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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Інформаційна і військова агресія Російської Фе-
дерації проти України загострила наукові й публічні дискусії стосовно до-
тримання стандартів журналістської професії, принципів і функцій діяль-
ності ЗМК, їхнього впливу на реципієнтів, соціогуманістичних засад новин-
ної телевізійної журналістики, зокрема регіональної. 

Важливі аспекти функціонування телебачення в Україні досліджу-
вали М. Ю. Андрющенко, М. П. Бабак, В. В. Бабенко, С. М. Біланчук, О. М. Бі-
лоус, О. В. Головчук, В. В. Гоян, В. В. Гридчина, В. Є. Загороднюк, Ю. П. Ки-
яшко, Н. А. Кондрико, К. О. Кошак, І. Л. Пенчук, Т. А. Рогова, Г. М. Са-
щук, А. Я. Скорик, Є. О. Соломін, Н. Д. Темех, Ю. В. Усенко, Т. В. Федорів, 
Н. М. Фурманкевич, Т. М. Шальман, Ю. І. Шмига, А. Ю. Шоріна та інші. 

Однак нинішня світова кризова ситуація в усіх сферах суспільної 
життєдіяльності безпосередньо й опосередковано впливає на функціону-
вання телебачення, створюючи особливу інформаційну атмосферу, яка мо-
же призвести до поглиблення інформаційного колоніалізму України, який 
також «виявляється в поширенні інтелектуально спрощених та примітив-
них зразків масової культури, розрахований на примітивний, естетично 
нерозвинений рівень сприйняття і мислення» (Н. С. Желіховська, В. В. Рі-
зун). Науковий аналіз інформаційно-емоційного і змістовно-тематичного 
соціогуманістичного потенціалу новин в епоху глобалізації, коли різнома-
нітні інформаційні потоки (зокрема й ворожі) пронизують інформаційний 
простір України і загрожують національній ідентичності, соборності дер-
жави, набуває особливої актуальності. Досі цю проблему не досліджували 
на засадах українськоцентричної парадигми, яка в галузі комунікативістики 
означає сукупність концептуально-методологічних підходів, національно-
громадянських і морально-духовних цінностей, аксіологічних настанов і 
журналістської гідності.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Нау-
кове дослідження виконано в межах науково-дослідних тем факультету 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
«Електронні засоби масової інформації України: історичний досвід, сучас-
ний стан, перспективи» (номер державної реєстрації 0108U006464); «Гума-
ністичні засади діяльності електронних ЗМІ в утвердженні українського 
національного інформаційного простору» (номер державної реєстрації 
0112U003255); «Ефірне мовлення у вимірах синергетичної сутності: тео-
ретичні засади і практика» (номер державної реєстрації 0110U001363). 
Внесок автора полягає в обґрунтуванні методики створення соціокультур-
ної моделі випусків новин на регіональному телебаченні, які, поєднуючи 
локальні, всеукраїнські та загальнолюдські цінності, відповідають соціогу-
маністичним потребам глядачів, що є головною передумовою впливу ре-
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гіональних телеканалів на формування української національно-громадян-
ської ідентичності. 

Метою дослідження є розкриття й осмислення інформаційно-зміс-
товних та емоційно-тематичних особливостей новин регіонального телеба-
чення у контексті українськоцентричної парадигми. 

Досягнення мети дослідження зумовлює вирішення таких завдань: 
– здійснити систематизований огляд теоретико-методологічної літе-

ратури, яка стосується функціонування регіонального телебачення і тво-
рення на ньому новин; 

– схарактеризувати тематично-змістове наповнення телевізійних но-
вин у різних регіонах України з метою пропаганди об’єднуючих соціо-
культурних цінностей; 

– означити аксіологічні параметри поширення регіональними телеві-
зійними новинами ціннісної морально-духовної інформації; 

– осмислити важливість новинних повідомлень у контексті форму-
вання єдиного національного інформаційного простору України; 

– з’ясувати аспекти позитивної і негативної інформації регіональ-
ного телебачення в системі формування і утвердження загальноукраїнської 
національно-громадянської ідентичності; 

– створити модель новинних випусків на регіональному телебаченні, 
в якій би поєднувалися регіональні (локальні), всеукраїнські і загальнолюд-
ські цінності на засадах українськоцентричної парадигми; 

– привернути увагу теоретиків засобів масової комунікації і журна-
лістів-практиків до актуальності тез щодо «надання новинам певного сен-
су», «новинарної аналітичної складової» та деякої зміни методики роботи 
репортера в умовах інформаційної та військової агресії. 

Об’єкт дослідження – новинні передачі телекомпаній Автономної 
Республіки Крим, Вінниці, Дніпропетровська, Львова, Сум і Харкова. 

Предмет дослідження – інформаційно-змістове та емоційно-тема-
тичне наповнення новин регіональних телеканалів України. 

Джерельною базою дослідження є новинні випуски в Автономній 
Республіці Крим: Чорноморської ТРК «Крим» – «Время новостей», «Вол-
на», «Неаполь», «Крим»; у Вінниці: «Віта» («День за днем»), ВТД («Те-
левізійні новини Вінниччини»); Львові: Новий канал («Наш репортер»), 
Обласна державна телерадіокомпанія («Новини»), ZIK («Огляд подій дня»); 
Сумах: ТРК «Відіком» («Новини»), Обласна державна телерадіокомпанія 
(«Час країни»); у Харкові: ОТБ («Сьогодення»), 7 канал («Харьковские из-
вестия»), Simon («Объектив»). 

Моніторинг новинних передач цих телеканалів здійснювали разом з 
громадською організацією «Телекритика» впродовж 2012–2015 років. Що-
місяця моніторили випуски новин трьох-чотирьох регіональних телеком-
паній Криму, Вінниці, Дніпропетровська, Львова, Сум і Харкова. Було 
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проаналізовано по 36 випусків новин щомісяця з кожного регіону. Упро-
довж 2012–2015 років було промоніторено 6480 різнопланових телевізій-
них повідомлень. З новинами телекомпаній цих регіонів ознайомлювалися і 
оцінювали їх студенти 2-го і 3-го курсів факультету журналістики Львів-
ського національного університету імені Івана Франка. У дисертації також 
використано інформацію з газетних публікацій про телекомпанії інших 
регіонів України. 

