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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Інфотейнмент є глобальною інновацією в 

журналістиці. До його виникнення в 1968 році всі жанри телебачення традиційно поділялися на 

інформацію, аналітику й художню публіцистику, крім цього існували проекти суто розважального 

характеру: ігри, вікторини тощо. Можливо, інфотейнмент не став відправною точкою гібридизації 

жанрів, але був біля витоків цього процесу. Ані до, ані після нього жодна концепція, заснована на 

злитті традиційних форм (яка внаслідок не стала окремим жанром), не виявилася такою ж 

успішною й затребуваною. 

Коли в США впали рейтинги програм, інфотейнмент був спробою втримати глядача біля 

екрану. Теоретики концепції вдало «намацали» гачки, на які можна спіймати реципієнта: розвага 

як задоволення гедоністичних потреб, потяг до гри як властивості, притаманній людській природі, 

персоноцентричність як ознака сучасної культури, деталізація як сильний засіб привернення уваги 

– але на гачок попалися й самі працівники мас-медіа. Реалізація інфотейнменту на практиці 

показує викривлення концепції в її первинній формі. Журналістам складно зберігати баланс між 

двома складниками: інформацією та розвагою; нерідко спостерігається акцент на другій без 

урахування першої. Це спричиняє наслідки в рецепції інфотейнментових матеріалів: за 

різнобарвною, блискучою обгорткою глядач вже забуває про саму «начинку», яскрава форма 

призводить до затирання змістів, кодів, які спочатку хотів донести автор. 

За нашим спостереженням, поняття «інфотейнмент» має сьогодні два тлумачення в 

медіасфері. Перше було притаманне концепції від самого початку: як дитя елітарної культури – це 

контент, який містить інтелектуальні ігри, смакування іронії, естетичну насолоду від влучних 

прийомів на всіх рівнях зображально-виражальних засобів. Друга інтерпретація з’явилася пізніше 

й полягає в розумінні інфотейнменту як явища, підпорядкованого масовій культурі, що продукує 

швидке просування до емоцій глядача, апеляцію до сенсаційності, базових інстинктів, звернення 

до комічності й грубого гумору. На нашу думку, у такому вигляді це вже є шоуїзацією, розвагою 

заради розваги, бо другий компонент концепції – інформація – втрачає свою цінність. Тому стає 

актуальним вироблення принципів існування інфотейнменту в телемовленні, особливо з огляду на 

його адаптацію в українському просторі.  

Попри майже півсторічну історію існування концепції та дещо меншу – самого терміна, 

інфотейнмент залишається маловивченим соціокомунікативним явищем, що зумовлює 

актуальність дослідження. До того ж серед українських наукових праць немає жодної, яка б 

ґрунтовно й цілісно вивчала інфотейнмент взагалі чи на вітчизняних теренах зокрема, у той час як 

він є основною тенденцією сучасного новинарного й інформаційно-публіцистичного дискурсів, 

які формують громадську думку  – все це підкреслює важливість науково-теоретичного 

осмислення цього соціокомунікативного явища.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в 

межах наукової теми кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна «Актуальні проблеми теорії та історії соціальних комунікацій» (державні реєстраційні 

номери 0112U003081 та 0114U005438). 

Мета дисертаційної роботи – окреслити прояви інфотейнменту й осмислити специфіку 

його функціонування в сучасному українському інформаційно-публіцистичному мовленні.  

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 

- обґрунтувати важливі для появи інфотейнменту соціологічні, філософські, комунікаційні 

та культурологічні концепції; 

- розглянути й конкретизувати термінологічне визначення поняття;  

- виявити соціальні, політичні, економічні чинники виникнення аналізованого 

соціокомунікативного явища;  

- дослідити історію розвитку феномену на американському й українському телебаченні;  

- схарактеризувати інформаційно-публіцистичний сегмент вітчизняного ТБ; 

- систематизувати спричинені інфотейнментом змістово-структурні трансформації в 

зазначених телепроектах; 

- виявити й конкретизувати прийоми реалізації досліджуваного феномену на 

зображальному й виражальному рівнях; 

- розмежувати прояви якісного інфотейнменту й шоуїзації в українському інформаційно-

публіцистичному мовленні;  

- визначити наслідки викривлення інформації через надмірну розважальність подачі. 

Об’єктом дослідження є інфотейнмент як соціокомунікативний феномен, що спричиняє 

трансформації в сучасному інформаційно-публіцистичному мовленні.  

Предмет дослідження – прояви та прийоми реалізації інфотейнменту в інформаційно-

публіцистичному сегменті українського телебачення (на матеріалі програм «Подробности 

недели», «Факти тижня з Оксаною Соколовою», «События недели», «ТСН. Тиждень»). 

Аналізовані проекти – це підсумкові тижневики провідних національних каналів (за період 

із 2013 до 2016 року), які були обрані як передачі, що характеризуються масштабністю охоплення 

аудиторії, гнучкістю в сприйнятті сучасних впливів і тенденцій, відрізняються більшим творчим 

потенціалом порівняно з інформаційними програмами, обмеженими жорсткими дедлайнами й 

жанровими рамками. До того ж як до комерційно успішних проектів, високі рейтинги яких 

забезпечують вплив на громадську думку, до інформаційно-публіцистичних передач 

підвищуються вимоги в дотриманні стандартів журналістики й балансу між інформацією й 

розвагою. Також слід зазначити, що досліджуваний пласт є топовим на українському телебаченні, 

тож саме ці програми мають суттєвий вплив на інші ЗМІ в країні. 
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Теоретико-методологічною основою дисертації є роботи зарубіжних і вітчизняних 

науковців із журналістикознавства (К. Гаврилова, М. Голядкіна, М. Кіма, Г. Лазутіної, 

І. Михайлина, С. Михайлова, М. М’ясникової), із питань масової комунікації (Ж. Бодріяра, Д. Мак 

Вейла, М. Маклюена, Е. Шілза), із філософського дискурсу (Г. Дебора, Ж. Дельоза, Й. Хейзинги), 

з лінгвістики (І. Гальперіна, Д. Лакоффа, Ф. Вілрайта) та інших. Багато уваги приділялося 

вивченню досліджень із теорії й практики інфотейнменту, зокрема в працях таких авторів, як 

Дж. Баум, М. Дойз, М. Зорков, М. Картозія, О. Сабліна, К. Шобі, а також здобутків сучасних 

українських вчених із цього питання – А. Лісневської, М. Макущенко, А. Мордюк, Н. Симоніної й 

медіакритиків О. Довженка, С. Лефтера, Н. Лігачової.  

