 
саме війни, гібридної агресії РФ, тому в нинішніх умовах неоголоше-
ної війни, яка досі триває, наукові статті на таку тематику є актуаль-
ними та своєчасними.

Мета наукової розвідки – визначення особливостей висвітлен-
ня воєнної агресії Російської Федерації на території України в укра-
їнських нових медіа на прикладі блогів Віталія Портникова та Павла 
Казаріна.

Завдання: вивчити корпус публікацій обраних публіцистів; дослі-
дити особливості їхніх блогів, спільні та відмінні риси.

Для аналізу ми обрали шість текстів – три блоги Віталія Портни-
кова та три – авторства Павла Казаріна. Оскільки тема війни потрохи 
сходить із порядку денного в українських нових медіа, то ми дослі-
дили ті публікації, які стосуються війни не прямо, а опосередковано, 
зокрема, порушення Росією міжнародного морського права, трудно-
щі нормандського формату переговорів, трагедія у Керчі, існування 
«ДНР» та «ЛНР».
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Віталій Портников – український журналіст та публіцист. У блозі 
«Керченська криза і глухий кут Євросоюзу» [1] він аналізує неготов-
ність Європейського Союзу активно відповідати на демонстративне 
порушення Росією міжнародного морського права. Автор показує свою 
обізнаність із поточними подіями на світовій арені. Віталій Портников 
оперує інформацією про внутрішній неспокій у ЄС, неможливість до-
сягти консенсусу поміж його членами. Також журналіст робить власні 
прогнози – Путін відчує свою безкарність, піде у наступ, тому Євросо-
юзу все ж доведеться впроваджувати нові санкції. Окрім того, політич-
ний коментатор опонує главі німецького МЗС.

У блозі «Війна – це випробування єдністю» [2] Віталій Портников 
аналізує реакцію нашого суспільства на обстріл та захоплення укра-
їнських військових кораблів росіянами. Журналіст різко критикує та 
засуджує позицію тієї частини співгромадян, які вважали, що «власна 
влада «організувала» разом із Путіним обстріл власних кораблів або 
просто спровокувала бідних росіян і ті змушені були стріляти». Він
називає таке ставлення до подій «діагнозом». Блогу притаманна афо-
ристичність та численні риторичні запитання автора.

У блозі «Війна на Донбасі та «нормандське» зістрибування Лав-
рова» [3] Віталій Портников аналізує заяви російської сторони, при-
свячені «нормандському формату», точніше, неможливості проведен-
ня переговорів у такому форматі. Автор демонструє свою обізнаність 
із російським зовнішньополітичним дискурсом. Політичний комен-
татор робить висновок, що Росія затягує будь-які переговори. Також 
журналіст демонструє свою ерудованість та володіння історичним 
контекстом.

Отже, підсумувавши вищезазначене, можемо зробити висновок, 
що характерними рисами блогів Віталія Портникова, які присвячені 
війні РФ, є:

• інформаційний привід для кожного блогу;
• стислість висловлювання – обсяг тих текстів, які ми проаналізу-
вали, від 2245 до 3345 знаків із пробілами;

• афористичність – наявність коротких красномовних висловів; 
• володіння не лише сучасним контекстом, але й історичним, наве-
дення прикладів, наприклад, про СРСР;

• вживання суспільно-політичної лексики, зокрнма неологізмів 
«більше немає ніяких «іхтамнетов»».
Павло Казарін – український журналіст та публіцист. У блозі 

«Країна маминої подруги» [4] він наводить красномовні факти з історії 
країн, на які ми звикли рівнятися, коли говоримо про подолання ро-
сійської агресії, Фінляндії та Ізраїлю. Автор намагається довести, що 
немає прямої дороги від війни до благополуччя, а сучасне становище 
України – не таке уже й плачевне, адже ті країни пережили й значно 
гірші умови. Варто звернути увагу на заголовок, у якому журналіст 
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обіграв жарт про «сина маминої подруги», який завжди ідеальний та 
якого завжди ставлять у приклад. Павло Казарін демонструє знання з 
історії тих країн, про які пише, наводить точні цифри, відсотки, а та-
кож подає активні посилання на інші тексти, для зручності сприйняття 
ділить текст на підзаголовки.

У блозі «Керченський іспит» [5] Павло Казарін аналізує причини 
та наслідки трагедії у Керчі, коли студент розстріляв своїх однокур-
сників. Автор критикує тих, хто бачив у цій події «руку Києва» чи 
«руку Кремля», бо насильство буває не лише політичним, але й аб-
страктним, побутовим. Журналіст демонструє свою обізнаність з істо-
рією, схожими трагедіями в інших країнах. Ще одна важлива пробле-
ма, якої торкається блогер, – це реакція на розстріл у Криму в Україні, 
а глобальніше – ставлення українців на материковій частині нашої 
країни до жителів півострова.