Хронологічні межі дослідження: 2012–2015 рр. Нижня планка зу-
мовлена тим, що у 2012 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про 
засади державної мовної політики», аморальна особливість якого полягає у 
тому, що він спрямований на знищення української національної менталь-
ності й формування російської. Цілеспрямованішою відтоді стала антиукра-
їнська інформаційна агресія. Наступні 2014–2015 роки – період потужного 
поєднання інформаційної і військової агресії Російської Федерації проти 
України. Ці суспільно-політичні процеси суттєво впливали на тематику і 
зміст передач регіонального телебачення. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань засто-
совано такі методи дослідження: історико-теоретичний метод – для вивчен-
ня літератури (дисертації, автореферати дисертацій, монографії, підручни-
ки, навчальні посібники, наукові та науково-публіцистичні статті, інтерв’ю, 
коментарі), яка стосується телебачення і зокрема функціонування регіо-
нальних телеканалів; комплексно-аналітичний метод – для вивчення, осмис-
лення і оцінення інформаційно-змістового та емоційно-тематичного напов-
нення новин регіональних телеканалів; за допомогою методу фактологічного 
аналізу виявляли особливості створення регіональних телевізійних новин; 
порівняльно-логічний метод дав можливість зіставити новини телеканалів 
у контексті висвітлення об’єднуючих та роз’єднуючих регіони соціокуль-
турних цінностей; за допомогою спостереження вивчали професійний рі-
вень створення новинних телепередач; концептуально-системний метод став 
базовим для осмислення принципів поєднання в регіональних теленовинах 
локальних, всеукраїнських і загальнолюдських цінностей на засадах укра-
їноцентризму. Для розкриття теми також скористалися описовим та ме-
тодом узагальнення. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на 
засадах українськоцентричної парадигми: 

вперше: 
– обґрунтовано концепцію творення новин на регіональних телека-

налах, яка полягає в тому, що інформування з усіх сфер життя має 
органічно поєднувати регіональні, всеукраїнські та загальнолюдські цін-
ності, за таких умов служитиме формуванню здорових морально-психоло-
гічних якостей, соціогуманістичного світобачення, державницького мис-
лення, національно-громадянської гідності; 
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– досліджено сучасну інформаційну політику регіональних теле-
каналів, беручи до уваги не лише традиційні морально-етичні стандарти 
(норми) журналістської праці, а й особливості дотримання їх журналістами 
у період гострої інформаційної війни і військової агресії проти України; 

– розроблено структуру соціогуманістичних потреб телеглядачів, на 
базі яких під впливом новинних повідомлень створюються, зміцнюються, 
утверджуються абсолютні, національні, громадянські, сімейні, особисті 
цінності як єдине ціле української національно-громадянської ідентичності; 

– рекомендовано методику створення соціокультурної моделі регіо-
нальних новинних випусків на засадах українськоцентричної парадигми, 
що сприятиме розвитку українського інтеграційного потенціалу, подолан-
ню хворобливого регіоналізму, неоднорідної ментальності, формуванню 
почуття і переконання морально-психологічної, соціально-економічної со-
борності України. 

удосконалено: 
– композиційну структуру програми теленовин як тематично-змісто-

вої, зображально-мовної, естетично-культурної єдності в умовах загострен-
ня інформаційної війни проти української України; 

– методику новинного виробництва на регіональному телебаченні в 
контексті подання глядачам соціально важливих фактів, їхнього докумен-
тального підтвердження, аксіологічної спрямованості, надання новинам 
національно-гуманістичного сенсу; 

– концепцію змістової сутності професійного патріотизму працівни-
ків регіонального телебачення, який ґрунтується на правдивій історичній 
матриці, усвідомленні нових цілей журналістської праці заради світогляд-
ного утвердження українськості в етнографічних межах України. 

набули подальшого розвитку: 
– осмислення селективності як позитивного феномену комунікації, 

пов’язаної із відбором, опрацюванням фактів, створенням новин, сприймання 
і запам’ятовування яких сприятиме поглибленню формування у телеглядачів 
високих морально-духовних і національно-гуманістичних ідеалів; 

– розуміння телевізійними працівниками, що регіональна ідентич-
ність під час загострення соціально-політичної ситуації в країні та світі 
може перетворитися у загрозливе явище щодо соборності і незалежності 
України; 

– теоретичні положення про інформацію – духовно-інтелектуальну 
національну вартість, яка в демократичному суспільстві вільно пульсує по 
вертикалі (від покоління до покоління), і по горизонталі (на рівні одного 
покоління чи особи). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
теоретичні положення та висновки дисертації можуть бути використані: 
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– у науково-дослідній сфері для подальшого наукового дослідження 
функціонування регіональних телеканалів у системі суспільного телеба-
чення, інтегруючої і просвітницької ролі новинних випусків у сенсі су-
спільної політико-ідеологічної консолідації, подолання регіонального дис-
паритету, формування спільних морально-психологічних засад буття грома-
дян України, інтелектуального, змістовного наповнення українського світу; 

– у навчальному процесі підготовки журналістів. Наукові результати 
дослідження застосовують під час читання лекцій, проведення лаборатор-
них і практичних занять із дисциплін «Телекомунікація: теорія і новітні 
практики», «Українське телебачення: виклики часу», «Міжкультурна ко-
мунікація», «Сучасне телебачення і радіомовлення в системі інформаційної 
безпеки України», «Основи телевізійної документалістики» на факультеті 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка; 