Методи дослідження. Мета й завдання дисертаційної роботи зумовили використання 

певного комплексу методів дослідження. Бібліографічно-описовий метод у поєднанні з 

аналітичним дав змогу зрозуміти, наскільки інфотейнмент є дослідженим й актуальним явищем 

для соціальних комунікацій, а метод наукового вивчення й спостереження дозволив уточнити 

уявлення про аналізовану концепцію й сформувати нові підходи до окремих її аспектів. Історико-

генетичний метод дав можливість виявити передумови появи інфотейнменту та процес його 

становлення й розвитку в зарубіжних і вітчизняних ЗМІ. Описовий рівень дослідження в 

поєднанні з аналітичним був використаний для характеристики сучасного етапу функціонування 

інформаційно-публіцистичного сегменту українського ТБ. Порівняльно-аналітичний метод дав 

змогу розділити змістово-структурні трансформації та прийоми реалізації інфотейнменту в 

зазначених проектах. А дискурсивний рівень дослідження і якісний контент-аналіз дозволили 

розкрити сутність цих проявів, визначити контекст, у якому вони вживаються, встановити 

причинно-наслідкові зв’язки й особливості їхнього використання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в змістово-структурному аналізі ознак, 

проявів і прийомів існування формату інфотейнменту в сучасних українських інформаційно-

публіцистичних телепроектах. 

Уперше: 

- детально проаналізовано особливості реалізації інфотейнменту на сучасному 

українському інформаційно-публіцистичному телебаченні; 

- обґрунтовано доцільність існування концепції в підсумковому мовленні; 

- створено типологію ознак, проявів і прийомів інфотейнменту (з глибокою й детальною 

конкретизацією); 

- уточнено та схарактеризовано поняття «персоніфікація» й «персоналізація», визначено 

різницю між ними; 

- виявлено рівні деталізації як способу подачі інформації; 

- розмежовано прояви якісного інфотейнменту і шоуїзації на українському ТБ. 
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Поглиблено:  

- теоретичне обґрунтування процесу трансформації інформаційно-аналітичного сегменту 

ТБ в інформаційно-публіцистичний;  

- розуміння особливостей використання прийомів розваги та гри на телебаченні.  

Набули подальшого розвитку: 

- теоретичні положення історії інфотейнменту на вітчизняному ТБ; 

- дослідження термінологічних потрактувань концепції; 

- систематизація передумов виникнення інфотейнменту.  

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в уточненні поняття 

«інфотейнмент» з огляду на специфіку його існування на сучасному українському телебаченні. 

Отримані висновки можуть бути корисними як для подальшого наукового осмислення цього 

явища на національному й регіональному ТБ, так і для медіакритики, у фокусі якої – питання 

дотримання професійних стандартів в українській журналістиці. 

Практичне значення дисертації. Результати роботи можуть бути використані на 

лекційних та практичних заняттях курсів із новітніх тенденцій у тележурналістиці, художньо-

публіцистичних й аналітичних жанрів ТБ, із майстерності проведення телеінтерв’ю, а також при 

розробці спецкурсів і семінарів, професійних тренінгів і майстер-класів для журналістів, 

присвячених концепції інфотейнменту та її реалізації в межах національної медійної системи.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Основні 

теоретичні положення й висновки, які характеризують новизну дослідження, отримані й 

сформульовані автором шляхом наукових розвідок і журналістської практики на телебаченні. 

Апробація результатів дисертації була здійснена на наукових семінарах кафедри 

журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна й у виступах 

дисертантки на наукових конференціях: Підсумковій конференції аспірантів та здобувачів 

філологічного факультету (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 

29 березня 2013 року); «Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних 

комунікацій» (Інститут журналістики Київського національного університету імені 

Т. Г. Шевченка, м. Київ, 11 квітня); XI Міжнародній науково-практичній конференції «Филология 

и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования» (Росія, м. Краснодар, 27 травня 

2013 року); Підсумковій конференції аспірантів та здобувачів філологічного факультету 

(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 25 березня 2016 року); 

ХХІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи розвитку» (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-
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Хмельницький, 20–21 травня 2016 року);  Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень» (м. Київ, 8–9 

липня 2016 року); Міжнародній науковій конференції «Язык в различных сферах коммуникации», 

(Забайкальський державний університет, Росія, м. Чита, 29–30 вересня 2016 року).  

Результати дисертаційної роботи були викладені у тринадцяти публікаціях, вісім із яких 

надруковані у наукових фахових виданнях України, одна – в іноземному виданні, чотири – у 

матеріалах конференцій. 

Структура дисертації зумовлена метою й завданнями дослідження, складається зі вступу, 

трьох розділів (12 підрозділів), висновків, списку використаних джерел (260 найменувань на 22 

сторінках) і додатків (35 сторінок). Загальний обсяг дисертації – 222 сторінок, із яких 200 сторінок 

основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовані актуальність і новизна теми, визначені об’єкт, предмет, мета 

й завдання роботи, коротко описані теоретична й емпірична бази дослідження, указані використані 

методи, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, особистий внесок дисертантки.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження явища інфотейнменту» подана 

загальна характеристика об’єкта дослідження, окреслені концептуальні засади злиття інформації 

й розваги. Висунуто гіпотезу про те, які саме історичні, соціальні, культурні 

й загальнопсихологічні фактори спричинили появу інфотейнменту на телебаченні. Стисло 

охарактеризований розвиток досліджуваного соціокомунікативного явища на теренах 

американського й українського медіапросторів.  