У блозі «Криві дзеркала» [6] Павло Казарін розмірковує над фено-
меном «ЛДНР». Він пропонує гіпотезу, що насправді ці гібридні утво-
рення – це проекція того, як Росія бачить Україну. У цьому тексті ба-
чимо чіткі висновки із публічних виступів політиків України та Росії. 
Павло Казарін вживає психологічний термін «проекція», демонструє 
власну обізнаність та ерудицію в історії, оперує фактами. Також на-
водить як приклад і сучасні заяви російських політиків, тобто автор 
стежить за теперішнім російським політичним дискурсом». 

Отже, підсумовуючи зазначене вище, можемо зробити висновок, 
що особливостями блогів Павла Казаріна про воєнну агресію Росій-
ської Федерації є:

• теми текстів, створені не за конкретними інформаційними при-
водами, а як реакція на теми, які обговорюють у суспільстві, що 
вказує на стеження автора за порядком денним;

• лаконічні та цікаві заголовки, які часто є алюзіями або метафо-
рами, наприклад, «Країна маминої подруги», «Криві дзеркала»;

• активне використання у текстах фактичного матеріалу, точних 
чисел;

• використання підзаголовків для кращого сприйняття матеріалу;
• оперування історичним фактажем та психологічними термінами 
для висловлення власної думки.
Якщо порівнювати блоги Віталія Портникова та Павла Казаріна, 

то можемо зробити висновки, що журналісти пишуть про війну не пря-
мо, а опосередковано, розповідаючи про неї крізь призму актуальних 
подій. Обоє використовують фактичний матеріал, історичні алюзії, а 
не лише викладають власні думки. Відмінними у їхніх текстах є на-
самперед мова – Віталій пише українською, Павло – російською, об-
сяг блогів – у Віталія Портникова вони значно коротші, приводи до 
написання – у Портникова це конкретні події, у Казаріна – думки, які 
стають приводами для суспільних дискусій.
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Виконаши дослідження на тему «Висвітлення воєнної агресії 
РФ в українських нових медіа», можемо зробити висновки, що блоги 
користуються значною довірою у суспільстві, адже асоціюються у 
споживачів із викладом справжньої, нецензурованої думки людини. 
Особливо це стосується блогів журналістів, які ми аналізували, адже 
їх сприймають як лідерів думок, до їхніх суджень прислухаються, їм 
довіряють. З одного боку, це накладає більшу відповідальність на ав-
торів, а з іншого – формат блогу дає їм можливість розкрити свої по-
гляди, не обмежувати себе редакційною політикою, адже це не стаття, 
а редакція, як відомо, може не поділяти думок, висловлених у блогах.

Обрана тема потребує розширення джерельної бази, що поляга-
тиме у подальшому дослідженні журналістських текстів інших укра-
їнських політичних журналістів та журналісток – Соні Кошкіної, Юлії 
Мостової та ін. Це надасть ширшого бачення того, як у блогах в україн-
ських нових медіа висвітлюють воєнну агресію на Сході України. 
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УКРАЇНСЬКІ ЗМІ В УМОВАХ ВІЙНИ.
ВПЛИВ МЕДІЙ НА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНЦІВ

Українці вірили засобам масової інформації доти, поки не вини-
кла потреба їм вірити. Як би це не було парадоксально, але це правда. 
Усі слухали новини, а пізніше у колі близьких та знайомих обговорю-
вали почуту інформацію. Але війна змінила світогляд громадян. 

Усе почалося з Революції Гідності, а закінчилося з першим зброй-
ним конфліктом на Донбасі. Спершу недовіра до ЗМІ виникла у вій-
ськових. Вони не розуміли, чому журналісти країни, яку військові 
захищають, так легко розповідають про місця їхньої дислокації. Це 
таємна інформація, яка потрібна країні-агресору. 

Журналісти не були готові до війни. У цьому і проблема. Журна-
лістів із досвідом та розумінням специфіки роботи в гарячих точках в 
Україні можна було злічити на пальцях. Для декого навіть шоком була 
необхідність, вирушаючи на вулицю Грушевського у січні 2014 року, 
одягати бронежилет і шолом (у столиці власної країни!). Пересічним 
журналістам уміння вижити під обстрілом або накласти бандаж вида-
валось екзотикою.

Тепер, крім цього, їм довелось опанувати майстерність спілку-
вання з військовими, пошук джерел на окупованих і прифронтових те-
риторіях, раціональне самообмеження у роботі з воєнною тематикою, 
правильний добір слів тощо. Брак цих знань і навичок відобразився 
на якості матеріалів у перші місяці конфлікту на Донбасі. Наприклад, 
у теленовинах звичними були прямі включення з польового штабу 
антитерористичного центру в Ізюмі Харківської області, хоча жодної 
ексклюзивної картинки, яка виправдовувала б такий формат, там не 
було. Одним із головних ньюзмейкерів для медій став Дмитро Тимчук, 
донедавна маловідомий експерт, який завоював довіру журналістів (а 
відтак і прохідне місце у виборчому списку «Народного фронту» на 
парламентських виборах) упевненим тоном та рясним використанням 
військової термінології у своїх Facebook-дописах.