– у сучасних умовах антиукраїнської інформаційної та військової 
агресії для удосконалення національної інформаційної політики, інтелек-
туально-кваліфікованого відбиття російських інформаційних пропагандист-
ських атак, просування єдиних правдивих українських смислів за кордон, 
розвінчання в Україні промосковської п’ятої колони, створення в Європі та 
світі справжнього, а не викривленого недругами, образу України та укра-
їнця, формування у громадян України національно-патріотичних переко-
нань, що полягає в органічному поєднанні регіональних, всеукраїнських і 
загальнолюдських цінностей, основи безпеки суспільства і держави. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібно ви-
конаним науковим дослідженням. Автореферат, наукові статті, в яких ви-
кладені основні положення, що виносяться на захист, виконані здобувачем 
самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на за-
сіданні кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Основні положення та результати дослі-
дження апробовано в доповідях, виголошених на щорічних наукових 
конференціях факультету журналістики, науковому семінарі кафедри радіо-
мовлення і телебачення, Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Комунікативна ідентифікація в інформаційному просторі України» (м. Львів, 
5–6 березня 2009 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Соціальні комунікації сучасного світу» (м. Запоріжжя, 22–24 квітня 
2010 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українські ЗМІ 
та проблеми державотворення» (м. Львів, 20–21 жовтня 2011 р.), ІІ Між-
народній науковій конференції «Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку» (м. Луганськ, 23 березня 2012 р.), ІІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Соціальні комунікації сучасного світу» 
(м. Запоріжжя, 29–30 березня 2012 р.), Всеукраїнській журналістикознавчій 
конференції «Громадянське суспільство і ЗМК: пошуки партнерства» 
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(м. Львів, 24–26 жовтня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Стандарти журналістики та професійної освіти в період суспіль-
них трансформацій» (м. Львів, 23–24 квітня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено 
в 11 публікаціях, з них 7 надруковано у фахових виданнях (5 – в українсь-
ких, 2 – в іноземних). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацією є рукопис, що скла-
дається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 
додатків. Загальний обсяг становить 214 сторінок. Основний зміст дисер-
тації викладено на 191 сторінці. Список використаних джерел налічує 255 
позицій. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми, окреслено її зв’язок з 
науковими програмами, планами і темами, визначено мету, завдання, об’єкт, 
предмет, методи дослідження, означено хронологічні межі, джерельну базу, 
сформульовано наукову новизну, практичне значення одержаних резуль-
татів, подано відомості про апробацію результатів дослідження, структуру, 
обсяг дисертації. 

У розділі 1 «Теоретико-методологічні та джерелознавчі засади 
дослідження регіональних телевізійних новин» розглянуто теоретичні і 
методологічні принципи дослідження селективності та полісемічності 
новин регіонального телебачення, які б мали цілеспрямованіше сприяти 
формуванню у глядачів високих морально-духовних і національно-гума-
ністичних цінностей. 

У підрозділі 1.1. «Новини регіонального телебачення як наукова проб-
лема» з’ясовано сутність поняття «новина – новини», проаналізовано ди-
сертації, монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, які 
стосуються теми дослідження. Осмислюючи політико-ідеологічний, соціо-
культурний аспект функціонування регіонального телебачення в новинно-
інформаційній сфері, взято до уваги те, що в Росії сформувалась «іден-
тичність агресора» і проти України працюють потужні медіагрупи Росій-
ської Федерації, на озброєнні яких – методи геббельсівської пропаганди. 
Для тисяч найнятих фізичних осіб журналістика – це не творчий процес, а 
вигідний бізнес. Нинішню так звану гібридну війну психологічно зумов-
лювали, обґрунтовували насамперед у головах росіян та багатьох громадян 
східно-південної частини України. 

Зауважено, що в нинішніх умовах зростання ролі регіонального 
телебачення особливої уваги набувають професійні методи новинного ви-
робництва, тобто подання глядачам соціально важливих, правдивих фактів, 
їхнього документального підтвердження аксіологічної спрямованості. Зосе-
реджено увагу на співвідношенні об’єктивності та суб’єктивності в процесі 
інтерпретації фактів та керування новинними потоками. 
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Узагальнення досліджень стосовно функціонування регіонального 
телебачення незалежно від форми власності і продукування новинних 
повідомлень підтверджує нашу гіпотезу, яка ґрунтується також на особис-
тій багаторічній журналістській практиці, що в основі регіонального но-
винного медіавиробництва має бути інформування про регіональні, все-
українські та загальнолюдські цінності в органічній єдності, яке за таких 
умов сприятиме формуванню здорових морально-психологічних якостей, 
соціогуманістичного світобачення, державницького мислення, національ-
но-громадянської гідності. 

У підрозділі 1.2. «Комунікативні методи дослідження новин» об-
ґрунтовано, що в сучасних умовах зростає роль людини взагалі і журна-
ліста зокрема, а відповідно пов’язаної з нею/ним комунікативної діяльності 
на засадах українськоцентричної парадигми. Методологічно неправильно 
розглядати журналістику, зокрема її новинну складову регіонального теле-
бачення, як нейтральну інституцію, поза соціокультурним контекстом, 
безпековими інтересами України. Досліджуючи соціокультурний аспект 
регіональних телевізійних новин в українськоцентричному контексті, ми 
спиралися на загальнофілософські методологічні засади, серед яких най-
важливішими є принципи правдивості, історизму, інтелектуальної гласнос-
ті, скористалися важливими порадами В. В. Різуна і Т. В. Скотнікової, які 
детально викладені у праці «Методи наукових досліджень у журналісти-
кознавстві». 

Актуальні й сьогодні основні методологічні засади вивчення укра-
їнської журналістики, які окреслив Іван Франко. Кожний факт чи явище він 
розглядав у суспільно-політичному, історичному, культурному контексті. 
Методика аналізу – це увага до об’єктивних і суб’єктивних принципів. Іван 
Франко був уважний як до суттєвих чинників, так і до деталей дослі-
дження. Журналістський і літературний процес розглядав у контексті ідеї 
соборності України. 

Методи дослідження (їх названо у «Вступі») зумовлені нашим 
розумінням соборної сутності соціокультурної насиченості новини, яке 
ґрунтується на науковій позиції вчених (С. М. Андрусів, С. В. Демченко, 
М. Г. Житарюк, Т. В. Кузнєцова, І. Л. Михайлин, О. А. Сербенська, В. І. Шкляр). 

Унаслідок осмислення соціокультурних складових журналістики, на-
званих професором М. Г. Житарюком, сутності україноцентричної ідеології 
та політики, які є основою формування національної ідентичності та зміц-
нення соборності України, і творчої практики репортерів із Вінниці, Дні-
пропетровська, Львова, Сум, Харкова та деяких інших міст обґрунтовано 
соціокультурні цінності регіональних новинних телевізійних повідомлень: 
абсолютні, національні, громадянські, сімейні, особисті. Тематично-зміс-
това насиченість новинних випусків на регіональному телебаченні цими 
цінностями є важливою передумовою позитивного впливу на подолання 
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шкідливих роз’єднуючих стереотипів, такого явища, як регіоналізм, мен-
тальної неоднорідності, збереження і розвитку в суспільстві досить знач-
ного інтеграційного потенціалу. Регіональна і міжрегіональна аксіологічна 
комунікація (обмін передачами, творче взаємовідвідування журналістами 
регіонів і правдиве висвітлення життєвого середовища тощо) може ство-
рювати єдиний морально-національний інформаційний соціокультурний прос-
тір. Адже без загальноукраїнської національної ідентичності регіональна іден-
тичність може перетворитись у загрозливе явище щодо соборності України. 