У підрозділі 1.1. «Інфотейнмент як соціокомунікативне явище: загальна характеристика 

та полісемічність терміна» узагальнені нововведення, які впровадив інфотейнмент на ТБ: 

зменшення кількості серйозної інформації в ефірі й звернення до «легких» тем, інтерес 

до конкретної людини, зміщення акценту з «що» на «як», метафорично-образне трактуванні подій, 

«уречевлення» новини, акцентування деталей, зміна принципів подання стандартних 

композиційних елементів тощо. Ігрове начало, яке стала основою тенденції, проявилося 

в активному використанні авторами передач знімальних і монтажних ефектів, графічних вставок, 

архівного відео, цитат із мульт- і кінофільмів, залученні оперативних або любительських зйомок, 

тобто всього, що через значну емоційну мозаїчність включених елементів забезпечує легкість 

сприйняття й розуміння матеріалу. Нововведення захопили й лексико-семантичний, 

і паралінгвістичний рівні матеріалів, збагативши традиційну й досить «суху» телевізійну мову 

великою кількістю тропів, стилістичних фігур, емоційно забарвленою лексикою й виразною 

інтонацією ведучих тощо. 
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Щоб запропонувати власне бачення цього поняття в українських реаліях, ми 

проаналізували близько 100 наукових публікацій (статей, монографій, праць), у яких автори 

розглядали явище «інфотейнмент». Серед них – 14 зарубіжних студій. У вітчизняних наукових 

розвідках, у яких використовується цей термін, до сьогодні не склалася чітка традиція написання: 

слово подають як англійською мовою, так і в транскрипції. Можемо констатувати, що не існує 

одностайного підходу й до термінологічного тлумачення явища. Чимало дослідників узагалі 

уникають чітких формулювань, наводячи абстрактні визначення: «інформація, одягнена 

в обгортку розваги», «поєднання інформації й шоу», «симбіоз повідомлення й жарту», 

«інформація плюс розвага» тощо. Серед цього різноманіття можна виокремити трьох «лідерів»: 

жанр, формат і метод / спосіб / форма подачі матеріалів (спосіб, метод і форму об’єднуємо 

як взаємозамінні згідно зі словниковими визначеннями). На нашу думку, є декілька причин 

для такої термінологічної розгалуженості. Причина перша – це неконкретність розуміння самих 

термінів. Так, поняття «формат» і «жанр» нерідко плутають. Друга причина – це активний процес 

трансформації традиційної й стрункої класифікації жанрів, гібридизація, зміна жанрових меж. 

Якщо перейти від термінів до реальності, яка їх продукує, то логічною стає третя причина – 

неоднозначність самого явища інфотейнменту за сутністю. Неконтрольований процес запозичення 

програмами цієї концепції призвів до нечіткості в тлумаченні: інфотейнментом називають метод 

подання інформації, формат, жанр. Це спричинено й тим, що адаптація злиття інформації 

й розваги в кожній країні й навіть конкретному ТБ-проекті відбувається цілком унікально. 

З огляду на це зроблено висновок, що здебільшого в українських реаліях на сьогодні 

інфотейнмент є форматом. 

У підрозділі 1.2. «Передумови виникнення та концептуальні засади злиття інформації 

та розваги» окреслена історія появи інфотейнменту. Країною, у якій зародилось досліджуване 

соціокомунікативне явище, усталено вважають Сполучені Штати Америки, хоча цілком логічно 

можна припустити, що окремі прояви майбутньої інноваційної концепції були й на телебаченні 

інших держав. Проте саме в США інфотейнмент сформувався як чітка система. Ми висунули 

гіпотезу, що трансформації в одній сфері життя спровокували реформування й перетворення 

в інших, а саме: неспокійні, переламні часи в країні, принципово нові світоглядні концепти 

й ціннісні орієнтири в соціумі призвели до стильових і жанрових зсувів у журналістиці. 

Узагальнюючи, можна виділити такі передумови зародження інфотейнменту: 

- Історичні: війна у В’єтнамі та реакція на неї в суспільстві, громадські виступи, зіткнення: 

антивоєнний рух (здебільшого бунт молодого покоління), феміністичні й грінпісівські мітинги, 

протести проти расових й інших дискримінацій. Ці хвилювання запустили трансформаційні 

процеси в усіх сферах людського життя. 
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- Культурні: виникнення контркультури як реакції на вищезазначені події, що стало 

відправною точкою для переосмислення відомих видів мистецтва й нових творчих пошуків. 

- Демографічні: бейбі-бум, який спостерігався після Другої світової війни, привів 

до омолодження нації й конфлікту батьків і дітей.  

- Соціальні: розрив поколінь спровокував зміну ціннісних орієнтирів, зокрема перехід 

до суспільства споживання й спектаклю. Почалася ера масової культури, а ЗМІ стали її головним 

транслятором і двигуном. 

- Загальнопсихологічні: під тиском зовнішнього світу активувались ескапічні тенденції 

в соціумі, тож одним із способів втекти від цього світу стали мас-медійні «пом’якшені» форми. 

- Професійні: зсуви в сприйнятті телебачення аудиторією, його широке розповсюдження 

й технологічні інновації привели й до змістових змін телепродукції. Почалося витіснення 

класичної теледокументалістики легшими для сприйняття «новинарними журналами», серед них 

лідерство до сьогодні утримує перша інфотейнментова програма «60 хвилин» на CBS. 

У підрозділі 1.3. «Інформаційно-публіцистичний сегмент мовлення як найбільш 

сприятливий для реалізації інфотейнменту» окреслено розвиток інфотейнменту на телебаченні 

США й України. Упровадження нової концепції «інформація + розвага» відразу зачепило 

не тільки підсумкові новини, а й інші проекти на ТБ, оскільки прийоми, закладені 

в інфотейнменті, сприяли підвищенню популярності будь-якої передачі, але не в кожній були 

доречними. Так, концепція злиття інформаційної й розважальної функцій, з одного боку, 

дозволила посилити ефективність сприйняття інформації реципієнтами, а з другого – стала 

поштовхом до розмиття жанрових меж і порушення традиційних журналістських засад подачі 

матеріалів. Проаналізувавши визначальні моменти історії розвитку інфотейнменту 

на американському й вітчизняному телебаченні, ми побачили досить виразну імплементацію 

досліджуваної концепції саме в інформаційно-аналітичний сектор мовлення, у якому посилення 

рекреативної функції привело до його трансформації в інформаційно-публіцистичний. Успішність 

закріплення інфотейнменту в цьому сегменті демонструє популярність самих проектів. 