Втім, є й інша причина, з якої пости в соціальних мережах та 
тилові репортажі займають так багато місця у загальному масиві ме-
діаконтенту. Головні події відбуваються у місцях, куди українським 
журналістам доступитись важко або майже неможливо. Комунікація 
військових із медіа та суспільством налагоджується вкрай повільно 
та супроводжується дезінформацією: прес-служби Ради національної 
безпеки і оборони, антитерористичного центру та силових відомств 
часто приховують важливі факти, поширюють неправдиву інформа-
цію, перебільшуючи ворожі та применшуючи наші втрати [2].



123

Студентська й аспірантська наукова робота

А ось чому і виникла недовіра до ЗМІ. Військові, повертаючись 
додому, могли почути зовсім недостовірну або не зовсім точну інфор-
мацію: чи то через брак фактів, чи то через марафон за першість та сен-
сацію. Українське суспільство умовно поділилося на чотири табори:

• ті, що вірять усім новинам з різних джерел;
• ті, що не вірять ЗМІ ;
• ті, що фільтрують та перевіряють інформацію;
• ті, що не читають ЗМІ, їхнє джерело інформації спеціальні служ-
би, офіційні особи, заяви на прес-конференції.
Це вплинуло на світогляд громадян. В чомусь на краще, частина 

людей нарешті почали фільтрувати усю інформацію, що надходить їм 
з різних джерел, у них розвинулось критичне мислення щодо подій у 
країні, але негативність теж притаманна. 

По-перше, це недовіра самим ЗМІ. Тобто будь-яка інформація ста-
вилася під сумнів. Люди шукали всюди оману. На це впливали також 
і заголовки новин. Ось візьмемо для прикладу ситуацію у буденному 
житті – у Тернополі в центрі міста загорівся тролейбус. Як цю інфор-
мацію подали різні ЗМІ. 

Сайт te.20minut.ua повідомляє, що на Руській загорівся тролейбус. 
А журналісти ТСН у заголовку вказали, що у Тернополі загорівся тро-
лейбус з пасажирами.

Насправді постраждалих немає, усі пасажири вийшли вчасно. 
Але насамперед людей цікавить, чому так сталося і чи були там люди. 
Тому ТСН вирішили нагадати про пасажирів, щоб зацікавити аудито-
рію, зіграти на їхніх емоціях. ТСН стали першими в топі новин про цю 
подію, лише через «з пасажирами». Це лише ситуація у мирному місті, 
а під час війни теж використовували таку тактику, і не одне ЗМІ. Це 
викликало недовіру у більшості населення України.

Звичайно, сенсації інколи потрібні ЗМІ, щоб мати вищий рейтинг, 
інколи це навіть виправдано, якщо яскравий заголовок і цікава публі-
кація. Це приваблює читачів, але в умовах збройного конфлікту має 
бути наявна тактовність, людяність та відсутність аморальності.

Іван Бурдига наголошує, що будь-які зауваження на адресу ке-
рівництва країни, командування АТО тепер порівнювалися з роботою 
російської пропаганди [3].

Не усі керівники військом та відповідальні за військове команду-
вання виконували ретельно свою роботу. Населення України звикло, 
що ЗМІ певним чином критикують владу, а коли таке ставлення част-
ково зникло чи зменшилося, у людей почала закрадатися підозра про 
непродажність ЗМІ.

Медіа повинні пам’ятати, що вони виконують функцію моста 
між великим світом та людиною. Це велика відповідальність. Сенсації 
сенсаціями, але бути журналістом в умовах збройного конфлікту – це 
завжди подавати чіткі факти із зрозумілим поясненням. 
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Часто люди мають викривлене поняття про подій, тому що жур-
налісти подають голі факти без потрібного пояснення. Це часто стосу-
ється країни-агресора, політиків та події, що впливають на історію та 
формування держави. 

Котрий рік іде війна, а чимало основоположних речей так і зали-
шаються для українців неочевидними, й однією з причин такого стану 
є те, що ЗМІ не виконують належним чином своїх функцій – давати 
суспільству не лише знання фактів, а й розуміння того, що відбува-
ється.

Гібридну війну не прописано в міжнародному праві, міжнародне 
право не знає такого поняття. Воно знає єдине поняття: війна. Просто 
війна, традиційна війна. Й от уже чотири роки політики всього цивілі-
р р

зованого світу тільки те й роблять, що намагаються підтягнути реалії 
гібридної війни до юридичних категорій і термінології війни звичай-
ної – бо інакше взагалі немає ради, інакше взагалі з агресором нічого 
не зробиш, інакше довелося б визнати ту віртуальну картинку війни, 
яку малює російська пропаганда.

Й це мають усвідомлювати автори й редактори ЗМІ, коли поши-
р р

рюють матеріали, що буцімто «Європа нас зрадила», «Америка нас 
зрадила», «всі нас зрадили», «світ не хоче покласти край агресії» тощо. 
Це саме мають усвідомлювати політики у своїх публічних виступах [1].

Засоби масової інформації відіграють величезну роль у висвітлені 
подій війни. Медіа не повинні сіяти паніку серед населення і водночас 
не будувати «рожеві мрії» лише на своїх припущеннях. ЗМІ в умовах 
війни – це раціональне та об’єктивне висвітлення новин для україн-
ського суспільства.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
СУЧАСНИХ ОНЛАЙН-МЕДІА В УКРАЇНІ

Д Ц

Сучасна онлайн-журналістика в Україні зазнає змін з кожним ро-
ком, обираючи шлях розвитку в різних напрямках. Важливо розуміти, 
куди прямують онлайн-медіа та як вони впливають на думки та світо-
гляд своїх рецепієнтів у процесі прогресу. 