У розділі 2 «Новини регіонального телебачення в контексті укра-
їнськоцентричної парадигми» схарактеризовано інформаційний простір 
України, акцентовано, що нині відбувається війна цінностей, світоглядних 
орієнтирів, тому журналістська праця над створенням новинного соціо-
культурного продукту має бути гуманістичним наснаженням, утверджен-
ням слова і зображення в їхній правдивості й доброчинній силі. 

У підрозділі 2.1. «Регіональне телебачення в інформаційному прос-
торі України» з’ясовано, що таке інформаційний простір України, в якому 
циркулюють найрізноманітніші новини. Зазначено, що в сучасному інфор-
маційному (постіндустріальному) суспільстві внаслідок розвитку новітніх 
інформаційних технологій відбувається розмежування, з одного боку, на 
загальні, світові, глобальні, з іншого – на місцеві, локальні, регіональні 
новини. Регіональне телебачення функціонує в межах закону наближення 
інтересів – правило географічного наближення: «чим далі від місця меш-
кання людини відбувається подія, тим менше шансів, що ця новина 
викличе інтерес». Це є однією з таємниць зацікавленості місцевими нови-
нами. Якщо факт, подія, явище «певної географічної точки» викликають 
міжнародну зацікавленість, то про них у новинних випусках повідомляють 
світові інформаційні агенції. Людина водночас може отримати інформацію 
з новинних повідомлень як регіонального, українського центрального, так і 
зарубіжного телеканалів. 

Змістово-тематичне наповнення новинного продукту зумовлене та-
кож масштабністю охоплення глядачів. Розглядають загальнонаціональне, 
регіональне і місцеве мовлення. Визначальними критеріями для оцінення 
регіональних новин у зіставленні з новинами центральних каналів є зміс-
това наповненість важливими місцевими фактами, орієнтованість на гума-
ністично-національні цінності, відповідність всеукраїнським і регіональним 
інтересам, правдивість, вчасність подання до ефіру, професійне викорис-
тання візуально-вербальних компонентів. 

Новини (основою будь-якої новини є факт), які в редакції відби-
рають для телевізійного повідомлення, повинні допомагати громадянам 
орієнтуватися у складному та суперечливому світі, розуміти процеси су-
спільно-державної життєдіяльності у своєму регіоні та Україні. Новинами 
також можуть бути ті події, які сталися давно, але з певних причин досі 
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невідомі громадськості. Хоч регіональний інформаційний простір звужує 
можливості під час добору соціально важливих фактів для новин, але в 
комунікаційному процесі доцільно дотримуватися гуманістичної формули 
«Єдність через різноманітність». Новинні повідомлення покликані сприяти 
розвиткові у телеглядачів пізнавальних, почуттєвих і поведінкових мотивів. 
Під час комунікації інформація створює реальність у підсвідомості. Ціле-
спрямоване інформування, скажімо, про соціокультурні цінності створює 
бажану морально-духовну реальність. Тобто розум сприймає і бачить 
реальність такою, яку йому нав’язали (правдиву чи спотворену), особливо 
за допомогою телебачення. Отже, щоби розвивалася і зміцнювалася ук-
раїнська національна ідентичність, цей суспільно важливий процес має здійс-
нюватися в органічній, взаємозалежній єдності державною політикою і 
журналістською творчістю на засадах україноцентризму. 

У підрозділі 2.2. «Тематично-змістове наповнення новин регіональ-
них телеканалів» зазначено, що регіональна комунікація – це також рух 
смислів у просторі й часі. Обґрунтовано, що смисл є ціннісним, якщо на-
сичений національно-гуманістичною інформацією, яку регіональні телека-
нали оприлюднюють насамперед у новинних випусках. За таких умов, пе-
рефразовуючи Ж. Бодріяра, комунікація здійснюється не заради комуніка-
ції, а заради позитивного морально-психологічного впливу на телеглядачів, 
який складається з трьох етапів: операційного, процесуального, завершального. 

Аналіз новинних передач телеканалів Вінниці, Дніпропетровська, 
Львова, Сум, Харкова й Автономної Республіки Крим дає підставу ствер-
джувати, що тематична і змістова насиченість новин, їхня зображально-
текстова «напруженість і ненапруженість» (К. Серажим) перебувають у 
прямій залежності від суспільно-політичної ситуації в області, Україні і 
світі. Однак цінності працівників телебачення не завжди (навіть часто) не збі-
гаються із регіональними, всеукраїнськими цінностями і мораллю. Тележур-
налісти свідомо чи мимоволі надають більшого значення одним фактам, 
подіям, явищам і применшують значення інших, навіть суспільно важливих.  

Щоби на всіх регіональних телеканалах України, які є самостійним 
сегментом структури національного телебачення, запанувала вдумлива, ці-
кава телевізійна журналістика, новинну інформацію потрібно розглядати як 
духовно-національну вартість, яка в демократичному суспільстві вільно 
пульсує по вертикалі і по горизонталі. Свідоме й активне прискорення руху 
правдивої інформації знань академік С. Й. Вовканич називає духовною мо-
більністю нації, що ґрунтується на теорії масової комунікації, яка охоплює 
соціальне научування, культивування, соціалізацію, нав’язування порядку 
денного, когнітивність (конструктивізм), використання і задоволення. Все-
бічно осмислено нинішню проблему щодо потреби в новинних випусках 
українськоцентричного контенту – органічно єдиного посутнього націо-
нально-громадського «Я».  
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У розділі 3 «Чинники комунікативної ефективності новин регіо-
нальних телеканалів України» акцентовано, що у сучасних умовах 
ускладнюється для реципієнта вибір інформації, яка би збагачувала його 
інтелектуально, морально, духовно, психологічно, естетично, бо також по-
ширюються негативні стереотипи, упередження, цілеспрямовані фальшиві 
інтерпретації (фейки) для цинічного зомбування людей, їхніх душ, цін-
ностей і свідомості через інспірацію російських імперських інновацій в 
інформаційний простір України. 