Другий розділ «Змістові та структурні трансформації в інформаційно-публіцистичному 

сегменті українського телебачення» містить аналіз тижневих новинних дайджестів на топових 

каналах вітчизняного ТБ. Інформаційно-публіцистичні програми є стабільно рейтинговим 

продуктом українського телебачення, що можна пояснити й покладеною в основу проектів 

концепцією інфотейнменту. Але запозичивши з зарубіжного ТБ успішну інновацію, продюсери 

підсумкового мовлення у своїй більшості концептуально не визначилися й не диференціювали, які 

саме прийоми, у яких обсягах і – головне – з якою метою використовуватимуться авторами 

проектів, щоб не вдаватися до банальної шоуїзації. Тому в ефірі досліджуваних передач можна 

зустріти як інформацію, подану в розважальній «обгортці», через ігрові елементи й творчі 
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знахідки журналістів, так і беззмістовні приклади розваги на межі шокування глядача в традиціях 

концепції «5 С». 

У підрозділі 2.1. «Загальна характеристика підсумкового мовлення на українському 

телебаченні» проаналізовані досліджувані проекти – «Подробности недели», «ТСН. Тиждень», 

«Факти тижня з Оксаною Соколовою», «События недели». Структури програм майже 

не відрізняються одна від одної: привітання, анонс, підводки й замітки в студії, які чергуються 

з аналітичними сюжетами, хоча в деяких програмах і присутні відмінні рубрики й характерні 

особливості. Здійснено опис цих тижневиків із зазначенням часу появи, ведучих, тематичного 

наповнення, показників популярності порівняно з іншими трансляціями каналу тощо.  

Вироблення тижневиками контенту за концепцією інфотейнменту неодноразово спонукало 

фахівців у сфері соціальних комунікацій до критики. Але навіть із загального опису 

досліджуваних проектів й основних претензій, які висловлюють до них медіаексперти, стають 

зрозумілим два погляди на тлумачення інфотейнменту: у його первинному вигляді, за якого 

інформація подається через різні прийоми, але при цьому не нівелюється; і у формі шоуїзації, 

тобто акцентуванні лише зовнішньої оболонки повідомлення без належного контролю змісту. 

Сама по собі ця тенденція має спільні риси з інфотейнментом, але між ними не можна поставити 

знак рівності. Доходимо висновку, що інфотейнмент, який спочатку був закликом 

до інтелектуального, іронічно-естетичного обігрування змісту, із часом у деяких проектах 

перетворився на порожню гейміфікацію, яскраву форму без наповнення – шоуїзацію. 

Щоб проаналізувати, яке з цих медійних явищ превалює в інформаційно-публіцистичних 

програмах українського телеефіру, ми визначили первинні ознаки досліджуваної концепції злиття 

інформації й розваги: змістові й структурні новації (деталізація, персоноцентричність, зміни 

в подачі сталих композиційних елементів матеріалу) і способи й прийоми реалізації концепції 

(лінгвістичні фігури й тропи, музичний і шумовий супроводи, експерименти, інфографічні 

вставки, знімальні й монтажні прийоми). 

У підрозділі 2.2. «Ознаки інфотейнменту в передачах інформаційно-публіцистичного 

типу» серед інфотейнментових принципів подання інформації, які прижилися в українських 

тижневиках, виділено деталізацію, персоноцентричність, трансформації структурних елементів 

матеріалів. Так, завдяки багатофункціональності деталізації журналісти активно використовують її 

в сучасних українських інформаційно-публіцистичних проектах на всіх рівнях зображально-

виражальних засобів. Персоноцентричність, яка зреалізовується як у постатях журналіста й 

ведучого (персоналізація), так і через історії конкретних людей (персоніфікація) залишається 

актуальною, оскільки в умовах перенасичення інформацією аудиторія віддає перевагу не 

безликому, невиразному медіапродукту, а унікальному авторському контенту, не сухим фактам і 

цифрам, а реальним, живим історіям. А тенденція урізноманітнення стандартних правил 
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використання синхронів і лайфів створює додаткові смислові й емоційні рівні. Однак у гонитві за 

яскравими формами подачі й ефективністю донесення повідомлення спостерігаємо частотне 

викривлення досліджуваних ознак інфотейнменту в бік порожньої розважальності й навіть 

порушення базових засад журналістики, що проявляється в перекручуванні інформації, шокуванні 

глядача, включенні зайвих подробиць особистого життя, вживанні грубого гумору тощо. 

У параграфі 2.2.1. «Деталізація як ефективний засіб привернення уваги» досліджуваний 

принцип подання інформації розглянуто у двох вимірах: як індуктивний спосіб викладу матеріалу, 

побудова сюжету на основі переліку поодиноких фактів, прикладів, подробиць; 

та як використання окремої деталі. Види деталізації в сучасних інформаційно-публіцистичних 

телепроектах розподіляються за зовнішньою, технічною реалізацією: вербальна, вербально-

візуальна (на рівнях закадровий текст + відеоряд, підводка ведучого, стенд-ап, синхрон), 

візуальна. Виявлено конкретні приклади як доречного використання цього прийому для подання 

загального через конкретне, естетичного задоволення, передачі оцінки, зацікавлення глядача, 

досягнення ефекту унаочнення, так і частотного зловживання порожніми деталями, які не несуть 

інформаційного навантаження, але мають на меті шокувати, насмішити аудиторію, апелюють 

до базових інстинктів. 