Віднедавна в Україні чимало друкованих видань, радіо та телека-
налів паралельно почали працювати над власними веб-ресурсами, щоб 
збільшити аудиторію. Однак мережа диктує власні правила, тому ін-
тернет-медіа отримали нові можливості для розвитку та нові «підводні 
камені», які здатні змінити їхнє майбутнє.

Мета наукової розвідки – виокремити тенденції та особливості 
розвитку сучасних онлайн-медіа в Україні. Для цього проаналізуємо 
передумови для змін українських інтернет-ресурсів, визначимо пріо-
ритетність для онлайн-медіа у майбутніх умовах та чинники, які змі-
нюють ЗМІ вже сьогодні.

У 2018 році час, який реципієнти проводили за переглядом 
онлайн-медіа, перевищив час перегляду програм ТВ чи інших ліній-
них форм засобів масової комунікації.

У новому звіті «Стан цифри», підготовленому медіа-інвестицій-
ною групою WPP, експерти прогнозували, що в 2018 році споживачі по 
всьому світу щодня проводитимуть за переглядом медіа в середньому 
9 годин 44 хвилини. У 2017 році цей показник становив 9 годин 41 хви-
лину, а в 2015 – 8 годин 50 хвилин.

Важливо, що з онлайн-медіа споживач вперше буде проводити 
більше часу: частка онлайн-медіа складе 38%, а частка ТБ – 37%, а 
баланс розподілиться, головним чином, серед друкованих видань (7%) 
і радіо ( 18%).

У дослідженні GroupM проаналізували програмні тенденції: в се-
редньому по країнах, ще у 2017 році 44% онлайн-інвестицій були пере-
несені програмним шляхом, в 2016 році цей показник становив 31%. У 
2018 році, згідно з прогнозами, цей показник виріс до 47%.

Для інвестицій в онлайн-відео, втім, програмний компонент мен-
ше – на рівні 22% за станом на 2017 рік проти 17% в 2016, і, згідно з 
прогнозами, в поточному році він зросте до 24%. Окрім цифр, згідно з 
дослідженням GroupM досліджувало мережу WPP з метою отримання 
відповідей на різні питання, що стосуються поточного функціонуван-
ня галузі.
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Наприклад, Blockchain має обмежену привабливість, оскіль-
ки необхідність регулярно оновлювати кожен бере участь в мережі 
комп’ютер занадто уповільнює процеси в реальному світі.

Штучний інтелект, в свою чергу, несе в собі не тільки швидкість, 
але і можливість аналізу в масштабах креативного і медіа-розміщення, 
і, як очікується, буде відігравати важливу роль в боротьбі з шахрай-
ством. Автоматизація та талант – дві важливі теми в рамках поточ-
ної революції реклами, що стануть рушієм гіперактивного розвитку 
онлайн-медіа.

Одним з недоліків процесу спеціалізації є збільшення кількості 
фахівців, які знають все більше і більше, але при цьому їх знання сто-
суються все меншого і меншого кількості тем.

Якщо говорити коротко, використання автоматизації буде засто-
совано для так званого процесу «звільнення сили мозку», таким чи-
ном, талановиті люди можуть дивитися за всієї екосистемою медіа, 
допомагаючи реципієнтам оптимізувати короткострокові результати і 
формувати довгострокову цінність.

ЗМІ залишаються одним з популярних інструментів впливу вла-
ди. Це підтверджує у те, що 21 червня 2018 р. у Верховній Раді України 
до порядку денного було внесено законопроект № 6688 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам на-
ціональній безпеці в інформаційному просторі» [2]. Ним передбачаєть-
ся можливість тимчасового блокування доступу до сервісів та сайтів 
у мережі не лише за рішенням суду, а й слідчого, прокурора і Ради 
Нацбезпеки України. Хоч проект і провалився, однак спроба була ще 
одним прикладом того, що онлайн-медіа не можуть бути абсолютно 
захищеними від впливу влади, а також абсолютно прозорими та чес-
ними у поданні інформації. Також не варто забувати про наближення 
виборів та збільшення кількості джинси та відвертої політичної рекла-
ми, яку можна побачити не лише по телевізору чи в пресі, а й набрид-
ливими блоками та навіть відео, які не можна пропустити одразу, на 
онлайн-платформах.

З кожним роком кількість тексту на онлайн-платформах починає 
скорочуватися, оскільки журналісти намагаються дати більше візуаль-
них матеріалів. Більше яскравих фотографій, відеозаписів, а також ко-
роткі анотації – ось, що частіше практикують онлайн-платформи для 
задіяння більшої кількості аудиторії. Відтак розгорнуту інформацію, 
здебільшого, пропонують у блогах. Саме блогосфера отримає нове 
життя у рамках таких тенденцій. 