У підрозділі 3.1. «Складники соціокультурного змісту новин» осмис-
лено творення новин на регіональних телеканалах, сенс впливу яких зумов-
люється тематично-змістовою насиченістю, наочністю, документальністю, 
доступністю, образністю, лаконічністю викладу, національно-громадянсь-
кою позицією журналіста. Крім оперативного інформаційного приводу, на 
вибирання новин впливають помітність, оригінальність, сенсаційність, 
дотепність, корисність, значущість, документальність. Новина повинна бу-
ти «свіжою, раніше невідомою, близькою аудиторії, незвичайною, персо-
ніфікованою, захопливою, важливою» (Е. Фіхтеліус). 

Зіставивши трактування науковців щодо передумов вибору новин 
для оприлюднення та результати аналізу новинних випусків на регіональ-
них телеканалах Вінниці, Дніпропетровська, Львова, Сум, Харкова і Авто-
номної Республіки Крим, стверджуємо, що на добирання телевізійних 
новин впливають як зовнішні чинники (сили): політичні, економічні, со-
ціальні, культурні та географічні, так і внутрішні, адже журналісти, опера-
тори, режисери та спеціалісти з інших служб працюють у межах конкретної 
телевізійної організації і підпорядковуються внутрішнім законам (статут, 
регламент тощо), зважаючи на ідеологічні, політичні, економічні особ-
ливості тощо. Брали до уваги інтелектуальний, морально-психологічний, 
національно-громадянський, світоглядний, професійний рівень працівників 
регіональних телеканалів. Схарактеризовано журналістський професіона-
лізм, який охоплює також глибинні психологічні людські риси, особливу 
внутрішню енергію (В. Здоровега), яка дає змогу впливати на інших людей, 
підпорядковувати їх своїй духовно-моральній владі. 

Окреслено статичні та динамічні аспекти сприйняття журналістами 
реальної дійсності. Недотримання стандартів журналістської професії поз-
бавляє новинне повідомлення інформаційної насиченості, надто обмежує 
спектр очікувань глядачів, найголовнішою складовою якого в нинішніх 
умовах є суспільно-політична, соціально-економічна ситуація в рідній міс-
цевості, в Україні та світі, що пов’язана з російською інформаційною і 
військовою агресією. Громадян нашої держави цікавить насамперед проб-
лема консолідації української нації, основою якої є подолання ціннісного 
розколу між населенням різних регіонів України. 
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Осмислено особливості новин, у яких є відповідь на шість, сім і вісім 
запитань. Як свідчать результати нашого опитування, лише 56% праців-
ників регіональних телеканалів зрозуміли, до яких негативних наслідків 
призводить відсутність «професійного патріотизму» (О. Герасим’юк). Все-
бічна освіченість журналістів є головною передумовою створення на регіо-
нальних телеканалах новинних випусків, які б сприяли формуванню «со-
борної особистості» (В. Бехтерєв), української національно-громадянської 
ідентичності. 

У підрозділі 3.2. «Моделі творення та верстки телевізійних новин» 
зазначено, що у нестійкому, перенасиченому інформацією світі глобальних 
комунікацій відбуваються значні зрушення в системі цінностей. Сфера ма-
сової культури яскраво демонструє підміну понять: «розкрученість» має 
більшу цінність, ніж справжній талант, миттєва популярність заступає за-
служену славу, успіх, PR-компанії не доконче потребують справжньої по-
ваги до її об’єкта, реаліті-шоу справляє сильніше враження, ніж саме жит-
тя. На інформаційне і гуманітарне середовище України впливають процеси 
глобалізації і російщення, які не є ідеологічно нейтральними. Якщо 
працівники регіональних телеканалів відчуватимуть, глибоко розумітимуть 
моральну відповідальність за тематично-змістову, естетично-емоційну, ін-
формаційно-пізнавальну насиченість підготовлених ними новин, то пози-
тивно впливатимуть на утвердження соборності, загальноукраїнської націо-
нальної ідентичності. 

Схарактеризовано способи оприлюднення новинних повідомлень, які 
застосовують на досліджуваних регіональних телеканалах: пряма і обер-
нена піраміди, «прямокутник», «пісковий годинник», «алмаз». Зіставлено 
особливості жорстких (важких) і м’яких (легких) новин. Акцентовано, що 
високопрофесійна підготовка новин має відповідати головним потребам 
людини – самоактуалізації, самовдосконаленню, самореалізації, самовира-
женню. 

На підставі узагальнення практичного досвіду верстки телевізійних 
новин на регіональних телеканалах виокремлюємо мікроверстку і макро-
верстку, а також чинники, які визначають спосіб верстки телевізійних но-
вин: «політичний, публічний, медійний, корпоративний» (Е. М. Роджерс і 
Дж. Діарінг). Верстка більшості новинних випусків має ієрархічний ха-
рактер. Застосовують також змістову (подієво-послідовну), блокову та ін-
коли – контрастну верстку. 

Аналіз підготовки телевізійних новин та їх верстки на регіональних 
телеканалах і власний журналістський досвід є науковим підґрунтям ство-
рення дисертанткою соціокультурної моделі новинних випусків, струк-
турними сегментами якої є абсолютні, національні, громадянські, сімейні, 
особисті цінності та розроблена нами структура соціогуманістичних потреб 
телеглядачів. 
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ВИСНОВКИ 

Систематизовано одержані результати дослідження, що були окрес-
лені відповідно до мети і завдань. 

1. У нинішній суспільно-політичній ситуації специфічна роль щодо 
збереження і формування національного «Я», патріотизму, загальноукра-
їнської національно-громадянської ідентичності належить регіональному 
телебаченню. Основою будь-якого відеосюжету, усного телеповідомлення 
є виклад новин – інформування. Воно становить у середньому 80–85% від 
загального обсягу телеінформації. Нині люди споживають у п’ять разів 
більше інформації, ніж 20 років тому, розповсюдження новин у ЗМІ за цей 
період перевищує 200 разів. Теоретичні знання зі сфери соціальних кому-
нікацій, наше дослідження і власний журналістський досвід дають підставу 
стверджувати, що в сучасних суспільно-політичних умовах зростає роль 
журналіста у зв’язку з потребами функціонування регіонального теле-
бачення, як і всіх ЗМІ, на засадах українськоцентричної парадигми. 