У параграфі 2.2.2. «Персоналізація й персоніфікація як ознаки інфотейнменту: 

розмежування понять» розглянуто тенденції, пов’язані із висуненням людини на перший план у 

поданні інформації. Персоналізація реалізується на рівнях студійних підводок, стенд-апів, 

закадрового тексту, наявності журналістів у кадрі. Аналізований принцип подання інформації 

сприяє підвищенню достовірності інформації, діалогізує матеріал, доносить авторську позицію, 

посилює емоційність і динамічність. Але інколи журналіст обирається не за професійними 

якостями, а за своєю медійною «зірковістю» чи потенціалом стати наступною знаменитістю в 

телепросторі, а наявність стенд-апів чи особистих оцінок лише показує бажання автора 

урізноманітнити відеоряд чи додати матеріалу «відтінку розслідування». 

Персоніфікація як розкриття теми матеріалу через історії конкретних людей може бути 

й інформаційним приводом, і ефективним засобом аргументації, і драматичним стрижнем сюжету. 

Запропоновано власну типологію ролей «головних персонажів» сюжетів інформаційно-

публіцистичного сегменту («жертви», «герої», «незвичайні люди» чи «незвичайні історії», 

«звичайні люди у звичайних обставинах», «незвичайні люди у звичайних обставинах», «діти», 

«наші в закордоні», «персонажі, які втілюють цікаві паралелі», «персонажі з кумедними 

історіями»). Незважаючи на значний емоційний вплив, тенденція має зворотний бік і може 

перетворюватися на шоуїзацію чи недотримання стандартів журналістики, тому що подекуди 

інтерес до особистого життя людини стає самодостатнім і першорядним. До того ж нерідко цей 

фрейм називають спотворенням реальності, оскільки до ефіру відбирають людей 
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більш телегенічних, яскравих, які підходять до «прокрустового ложа» авторської концепції, 

але не найбільш досвідчених, як того вимагають стандарти об’єктивності й достовірності.  

Параграф 2.2.3. «Гра з формою: новітні тенденції в подачі інтерв’ю та некоментованих 

відео» розкриває вплив інфотейнменту, який проявився в трансформації композиційних елементів 

журналістських матеріалів, адже для стилістики досліджуваної концепції є характерною 

невимушена «залаштункова» манера спілкування й «лайфова» тканина матеріалів. Ми виокремили 

такі основні стильові тенденції використання синхронів в інформаційно-публіцистичних 

телепроектах на сучасному українському телебаченні, як включення до ефіру слів журналіста, 

огріхів і немовного матеріалу, реплік, які інтерв’юйований говорить не на камеру, деталізація, 

наявність синхронів із максимальним наближенням до розмовного стилю чи зі стилістично 

зниженими, лайливими, вульгарними словами й навіть з інвективною лексикою, зйомка інтерв’ю 

в русі, включення до ефіру смішних фрагментів (як просто кумедних, так і безглуздих). Названі 

нововведення можуть сприяти як вираженню додаткових смислів, посиленню емоційного 

навантаження й динаміки, створенню образу інтерв’юйованого, досягненню ефекту невимушеного 

мовлення, так і бути способом показати людей неосвіченими, комічними, розсмішити глядача, 

штучно загострити конфлікт. 

У третьому розділі «Прийоми й способи реалізації інфотейнменту в українських 

інформаційно-публіцистичних телепроектах на зображальному й виражальному рівнях» 

проаналізовані різноманітні варіанти подання інформації із розважальним елементом, як ті, що 

використовуються в журналістиці упродовж років, так і ті, що стали можливими лише в останні 

десятиріччя завдяки стрімкому розвитку комп’ютерних технологій. Тією чи іншою мірою ці 

прийоми залучаються всіма проектами, але для кожного з них характерне більш частотне 

звернення до «улюблених». У «ТСН. Тижні» – це експерименти, полікадр, гіперболізація в 

текстах, у «Подробностях недели» – 3D-графіка, іронічний підтекст, цитати з популярних 

кінострічок і мультфільмів, у «Фактах тижня» – інфографіка, музичний супровід, кліповий 

монтаж, у «Событиях недели» – побудова текстів на питаннях, колажні заставки в студії, 

накладення одного зображення на інше. Принципи подання інформації й прийоми постійно 

зливаються воєдино, перетікають одне в інше, мають розгалужені, багаторівневі зв’язки. Так, саме 

в підводках ведучих і стенд-апах найчастіше використовуються складні монтажні ефекти, що 

підкріплює тенденцію персоналізації. Стилістичні фігури й тропи стають критерієм відбору 

синхронів і лайфів до ефіру.  

У підрозділі 3.1. «Виражальні прийоми інфотейнменту» розглянуто аудіоскладник 

матеріалів – лінгвістичні прийоми й музичний супровід і шуми. Із трансформацією аналітичних 

підсумкових новин в інформаційно-публіцистичні проекти тексти ведучих і репортерів стали 

рясніти фігурами й тропами, що надають вираженню авторської думки влучності, яскравості, 
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виразності; а на слова журналіста й навіть інтерв’юйованого почали накладати музичні композиції 

чи штучні звуки. Відхід від притаманного раніше фактологічного й нейтрального способу викладу 

інформації дозволяє посилити естетичні ефекти й емпатичні функції, але водночас у деяких 

випадках така подача перетворюється на прийом шоуїзації.  

Параграф 3.1.1. «Лінгвістичні прийоми та їхні емоційний і раціональний впливи» розкриває 

особливості вживання стилістичних прийомів, фігур і тропів (дубітації, об’єктивації, навмисних 

тавтологій, інверсій, фігур контрасту й парадоксу, епітетів, порівнянь, гіпербол тощо) 

в інформаційно-публіцистичних проектах українського ТБ. Особливу увагу приділено метафорі 

як первісно понятійній конструкції й іронії – прийому, притаманному постмодернізму. Тропи 

й стилістичні фігури можуть розкривати суть явищ, ідеї автора, його ставлення до зображуваного, 

посилювати емоційні впливи, створювати образність закадрового тексту. Але тенденція 

урізноманітнення лінгвістичного рівня матеріалів у зазначених програмах має і зворотний бік – 

вживання «порожніх» яскравих лінгвістичних форм, надмірне використання просторіч, сленгу, 

інвективної лексики, що має на меті шокувати, вразити глядача, створити ефект близькості 

до аудиторії. 