Соцмережам довірятимуть більше, аніж медіа. Соціологічна 
група «Рейтинг» ще наприкінці 2017 року поділилась дослідженням, 
яким джерелам інформації довіряють українці, і результати диву-
ють[3]. Річ у тому, що телебачення все ж залишило за собою лідерські 
позиції, зібравши 49% голосів опитаних. Однак вже на другому місці 
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опинились українські інтернет-видання з невеликим відривом (42%). 
А от трійку замикають саме соцмережі, яким довіряють 39% опита-
них. Не важко здогадатися, що така картина показує, як різко зміни-
лись джерела інформації за останній десяток років, і як коригувався 
рівень довіри до них. 

Варто наголосити, що люди літнього віку все ж залишились вір-
ними ЗМІ, однак молодь та українці середнього віку надають перевагу 
соцмережах, інтернет-виданням та платформі Youtube. Зміна пріори-
тетів та уміння віднаходити перевірені джерела інформації допома-
гають сучасним людям відсіювати медіа, які можуть нести фейкову 
інформацію та маніпулювати свідомістю. Тому соцмережі стали окре-
мим інструментом для журналістів і тих, хто хоче заробити.

Річ у тому, що навіть якісний контент не завжди може приверну-
ти увагу читача і, відповідно, принести гроші своєму творцю. А саме 
для цього в мережі створюють чимало платформ, які офіційно важко 
назвати ЗМІ. Саме вони маніпулюють заголовками, дають більше роз-
важального контенту та відволікають користувача, змушуючи перей-
ти на сайт чи натиснути на рекламу. Однак навіть серед такого спаму 
сучасне суспільство продовжує активно переходити на соцмережі, які 
створюють ілюзію «інформації від близьких, друзів чи знайомих».

Групи у Facebook, які висвітлюють місцеві події районів, міст, об-
ластей, підтримуючи територіальні медіа, користуються більшим рів-
нем довіри у молоді, аніж серйозні друковані видання у літніх людей. 
Відтак соцмережі поступово продовжують захоплювати всі можливі 
ринки, серед яких і медійний. 

Кількість реклами у соціальних медіа сягає таких рівнів та розмі-
рів, що важко уявити, що ж з нею буде далі. Однак чимало закордонних 
онлайн-ЗМІ вже впевнено вирішують відмовитися від спаму, адже він 
себе не виправдовує і не окуповує. Навіть СЕО New York Times Марк 
Томпсон вважає, що постійне падіння рекламних доходів призведе 
до труднощів, тому видавці шукають нові джерела доходу. Reuters 
Institute [4] опитав майже 200 редакторів відомих онлайн-видань, щоб 
зрозуміти, чого чекати наступного року. Виявилось, що майже полови-
на опитаних вважають важливим джерелом доходів саме онлайн-під-
писку, яка дозволятиме повністю прочитати цікавий матеріал та мати 
широкий доступ до всіх новин на сайтах. Трохи менший відсоток ро-
бить ставку на медійну рекламу, а також спонсорський та брендований 
контент.

У той же час дослідники переймаються, чи платний якісний кон-
тент не створить бар’єр між елітою та звичайним населенням, які бу-
дуть змушені вестися на неякісну та фейкову журналістику.

Соцмережі захоплюють не лише довіру потенційних читачів ЗМІ, 
а й приваблюють своїм дизайном медіа. Новинні та розважальні ре-
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сурси поступово «спрощуватимуть» свій вигляд, намагаючись бути 
схожими на стрічку новин популярних соцплатформ.

Саме звичайний дизайн може стати одним з чинників привернен-
ня уваги користувачів, які не у захваті від величезної кількості блоків 
зі статтями та рекламою, які відволікають увагу. Легкий вигляд дозво-
лить не тільки затримати читачів на сайті довше, збільшивши глибину 
переглядів та кількість переходів.

Кількість тестів та ігор поступово зростатиме навіть на серйоз-
них новинних ресурсах. Причиною для цього є шалена популярність 
такого формату серед користувачів. До того ж, через тести та забавки 
подача інформації виглядає значно простішою та змушує користувача 
краще запам’ятати те, що він прочитав та побачив.

Ігровий контент не тільки змушує користувачів затримуватися 
довше на платформах, а й ділитися своїми результатами у соцмережах. 
Саме такий розважальний хід допомагає привернути більше уваги до 
якісних медіа, дозволивши збільшити трафік та прибуток, а також об-
сяги власної аудиторії. Завдяки такому формату, медіа не лише розши-
рюють вікову аудиторію, а й збирають більше користувачів з різними 
зацікавленнями, які згодом можуть повторно читати новини на цій же 
платформі та періодично ділитися ними на своїх профілях у соцмере-
жах. Така система значно краще працює, аніж новинні агрегатори, у 
яких частенько доводиться платити за трафік.

Також тести та ігри є чудовим вкладом у впізнаваність у Google, 
який більше довіряє сайтам з тривалою та якісною історією переглядів. 
Також такі трюки дозволяють втримувати певну кількість переглядів, 
адже вони прив’язуються не лише до актуальності чи певних новин.