Спираючись на методологію відображення та на результати опиту-
вання репортерів регіональних телеканалів (75 осіб), ми вважаємо, що під 
час творення новинного повідомлення потрібно дотримуватися таких мето-
дичних вимог: вміти правильно вичленовувати суспільний факт, не ізолю-
ючи його від соціального середовища, яке визначається єдністю загального, 
особливого й одиничного; не порушувати органічної достовірності факту 
відбором тих чи інших (суттєвих чи несуттєвих) зв’язків; не розглядати 
факт, про якого довідався, відірвано від інших фактів певної галузі знань, 
тобто розглядати факт з погляду загальних закономірностей, що визна-
чають явище як таке; не забувати про спадковість фактів, відображених на 
телеекрані, яка дає змогу певним чином синтезувати наші знання про дійс-
ність; активно відображати регіональну дійсність у контексті всеукра-
їнських і загальнолюдських соціогуманістичних інтересів.  

2. Аналіз новинних випусків регіональних телеканалів, опитування гля-
дачів – студентів факультету журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка – свідчать, що комунікативної ефектив-
ності новин можна досягнути за умови дотримання методичних вимог, суть 
яких полягає в тому, що новина має містити оригінальні, небанальні відо-
мості, нові знання, ідеї, цінності, про які ще не знає глядач. Новина має 
бути доступною, містити соціогуманістичні цінності, вагомі відомості, що 
відповідають українським національним потребам. Рушійним стимулом у 
звертанні аудиторії до новинних повідомлень є її морально-духовні, пізна-
вально-освітні інтереси. Знання інтересів аудиторії і вміння зробити об’єк-
тивно важливу інформацію суб’єктивно необхідною становить суттєву умову 
ефективного впливу новин на реципієнтів. 

Недотримання хоч би однієї із схарактеризованих вимог позбавляє 
новинне повідомлення потрібної національно-гуманістичної насиченості, 
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надто обмежує спектр очікувань глядачів. Результати нашого дослідження 
стверджують, що найголовніші складові спектра очікувань в нинішніх 
умовах пов’язані з російською інформаційною і військовою агресією. Гро-
мадян нашої держави насамперед хвилює проблема консолідації україн-
ської нації, основою якої є подолання ціннісного розколу між населенням 
різних регіонів України. Адже тривалий час роздмухували регіональні 
особливості, що призвело до міжрегіонального протистояння, яке стало 
важливим чинником легітимності місцевих еліт в очах населення, які на 
свій розсуд ним маніпулювали.  

3. Огляд, аналіз, осмислення новинних передач Автономної Респуб-
ліки Крим, Вінниці, Дніпропетровська, Львова, Сум, Харкова науково об-
ґрунтовує необхідність правдиво, професійно, переконливо реагувати не 
лише на виклики в умовах воєнної агресії геббельсівсько-путінської мані-
пулятивної пропаганди, а й пропонувати кардинально нові правила гри на 
ринку інформаційних послуг з огляду інформаційної безпеки України. Оці-
нюючи новинні випуски регіональних телеканалів, брали до уваги відмін-
ності історичного розвитку (тривалий час Україна була розділена між дво-
ма імперіями, різними державами), які також зумовлюють нинішню тема-
тично-змістову спрямованість новинних передач. 

На телеканалах Автономної Республіки Крим, Вінниці, Дніпропет-
ровська, Львова, Сум, Харкова за 2012–2013 роки 38% новин – це повідом-
лення про участь керівних осіб найвищого рангу у різних заходах (засідан-
нях, сесіях, зборах), їхні виступи, обіцянки «виправити ситуацію», критика 
підлеглих. Майже 20% інформації займали звіти керівників різних департа-
ментів, відділів. На всіх телеканалах, які моніторили, широко висвітлювали 
спортивну тематику, інформували про трагічно-драматичні випадки (смерть, 
каліцтво, грабування, вбивства, пошук злочинців, покарання, підтоплені 
присадибні ділянки тощо). Лише 10% ефіру займали повідомлення, що 
стосувалися питань промислового і сільськогосподарського виробництва, 
будівництва і транспорту, науки, соціальної сфери. До 7–8% ефіру займали 
сюжети з питань культури, літератури, мистецтва. На львівських телека-
налах ці питання висвітлювали ширше і повніше. Частіше транслювали 
сюжети, які стосувалися національно-визвольної боротьби українців проти 
царської і радянської Росії, нацистської Німеччини та інших загарбників. 
Інформаційні матеріали, пов’язані з Великою Вітчизняною (термін Друга 
світова війна не використовували) і громадянською війнами, їхніми геро-
ями переважали у новинних передачах Автономної Республіки Крим, Сум, 
Харкова. Випадковими можна вважати матеріали про взаємовідвідування 
людьми різних областей, а також історично-пізнавального характеру. Така 
ситуація також пов’язана з тим, що професійно-громадянські цінності 
працівників телебачення не завжди збігаються із суспільними, всеукра-
їнськими цінностями.  
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4. Регіональні телевізійні канали, конкуруючи в умовах невеликих 
територій та однакових подій, досить часто виконують функцію хлопчиків-
помагаїв, не дотримуються стандартів творення новинної продукції з ура-
хуванням антиукраїнської інформаційної і військової агресії. Крім кількіс-
них стандартів (оприлюднили одну позицію, то зобов’язані оприлюднити й 
другу), потрібно дотримуватися якісних стандартів щодо вибору авторитет-
них, інтелектуально багатих представників українськоцентричної позиції. 
Змістовно-тематичний аналіз новинних випусків регіональних телеканалів 
науково зумовлює тезу, що не кожна думка має бути розповсюджена в 
гуманітарно-інформаційному просторі, тим паче тоді, коли вона аморальна, 
антиукраїнська. До функцій регіонального телебачення належить охорона 
глядачів від геноциду словом і зображенням.  

Під час нашого дослідження яскравіше простежувалося загрозливе 
явище для журналістського професіоналізму, суть якого полягає в тому, що 
редакції регіонального телебачення намагаються перетворити, з одного 
боку, на всеохоплюючого диспетчера, який має відповідати на всі запити, а 
з іншого – на спеціаліста широкого профілю, який знає або мусить добре 
знати відповіді на всі запитання. Якщо власник телеканалу ще й має намір 
активно ангажуватися в політику, то диспетчерська служба телеканалу 
набирає дедалі більше обертів. А регіональним новинам щораз частіше не 
вистачає власне новин. Тим паче – органічного поєднання в новинах регіо-
нальних, всеукраїнських і загальнолюдських цінностей.  