У параграфі 3.1.2. «Музика й шуми як способи акцентування уваги й створення 

атмосфери» зазначені основні функції цих виражальних прийомів. Із перетворенням 

інформаційно-аналітичного сегмента ТБ на інформаційно-публіцистичний додавати музику й 

шуми почали в сюжети будь-якої тематики. Ілюстративна функція цих виражальних засобів 

відійшла на другий план. Створення реалістичної картини світу за допомогою інтершуму й 

внутрішньокадрових музичних композицій також уже не є першочерговим завданням для 

режисерів підсумкових новин. Тепер звукові акценти (шумові, музичні й інтонаційні) 

допомагають підкреслити найбільш суттєві моменти дії, розкрити прихований глибинний сенс, 

досягнути потрібного емоційного впливу на глядача, донести авторське ставлення до 

зображуваного, передати асоціації, реалізувати сценарний хід, створити образ, тобто виконують 

увесь спектр функцій, звичних раніше лише для художньої публіцистики й документалістики. 

Водночас хоча інфотейнмент і базується на застосуванні іронії, проте в українських інформаційно-

публіцистичних проектах часто спостерігається зловживання веселим, глузливим, стьобним 

музичним і шумовим супроводами, що призводить до драматизування подій, нав’язування певного 

настрою, задавання темпоритму чи атмосфери, які не відповідають зображуваному.  

Підрозділ 3.2. «Реалізація ігрового компонента» описує головні прийоми інфотейнменту, 

в основі яких знаходиться гра: експерименти, інфографіку, монтажні й знімальні ефекти. Гра є 

універсальною категорією існування, до того ж дуже привабливою, бо цей всеосяжний спосіб 

діяльності відрізняється від буденних принципів життя й дає відчуття власної індивідуальності, 
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тож покладена в основу концепції інфотейнменту, вона сприяє максимальному включенню 

(як емоційному, так і раціональному) глядача до зображуваного. 

У параграфі 3.2.1. «Експерименти: змодельовані ситуації як спосіб залучення аудиторії 

до гри» вивчено особливості існування цього прийому в інформаційно-публіцистичних проектах. 

Останнім часом використання експерименту на телебаченні стає все більш розповсюдженим, що 

реалізується в появі навіть серіальних експериментів. Сам по собі прийом має багато спільного 

з ігровою діяльністю: моделювання певної ситуації, зазначені заздалегідь умови, наявність 

результату, можливо, навіть переможця, учасників, які можуть бути як рівними, так і мати лідера – 

того, хто стежить за перебігом дії. Це ефективний спосіб досягнути істини, знайти вирішення 

проблеми, інтригувати, створити ефект присутності, показати процес пошуку відповіді, 

розв’язання задачі. В інфотейнментових проектах журналісти не просто повідомляють глядача 

про висновки експерименту, вони залучають його до процесу, певної гри з дійсністю. Усі 

експерименти можна поділити за участю журналіста:  

1) Автор залишається спостерігачем, не втручаючись у перебіг подій чи лише керуючи 

ситуацією. 

2) Журналіст моделює події, але не сам коментує поведінку людей і результати 

експерименту, а залучає до цього експертів. 

3) Автор стає ініціатором й учасником створюваної ним ситуації. 

Можна відзначити, що при наявності шоуїзованих експериментів, більшість змодельованих 

ситуацій, які створюють журналісти в українських інформаційно-публіцистичних проектах, 

все ж таки відповідають саме інфотейнментовим тенденціям, пропонуючи авторський погляд 

та висвітлюючи актуальні питання. 

У параграфі 3.2.2. «Інфографіка: вплив інфотейнменту на візуалізацію фактів» описано 

популярний для телепростору прийом, який дозволяє пояснити складну для сприйняття 

інформацію, зокрема розрахунки, порівняння, хронологічні викладки. В інфотейнментових 

програмах інфографіка набуває особливого вигляду, слугуючи створенню іронічного модусу, 

і часто використовується із посиленням розважальних й ігрових елементів, що реалізується 

за рахунок:  

- додавання інфографіки до студійних підводок і стенд-апів; 

- за допомогою аудіооформлення (веселої музики чи спеціальних шумів); 

- через цікаві візуальні прийоми й образи; 

- за допомогою своєрідних заголовків до інфографічних вставок; 

- через іронічний закадровий текст та яскраві мовностилістичні прийоми, які створюють 

подвійний сенс.  
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Інфографіка виконує різноманітні функції, зокрема посилює ефективність комунікації, 

але цей прийом може набувати й рис шоуїзації, стаючи лише способом насмішити й розважити 

глядача. 

Параграф 3.2.3. «Монтажні спецефекти й знімальні прийоми: способи урізноманітнення 

відеоряду» розкриває те, що стилістика зйомки й монтажу також не залишилися незмінними 

під впливом нових трендів візуалізації інформації й набули нових рис. Процес створення 

інформаційно-публіцистичних проектів поєднує підходи як щоденних новин, так і публіцистики. 

Так, операторська робота здебільшого залишається стандартною: рідкісними є ракурсні зйомки 

чи прийом суб’єктивної камери. Характерними для інфотейнментових проектів є «звеселяння» 

звичних об’єктів через різкі наїзди / від’їзди, довга зйомка з прискоренням потім на етапі монтажу 

чи додаванням різноманітних ефектів, а також залучення аматорських роликів. 

У постпродакшні нововведення більш характерні для внутрішньокадрового монтажу, 

ніж для міжкадрового. Так, особливо яскраво реалізується гра із зображенням через ефекти, 

що пов’язані з категорією часу, переходи між кадрами, накладення фільтрів, полікадр, додавання / 

зникнення з кадру об’єктів тощо. 