Громадські медіа, онлайн-ресурси, які може підтримувати кожен 
охочий з хоча б якимись знаннями про роботу платформ у мережі – це 
можливе майбутнє, з яким вже сьогодні стикаються користувачі. Про-
блема таких платформ полягає у тому, що далеко не всі прагнуть чесно 
інформувати, розвивати суспільство. Багато порталів просто створені 
для того, аби заробляти гроші, маніпулюючи заголовками, інформаці-
єю та громадською думкою.

Скандальні і не надто медіа можуть стати чудовим стартапом, 
який під силу за незначних вкладів, до яких входить оплата домену та 
хостингу. А от монетизація дозволяє втримати на плаву навіть найжов-
тіший портал, який, звісно ж, не матиме нічого спільного зі справж-
ньою журналістикою, однак приноситиме гроші. Якщо українське за-
конодавство стане повнішим та детальнішим для інтернет-видань, то 
якість таких стартапів можна буде контролювати. А поки що кількість 
легких сайтів з посередніми новинами буде збільшуватися.

 Блогери з соцмереж стають не лише прикладами для насліду-
вання серед молоді та мотивацією для дорослих, а й лідерами думок у 
медіа. Згодом експертна думка фахівців буде цінуватися значно мен-
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ше, аніж слова популярних у мережі блогерів. Жінки та чоловіки, які 
мають кілька сотень тисяч підписників у Facebook, Instagram чи на 
Youtube, зможуть популяризувати онлайн-медіа, а також вести власні 
колонки.

Загалом у сучасному світі кожен блогер вважається перевіреним 
джерелом інформації, і може користуватися більшою шаною та захо-
пленням серед читачів, аніж світові зірки. Інстаграмні блогери та вло-
гери вже з’являються на обкладинках видань, дають інтерв’ю відомим 
порталам, а також рекламують свою ж появу у медіа на власних сто-
рінках. Така взаємодія збільшує аудиторію і блогера, і ЗМІ, створюючи 
нову сферу в інтернет-медіа.

До того ж, блогери продукують не тільки розважальний контент, 
а й пізнавальний та новинний. Відтак на своїх сторінках вони можуть 
повідомляти оперативніше та якісніше про актуальну інформацію, 
аніж це встигають робити традиційні медіа. Тому вже сьогодні часто 
джерелом новин стають саме дописи у соцмережах. Це зближує ауди-
торію з ресурсами, адже читач наче дізнається про подію від «знайомо-
го», такої ж людини, як і він.

Колись медіа могли поширювати тренди, однак зараз саме трен-
ди змушують онлайн-ЗМІ постійно змінюватися, щоб задовільняти 
потреби та побажання своїх користувачів. Тому не дивно, що чимало 
сучасних інтернет-видань в Україні встигають вести не лише новинну 
стрічку, а й публікувати статті, які базують на пошукових запитах.

Такий підхід вже демонструє те, як журналісти змушені шука-
ти та подавати інформацію не лише для роботів, які індексують за-
пити, підіймаючи їх у Google. Подача простих відповідей на прості 
або складні запитання людей, з якими вони звертаються до пошукови-
ків, також стає одним із завдань медіа. Це не просто джерело трафіку, 
а нова ніша, з якою стикаються ЗМІ. Невдовзі онлайн-медіа можуть 
отримати не тільки новинну та розважальну стрічку, а й окрему ру-
брикацію, яка замінятиме книжки, даючи доступні відповіді на все, 
що може цікавими користувачів. Відтак кожен тренд буде змушувати 
інтернет-платформи підлаштовуватися під нього та пояснювати чита-
чам, як він працює.

Висновки. Сучасні онлайн-медіа стрімко змінюються не тільки з 
розвитком технології, а й зі зміною пріоритетів читачів. Тому популя-
ризація блогерів, візуального та ігрового контенту, а також поступова 
відмова від реклами – це тільки ймовірні кроки, які будуть змушені 
зробили інтернет-видання, аби втриматися на плаву. До того ж, не-
вдовзі їхній вигляд може змінитися настільки, що важко буде відрізни-
ти їх від соцмереж чи інших популярних платформ. Такі зміни важко 
назвати хорошими чи поганими, адже ціллю медіа все одно залишить-
ся інформування людей.
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В ЗМІ 
ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ

Ц ДД

З кожним роком ЗМІ стають більш доступними і масовими. Через 
це вони мають великий вплив на всі аспекти життя, включно з духов-
ним. Ретранслюючи у населення певні ідеї і формуючи цінності, медіа 
задають певний тон у суспільстві. Через це часто можна почути: «Хто 
володіє засобами масової інформації – той володіє громадською дум-
кою» [6].

Оскільки медіа є одним із засобів створення історико-культурно-
го інформаційного простору, вони мають вагомий вплив на формуван-
ня національної свідомості та ідеї.

Національна самосвідомість виникла в епоху формування націо-
нальних держав. Панівні класи тоді зверталися до широких верств на-
селення, пропагуючи ідеї «історичної місії», «національного визволен-
ня», «національних інтересів», збуджуючи почуття патріотизму серед 
населення з метою його соціальної мобілізації. Без цих почуттів люди 
не можуть боротися за створення самостійної держави. Тобто націо-
нальна самосвідомість виникає внаслідок політичних, економічних та 
соціальних процесів у суспільстві певної історичної доби [1].