Концептуально значно інша тематично-змістова насиченість новин-
них випусків регіональних телеканалів Вінниці, Дніпропетровська, Львова, 
Сум і Харкова за 2014–2015 роки. Порівняно з новинами 2012–2013 років 
зменшилася кількість роз’єднувальних компонентів до 20%, нейтральних 
до 29%, а об’єднувальних зросла до 51%. Стосовно окремих телеканалів ці 
цифри дещо інші – більший відсоток роз’єднувальних і нейтральних, а мен-
ший об’єднувальних компонентів (і навпаки). 

Осмислення і переосмислення журналістами, керівниками телеком-
паній функцій регіонального телебачення, яке репродукує і продукує, тобто 
відображає реальну дійсність і впливає на її творення, дає підстави стверджу-
вати, що новинні випуски за останні два роки більше впливають на процес 
формування ціннісних орієнтацій в соціогуманістичному просторі України. 

5. Суспільно-політична ситуація в Україні і світі спричинилася до 
того, що 30–35% новинних повідомлень несуть інформацію про бойові дії в 
зоні АТО, путінський цинізм і підступність, реакцію української громад-
ськості на агресію Російської Федерації, волонтерський рух в Україні і за її 
межами, героїзм і самопожертву громадян у війні за українську незалеж-
ність. До 15–17% зросла кількість матеріалів про взаємостосунки, взаємо-
впливи, взаємопізнання жителів різних регіонів, зокрема ставлення пересе-
ленців до корінних жителів і корінних жителів до переселенців (дорослих, 
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молоді, дітей), які із значними морально-психологічними проблемами впи-
суються у середовище громад, де вони вирішили проживати.  

Незначно (лише на 4–6%) за останні два роки зросла кількість но-
винних матеріалів у дніпропетровських, сумських і харківських телекана-
лах, які пов’язані зі складними історичними подіями національно-визволь-
ної боротьби українців проти московсько-російських, польських, німець-
ких, румунських, угорських та інших агресорів у минулому. Ще не згасла 
війна стереотипів у телевізійному ефірі. У масовій свідомості багатьох схід-
них, південних і північних українців, зокрема деяких журналістів, не подо-
лано негативного сприйняття сутності мазепинців, петлюрівців, банде-
рівців; і не всі жителі заходу позбавилися негативізму стосовно східняків, 
малоросів, москалів. 

У журналістів регіональних телеканалів за 2014–2015 роки зріс 
інтерес до культурологічної, мистецької тематики на 10%, життєдіяльності 
дітей, підлітків, юнацтва і молоді, сімей і родин – на 12%. Майже однакова 
кількість матеріалів (7–9%) була у 2012-2013 роках, яких стосується 6 «С» і 
1 «Г». Значна частина новинної інформації ще не вчить розрізняти добро і 
зло, правду і брехню, доброчинність і підлість, не спонукає морально ду-
мати, формувати у собі національно-громадянські цінності.  

6. Наукове вивчення соціокультурних складників журналістики на 
засадах українськоцентричної парадигми, яка є основою формування націо-
нально-громадянської ідентичності та зміцнення соборності України, і ана-
ліз творчої практики телевізійних репортерів стали передумовою рекомен-
дованої методики створення соціокультурної моделі регіональних новин-
них випусків, до якої належать такі соціокультурні цінності: 

абсолютні (віра, надія, любов, працелюбність, шляхетність, доброта, 
чесність, справедливість, щирість, гідність, милосердя, прощення, доскона-
лість, краса, свобода, нетерпимість до зла, великодушність, мудрість, правда); 

національні (українська ідея державотворення, самопожертва у бороть-
бі за свободу нації, національна гідність, історична пам’ять, пошана до націо-
нальних символів, утвердження в усіх сферах життя державної української 
мови, любов до національної культури, протидія антиукраїнській ідеології); 

громадянські (суспільна гармонія, соціальна і міжетнічна справед-
ливість, культура соціальних і міжетнічних відносин, повага до закону, рів-
ність громадян перед законом, самовідповідальність людини, її права, суве-
ренність особи, право на свободу думки і слова, повага до демократичних 
виборів та влади, а влади до громадян, толерантне ставлення до чужих 
поглядів, які не суперечать українським національним ідеалам та утвер-
дженню соборної української України); 

сімейні (піклування про дітей (батьків), пошана предків, злагода в 
сім’ї, демократичність стосунків, здоровий спосіб життя, збереження і при-
множення українських національних традицій і звичаїв); 
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особисті (орієнтація на пріоритет морально-духовних і національних 
цінностей, внутрішня свобода і відповідальність за свої вчинки, особиста і 
національна гідність, воля, самоконтроль, рішучість, доброзичливість, по-
міркованість). 

7. Оприлюднений журналістом соціально важливий факт інтерпрету-
ється у підсвідомості телеглядача, а відтак, належно оцінений, на свідо-
мому рівні реалізується у помислах, діях, вчинках та існує як самодостатня 
одиниця в сукупності з іншими інформаційними повідомленнями, що тво-
рять структуру соціогуманістичних потреб, які ми розробили, беручи до 
уваги результати досліджень Ю. Килимника та О. Білоус. Щоби соціогу-
маністичні потреби вбирали регіональні, всеукраїнські і загальнолюдські 
цінності, що є основою українськоцентричної парадигми творення новин на 
регіональних телеканалах, потрібно: 

знати: правдиву історію України і свого краю, українську та інші 
мови, здобутки української культури, літератури, мистецтва в європейсько-
му і світовому контекстах; 

вірити: у Господні та свої духовні сили, морально-психологічну пе-
ремогу над агресором, національно-громадянське одужання України, її щас-
ливе майбутнє і заради цього здобувати знання, сумлінно працювати, са-
мовіддано захищати соборність Вітчизни; 

шанувати: батьків, свій рід, борців за незалежність України усіх 
часів, національно-державні символи, людей різних національностей, які 
люблять Україну, працюють заради її розквіту і захищають від ворогів; 

любити: сім’ю, рідну оселю, село, місто, край, Україну, прогресивні 
українські звичаї й традиції, природу; 

думати: аналізувати, осмислювати минуле, сучасне життя краю, 
України, всього народу, політичні, культурні події в контексті світової 
реальності; 

впливати: на створення здорового морально-психологічного клімату 
в сім’ї, родині, навчальному закладі, селі, місті, справедливості у суспіль-
стві, розповсюдження правдивої інформації засобами масової комунікації; 

утверджувати: культурні, національні, громадянські, життєдайні за-
сади розвитку суспільства, дух злагоди, міжрегіональне порозуміння, друж-
бу між людьми різних національностей, свободу дій і сувору відповідаль-
ність за вчинене; 

захищати: правду, справедливість, друзів, національну ідею держа-
вотворення, соборну Українську державу, національно-громадянські су-
спільні інтереси. 