Логічне й зважене залучення прийомів можливе для так званих пародійних вставок, які 

інколи роблять тижневики. Але в основному для знімальних і монтажних прийомів українських 

інформаційно-публіцистичних проектів притаманна певна хаотичність за кількісними, частотними 

і якісними характеристиками. Так, описані ефекти часто використовуються не для додавання 

динаміки, візуалізації й передачі ідей, утілення сценарного ходу, показу ставлення автора, 

реалізації експериментів, а з метою лише створення прийомів заради прийомів і штучного 

загострення конфлікту. Вимальовується відсутність єдиної концепції в досліджуваних програмах, 

що виявляється й на рівні зображально-виражальних засобів.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Інфотейнмент зародився в другій половині ХХ століття на зламі епох, ставши 

телевізійним утіленням постмодернової течії. Це проявляється в таких його рисах, як настанова на 

комерційний успіх, залучення гри, іронії, риторичних прийомів, тяжіння до хеппенінгу. Цілком 

відповідає загальному стану культури й невизначеність, відкритість форми: складники концепції 

можуть поєднуватися в різних пропорціях, тож інфотейнментом називають як інформаційні 

програми з елементом розважальності, так і розважальні з часткою інформативності.  

2. Можливо, саме тому, попри майже п’ятдесятирічну історію існування й розвитку, 

інфотейнмент залишається концептуально розмитим поняттям. Так, нерідко досліджуване явище 

прирівнюють до «м’яких новин», хоча останні мають чітко окреслене тематичне охоплення: 

мистецтво, розваги, спорт, стиль життя, «людський інтерес», знаменитості. У той час як 



16 

 

інфотейнмент був створений задля спрощення й ефективного донесення саме серйозних проблем, 

тож предметом матеріалів, створених у межах цієї концепції, можуть ставати політика, економіка, 

соціальні явища тощо. 

Дослідники по-різному інтерпретують і сам термін, але найбільш часто його визначають як 

«метод / спосіб / форму подачі інформації», «формат» або «жанр». Таке розмаїття підходів можна 

пояснити й неконкретністю розуміння й співвіднесення цих понять, і активним процесом 

трансформації, гібридизації традиційної й стрункої класифікації журналістських жанрів. Але, на 

нашу думку, найголовнішою причиною є варіативність існування досліджуваної концепції: 

інтеграція інформації й розваги корелюється залежно від особливостей національної системи 

засобів масової інформації в кожній конкретній державі, творчого потенціалу й професійних 

якостей команди продюсерів і режисерів, тож навіть в аналогічних типах програм аналізоване 

соціокомунікативне явище може бути адаптоване кардинально відмінно. Тому пропонуємо не 

відкидати жодне визначення терміна, а виділити різні рівні реалізації інфотейнменту: 

1) Метод / спосіб / форма подачі інформації (використання лише окремих ознак і прийомів 

концепції). 

2) Формат (накладання на вже розроблені жанрові форми зі збереженням основних 

характеристик і функцій, але із залученням майже усього комплексу інфотейнментових 

структурних трансформацій, підходів й інструментів до подання інформації). 

3) Жанр (початкове створення програми з орієнтацією на аналізовану концепцію).  

З огляду на описані варіації існування інфотейнменту, зроблено висновки, що на 

телебаченні України, зокрема в досліджуваних інформаційно-публіцистичних проектах, концепція 

перебуває на рівні форматних трансформацій, впливаючи на зміст, його глибину, рецепцію, але 

без кардинальних змін у надзавданні програм. Разом із тим під впливом посилення розважального 

складника й тяжіння до шоуїзації відбуваються зсуви в площині дотримання професійних 

стандартів, порушення етичного характеру, викривлення інформаційного складника. 

3. Висунувши припущення, що посилення розважального елемента пов’язане з 

історичними, економічними, соціальними, культурними, медійними чинниками в США у 1960–70-

х роках, ми виявили, що американська аудиторія того часу втомилася від «жорстких» новин. Це 

засвідчують і соціологічні дослідження того часу, результатом яких стала констатація 

зацікавленості реципієнтів «пом’якшеними» матеріалами. Напруженість у соціумі, протестні 

настрої й зміна ціннісних орієнтирів активної частини тогочасного суспільства не могли не 

вплинути на рейтинги новинарних програм, які до цього моменту дотримувались відомої 

класичної моделі – «новини без поглядів». З одного боку, глядач вже не хотів серйозних сюжетів, 

а бажав відпочинку від дійсності. Але з іншого – не міг відмовитися від інформаційних й 

аналітичних жанрів у такі важкі для держави часи. Тоді відповіддю продюсерів новинарних 
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програм на запити телеаудиторії Сполучених Штатів Америки стали стильові й жанрові 

експерименти зі включення ігрових і розважальних елементів у жорсткий формат новин, що 

згодом сформувало нову стилістику журналістських звернень до аудиторії.   

Можна сказати, що інфотейнмент став вирішенням потрійної проблеми, пов’язаної із суттю 

інформації в тогочасних умовах: її інтенсивності, характеру, цінності. Так, по-перше, знесиленість 

аудиторії перед натиском повідомлень із боку ЗМІ усувалася розважальним елементом, що був 

покликаний знімати втому; телебачення ще більше посилило свої ескапічні функції. По-друге, 

несприйняття серйозної інформації в класичному вигляді через перебудування мислення на 

кліпове вирішувала гра, яка посилила і так притаманне «холодним» видам ЗМІ залучення глядача 

до процесу. По-третє, розрив між медіа й аудиторією, що на той час назрівав, був подоланий 

новаторською ідеєю персоналізації. Коли комунікатор має такі риси, як адекватне знання 

дійсності, правдивість, щирість, переконливість, його постать викликає повагу в реципієнта й стає 

привабливою для нього, саме тоді питання «пошуку істини» відходить на другий план, 

поступаючись місцем «довірі думці». 