Якщо громадяни не відчувають приналежності до держави та до 
всіх процесів, які у ній відбуваються (тобто у них відсутнє розуміння 
національної ідеї), якісного розвитку не буде.

Василь Пасічник у праці «Національна ідея у контексті україн-
сько-російських відносин» зазначає, що «національна ідея – це осмис-
лена форма сприйняття глибинної сутності свого народу, у якій відо-
бражена його духовна перошооснова, мета, сенс та фундаментальні 
принципи існування, що пронизує собою усе національне буття та зу-
мовлює суспільний розвиток» [2, с. 45].

Національну ідею визначають як соціально значущий концепт, 
пов’язаний з етнічною ментальністю, що показує своєрідне відобра-
ження представниками етнічної спільноти навколишнього світу, їхні 
уявлення про нього, комплекс ціннісно-смислових утворень і своєрід-
них «правил життя», які зумовлюють мотиваційну активність і най-
більш доцільний в цих соціальних, історичних, культурних і природ-
них умовах тип поведінки [4]. Найчастіше це поняття трактують як 
«концентрований вираз національних інтересів та почуттів, форма ду-
ховного самоусвідомлення, показник того, як народ усвідомлює себе, 
свою роль і місце у світі» [5].

Спочатку національна ідея спрямована на здобуття народом неза-
лежності й суверенітету. Коли створена власна держава, вона перехо-
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дить в нову фазу консолідації нації. Завдання змінюються, і потрібно 
вже не здобувати, а будувати, розвивати, досягати нової мети, як неза-
лежна держава і роль ЗМІ тут очевидна.

Залежно від того, яка саме інформація подається, формується уяв-
лення народу про владу, державу загалом, курс нації. А це залежить 
від позиції ЗМІ у суспільстві (від їх приналежності). Незалежні медіа 
можуть пропагувати ідеї незалежно від того, чи вони суперечать по-
глядам деяким провладним чиновникам. В Україні сучасні ЗМІ мають 
власників. Тому інформація подається через призму інтересів тієї чи 
іншої політичної партії, олігарха (у потрібному їм світлі) включно з 
негативними повідомленням щодо опозиційних власнику ресурсу сил. 
В ідеалі це мало б працювати по-іншому: медіа подають позиції різних 
сил та рухів об’єктивно й без явних симпатій чи упереджень, а глядач 
уже аналізує цю інформацію. 

Не варто забувати й про фінансовий чинник, завдяки якому влас-
ники можуть впливати на журналістів того чи іншого видання. Відтак 
відбувається маніпулювання громадською думкою задля інтересів бе-
нефіціара. 

А хто ж тоді має забезпечувати поширення національної ідеї? Ча-
сто ми чуємо про проблему розділення народу всередині держави, від-
пливу кадрів за кордон, відсутності довіри народу до влади й так далі. 
Якщо не буде стратегічного курсу (не просто визначеного урядом на 
папері, а підтриманого народом), спільної мети, яку бачитимуть перед 
собою люди, – така нація не зможе існувати.

Формування й поширення національної ідеї у ЗМІ, не можна оми-
нути без питання інформаційної безпеки України. У сучасному світі 
запорукою безпеки й самостійності держави є її власний національ-
ний інформаційно-культурний простір. Перебуваючи у складі СРСР, 
українське суспільство довгий час було інформаційно закритим. Після 
здобуття незалежності населення відчуло на собі тиск потужного ін-
формаційного потоку з інших країн, адже в умовах глобалізаційних 
процесів важко ізолюватися від зовнішнього світу. Необхідність збе-
реження традицій і менталітету для існування держави очевидне. Але 
за таких умов, у яких ми опинилися, національні суспільства можуть 
досить легко втрачати свій специфічний менталітет і потрапляти під 
вплив інших культур. Завдання ЗМІ – підсилювати консолідацію су-
спільства та сприяти збереженню його національно-культурної са-
мобутності. Від змістового наповнення, об’єктивності, структури 
національного культурно-інформаційного простору та спроможності 
адекватно задовольняти потреби суспільства залежить успіх реалізації 
стратегічних національних завдань [7].

Під час агресії з боку Росії, питання інформаційної безпеки як ні-
коли гостре. Тут варто не лише говорити про пропаганду з боку сучас-
ного Кремля, а й про організовану інформаційну війну проти України, 
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яка почалася набагато раніше, ніж конфлікт на Донбасі, й про нашу 
(не)готовність та відчутні вже й можливі у найближчому майбутньому 
наслідки.