Узагальнивши різні трактування дослідників про новину та взявши 
до уваги досвід репортерів регіональних телеканалів та особисту журна-
лістську практику, вважаємо, що телевізійна новина – це відібрана, впоряд-
кована і втілена в певну форму соціально важлива інформація про факти, 
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події, явища, що спеціально розрахована на сприймання зором і слухом. За 
своєю суттю телевізійна новина є аудіовізуальним відображенням дійс-
ності, в основі якого поєднані слово і зображення. Підготовка новинного 
повідомлення – одна з найважливіших операцій у процесі діяльності теле-
візійного журналіста. 

Перспективи подальшого наукового дослідження пов’язуємо із Кон-
цепцією і Доктриною інформаційної безпеки України, Державною програмою 
розвитку українського національного інформаційного простору, інтелекту-
ально-естетичною якістю телевізійного продукту з морально-духовними укра-
їнськими національно-громадянськими і загальнолюдськими смислами. 
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АНОТАЦІЯ 

Дворянин П. Я. Новини на регіональному телебаченні: україн-
ськоцентрична парадигма. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціаль-
них комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – 
Факультет журналістики Львівського національного університету імені Іва-
на Франка, Міністерство освіти і науки України, Львів, 2016. 

У дисертації на засадах українськоцентричної парадигми вперше 
комплексно досліджено новини регіонального телебачення. Обґрунтовано 
концепцію творення новин, які мають органічно поєднувати регіональні, 
всеукраїнські та загальнолюдські цінності. Розроблено структуру соціогу-
маністичних потреб телеглядачів, на базі яких під впливом новинних по-
відомлень створюються, зміцнюються, утверджуються регіональні, всеук-
раїнські та загальнолюдські цінності як єдине ціле української національно-
громадянської ідентичності. 

Рекомендовано методику створення соціокультурної моделі регіо-
нальних новинних випусків, які мають допомагати осмислювати абсолютні, 
національні, громадянські, сімейні та особисті соціокультурні цінності, що 
сприятиме розвитку українського інтеграційного потенціалу, подоланню хво-
робливого регіоналізму, неоднорідної ментальності, формуванню почуття і 
переконання щодо утвердження морально-психологічної, соціально-еко-
номічної соборності України. 

Удосконалено композиційну структуру програм теленовин як тема-
тично-змістової, зображально-мовної, естетично-культурної єдності в умо-
вах російської інформаційної і військової агресії проти України. 
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АННОТАЦИЯ 

Дворянин П. Я. Новости на региональном телевидении: укра-
иноцентрическая парадигма. – Рупопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по соци-
альным коммуникациям по специальности 27.00.04 – теория и история 
журналистики. – Факультет журналистики Львовского национального уни-
верситета имени Ивана Франко, Министерство образования и науки Укра-
ины, Львов, 2016. 

В диссертации впервые осуществлено комплексное исследование но-
востей регионального телевидения на принципах украиноцентрической 
идеологии и политики. Обоснованно концепцию создания новостей, кото-
рые должны органично совмещать региональные, всеукраинские и обще-
человеческие ценности. Разработана структура социогуманистичних по-
требностей телезрителей, на базе которых под воздействием новостных 
сообщений создаются, укрепляются, утверждаются региональные, всеукра-
инские и общечеловеческие ценности как единое целое украинской на-
ционально-гражданской идентичности.  

Рекомендовано методику создания социокультурной модели регио-
нальных новостных выпусков, которая будет содействовать развитию укра-
инского интеграционного потенциала, преодолению болезненного региона-
лизма, неоднородной ментальности, формированию чувства и убеждения 
относительно морально-психологической, социально-экономической собор-
ности Украины.  

Усовершенствована композиционная структура программ теленовос-
тей как тематически-смыслового, изобразительно-языкового, эстетично-куль-
турного единого целого в условиях российской информационной и военной 
агрессии против Украины.  

Ключевые слова: региональное телевидение, новости, ценности, со-
циокультурные потребности, украиноцентрическая парадигма, социокуль-
турная модель новостных выпусков. 
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The Thesis conducts a complex research of regional television news on 
the basis of Ukrainian and Centric ideology and politics for the first time. The 
concept of creating news that has to organically combine regional, national and 
universal values (absolute, national, civil, family, personal) is proven. 

The structure of social and humanistic needs of TV-viewers is designed, 
on which regional, national and universal values as a whole of the Ukrainian 
national and civic identity are designed, strengthened and created under the in-
fluence of the news reports. 

The method of creating social and cultural patterns of airing the regional 
news is recommended, which is designed to contribute to the development of 
Ukrainian integration potential, overcoming of painful regionalism, heteroge-
neous mentality and a sense of conviction concerning moral and psychological, 
social and economic unity of Ukraine. 

The compositional structure of TV news programs as a contextually 
semantic, figurative linguistic, aesthetic and cultural unity in information and 
military aggression of Russia against Ukraine is improved. The concept of 
semantic essence of professional patriotism of the employees of regional tele-
vision is proven, which is based on true historical matrix, awareness of new 
goals of the journalistic work for the ideological strengthening of the Ukrainian 
identity in the ethnographic boundaries of Ukraine. 

The modern regional information policy of television is researched, taking 
into account not only the traditional moral and ethical standards of journalistic 
work, but also the adherence and features of the journalists during the acute in-
formation war and military aggression against Ukraine. The profound under-
standing of communication as a positive phenomenon related to the selection, 
processing, creation of news, perception and memorizing is extended which is to 
help to improve the formation of high moral and spiritual, national and 
humanistic ideals among the TV-viewers. 

Further development of theoretical principles of information as a spiritual 
and national intellectual value is conducted that moves freely within the 
democratic society vertically from generation to generation and horizontally – 
from one generation or person. This existential quality of news is called the 
spiritual information mobility of a nation (S. Vovkanych). The attention on the 
need for the understanding of the television by the employees is paid that 
regional identity during the worsening of social and political situation in the 
country and that the world can turn into threatening phenomenon regarding the 
collegiality and independence of Ukraine. 

Keywords: regional television, TV news, values, social and cultural needs, 
Ukrainian and Centric paradigm, social and cultural model of news releases. 
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