Пропаганда проти незалежної України почалася з часів розпа-
ду СРСР. У російських ЗМІ колишні держави-члени Союзу називали 
лише «республіками». Щоб привчати населення сприймати постра-
дянські країни як свою територію, перелічували ці «республіки» в од-
ному ряді з автономними частинами Російської Федерації. Термін «фа-
шисти» в бік українців почало звучати не з часів Революції Гідності, 
а ще з 1991 року на противагу «демократичним» реформам «спадкоє-
миці й правонаступниці СРСР». Не говорячи вже про переписування 
історії, яке проводилося роками й «втовкмачування в голову» зовсім 
іншої, гібридної національної ідеї. Її навіть національною назвати важ-

р р р у у

ко. «Совкової» [8].
Якщо говорити про брак національної свідомості та ідентифікації 

в українців, на думку спадають фрази на кшталт «Незалежність далася 
занадто легко», «Незалежність, за яку не боролися». Ці «гасла» теж з 
легкої руки Москви. Російська влада хотіла показати своєму населен-
ню й усьому світові, що це буцімто вони подарували нам незалежність, 
підписавши Біловезькі угоди. Забувши про національно-визвольні 
рухи українців, багаторічну боротьбу за свою державу, те, що Єльцин 
ініціював Біловезьку зустріч уже після виходу України зі складу СРСР 
і проголошення нею незалежності. Саме через це трійка лідерів і зі-
бралася у Віскулях [8]. Але пропаганда подіяла, комплекс «молодшої 
сестри» розвинений, як і пережитки «у Союзі нам жилося краще». 

Населення Росії зомбування пройшло успішно. Віра «у царя» і те 
все, що скажуть з екранів телевізора, у більшості стійка. Але й укра-
їнці, на жаль, засвоїли стереотипи, навіяні Кремлем, теж дуже добре. 

А які телеканали переважали на Сході України до Революції Гід-
ності? Якою мовою там здебільшого розмовляли? (не говорячи вже 
про те, що багато корінного населення винищили під час Голодомору). 
Та й не лише там: російська мова, культура й ЗМІ вільно почували 
себе в Україні. Націю, яка не шанує свою ідентичність, мову, традиції 
і не має чіткої ідеї не поважатимуть і не сприйматимуть як серйозного 
гравця.

Грунт готувався віддавно і вправно. Також варто згадати про ра-
дянську школу журналістики. Медійники були рупорами влади й до-
тримувалися комуністичної ідеології: власної думки мати не можна, 
просвітницька місія суспільства відсутня. З часом журналістів пере-
творили на підставку до мікрофона й камери. Тому в Україні і перева-
жала (та й переважає) журналістика фактів, а не аналітики, думок та 
висновків. 

У Росії «пропагандистська машина» працює як на внутрішнє на-
селення, так і для створення потрібного Кремлю іміджу в очах зару-
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біжних країн. Тут не йдеться про те, що ми маємо переймати методи, 
якими користуються рупори московської влади (назвати це журналіс-
тикою важко), а про необхідність ефективної контрпропаганди та про-
сування власних державних ідей і національних цінностей.

Російська пропаганда від початку війни на Сході України діяла 
без компромісів. Починаючи від відверто неправдивих, часом й сміхо-
винних історій (усі пам’ятають про «розп’ятого хлопчика» і снігурів), і 
до професійного маніпулювання фактами. У відповідь контрпропаган-
ди не було. Або ж дуже мало.

Можна звернутися до історії. Під час Другої світової війни у Вели-
кій Британії було створено Міністерство інформації для «забезпечення 
преси офіційними відомостями про стан справ на фронті і діяльність 
уряду». Був у цьому Міністерстві й свій відділ цензури, який керу-
вався низкою обмежувальних заходів, таких, наприклад, як система 
«добровільної цензури» ЗМІ. «Мінінформполітики» Британії стежив, 
щоб до відкритого друку не потрапили матеріали, які могли б «видати 
ворогові інформацію, цінну з точки зору ведення війни». Якщо систе-
ма «добровільної цензури» передбачала контроль держави над публі-
кацією фактів, то прийняті поправки до «Закону про охорону держа-
ви» були спрямовані якраз проти свободи вираження думок. Саме про 
«думку» часто говорять пропагандисти «російської ідеї» в Україні. У 
воєнній Британії цю проблему вирішували швидко. Міністр внутріш-
ніх справ міг заборонити будь-яке видання на свій власний розсуд. А 
яку ситуацію ми маємо з інформаційною безпекою сьогодні?

ЗМІ в Україні майже відкрито можуть пропагувати проросійські 
ідеї, але за це їх не притягають до відповідальності. Довести, що зміст 
медіатекстів антиукраїнський, дуже важко. Відсутність державної ін-
формаційної політики в Україні дозволяє російській пропаганді про-
никати набагато глибше, ніж мілітарним російським силам. 

Відсутність контрпропаганди з боку України веде й до ще одно-
го катастрофічного наслідку: повернення землі без людей. На Сході 
України краще «ловлять» російські телеканали й більшість місцевого 
населення черпає інформацію саме з них. А там лунає інформація про 
громадянську війну, українських «карателів» та Путіна-рятівника. Не 
дивно, що люди вірять, бо альтернативної інформації у них немає. Нині 
ми потребуємо організованої інформаційної політики з національними 
інтересами, а не кишенькових рупорів політиків. Нам потрібно довго-
строкове бачення майбутнього, а не від виборів до виборів і «от звіль-
нимо Донбас, тоді розбиратися почнемо». Державна стратегія виникає 
з національної ідеї, яку треба формувати й підтримувати, зокрема й у 
медіа.
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