4. Простеживши американський і пострадянський розвиток досліджуваного 

соціокомунікативного феномену, доходимо висновків, що хоч інфотейнмент і зачіпає будь-які 

телевізійні жанри, але найбільш продуктивним для його реалізації стає саме інформаційно-

аналітичне мовлення, тому що: 

а) в інформаційних програмах розважальний елемент загрожує засадничим стандартам і 

заглушає їхню головну функцію – інформування; 

б) у розважальних проектах нерідко нівелюється другий складник явища – інформація; 

в) для інформаційно-аналітичних програм інфотейнмент став вирішенням проблеми 

подання великих обсягів складної інформації, яку важко сприймає сучасний глядач; 

г) підсумкові випуски здебільшого виходять раз на тиждень, а це значить, що в журналістів 

є більше часу і можливостей для втілення креативних підходів і творчих задумів. 

Під впливом інфотейнменту, який проявився в посиленні рекреативної функції й залученні 

рис художньої публіцистики, інформаційно-аналітичний сегмент трансформувався в 

інформаційно-публіцистичний. Успішність закріплення досліджуваної концепції саме в цьому 

виді проектів демонструвала з часом популярність таких розглянутих програм, як «60 хвилин» 

(CBS), «Dateline» (NBC), «Намедни» (НТВ). В ефірній сітці України всі передачі, які є предметом 

дисертаційного дослідження, також постійно потрапляють до списків лідерів за рейтинговими 

показниками. 

5. На телебаченні СРСР не було сталого підсумкового мовлення, тож можна сказати, що з 

набуттям незалежності українським журналістам довелося опановувати цей жанр. І хоча перші 

вітчизняні тижневі огляди з’явилися ще в 1994 році, щоб цей сегмент наповнився більш-менш 
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постійними програмами, знадобилося приблизно десятиріччя: масова поява інформаційно-

аналітичних проектів припадає на середину 2000-х років. У той період в українському суспільстві 

склалася напружена ситуація, пов’язана з виборами третього президента, яка вилилася у хвилю 

громадянських протестів, страйків, пікетів. Логічно, що для населення вже було замало щоденних 

випусків новин, назріла потреба в аналізі, роз’ясненні, прогнозах. До того ж, як колись у США, ці 

події спровокували загальнопсихологічні, культурні й інші кризові наслідки: почалася 

імплементація інфотейнментових прийомів у площині підсумкових оглядів.  

«Подробности недели», «ТСН. Тиждень», «Факти тижня з Оксаною Соколовою», «События 

недели» – на сьогодні всі ці проекти є інформаційно-публіцистичними, хоча й позиціонують себе 

як «інформаційно-аналітичні програми». Зазначимо, що така невідповідність заявленому жанру 

може вводити глядачів в оману, бо у цих двох видах передач суттєво різняться ступені вираження 

авторської позиції, оцінки, відповідність стандартам журналістики в поданні інформації, 

використання зображально-виражальних засобів.  

Хоча, за підсумками рейтингів трансляцій, у топ лідерів переглядів потрапляє небагато 

саме журналістських програм, усі аналізовані огляди тижня посідають високі позиції на рівні зі 

стабільно популярними щоденними новинами, ефірними показами спортивних змагань, 

художніми фільмами й серіалами. З огляду на це посилюється актуальність вивчення наповнення 

цих проектів, оскільки вони мають значний вплив на громадську думку в українському 

суспільстві. 

У цілому за структурою, тематичним наповненням і навіть оформленням студії 

досліджувані передачі є досить подібними. Також усі вони зроблені з орієнтацією на концепцію 

інфотейнменту. Вивчення досвіду зарубіжних і вітчизняних програм, виконаних у цьому форматі, 

дозволило систематизувати принципи подання інформації з розважальним елементом і прийоми 

реалізації інфотейнменту в зазначених телепроектах.  

6. Серед змістово-структурних трансформацій, які застосовують українські тижневики, 

виділяємо деталізацію, персоноцентричність, інновації в структурних елементах сюжетів. 

Деталізація повною мірою поєднує в собі функції, притаманні інфотейнменту – інформування, 

розважання, естетична насолода; реалізується на таких рівнях: вербальному, візуальному, 

вербально-візуальному. У тенденції персоноцентричності виокремлюємо два складники – 

персоналізація, яка базується на постатях журналіста чи ведучого, і персоніфікація, що 

розкривається через індивідуальні історії героїв матеріалу. Урізноманітнення й нововведення в 

стандартних правилах подання в ефір синхронів і лайфів сприяє приверненню уваги, створенню 

додаткових смислових й емоційних рівнів. 

7. Серед новаторських прийомів, притаманних українському інформаційно-

публіцистичному сегменту мовлення, виділяємо виражальні й засновані на ігровому началі засоби. 
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Перший вид реалізується у вигляді лінгвістичних фігур, тропів, прийомів, що сприяють 

образному, яскравому, влучному, переконливому донесенню думок, а також у музичному й 

шумовому супроводах, що особливо впливають на емоції глядача й викликають певні асоціації. 

Ігровий елемент присутній в експериментах, які через незавершеність дії сприяють 

максимальному залученню глядача; інфографіці: зображення, схеми, діаграми представляють 

створені автором асоціації, уявлення, припущення; знімальних і монтажних ефектах, що є певним 

згустком творчої свободи технічних співавторів проекту. 

Аналіз проявів інфотейнменту в інформаційно-публіцистичному сегменті дозволяє 

говорити про характер їхнього використання: 

- спорадичність (деякі сюжети рясніють різноманітними прийомами, а інші виглядають 

цілком класично); 

- нелогічність (теми з одного смислового ряду реалізуються кардинально по-різному); 

- фрагментарність (матеріали нерідко мають певне обрамлення інфотейнментовими 

прийомами, які містяться лише на початку й у кінці сюжету; така ж ситуація характерна й для 

деяких випусків у цілому: перший і останній сюжет суттєво вирізняються з решти ефірних 

матеріалів);  

- несистемність (часто інфотейнментові прийоми залучає не передача в цілому, а поодинокі 

автори); 

- викривленість (при збереженні форми інфотейнментових проявів спостерігається 

перенесення їх у площину шоуїзації). 

8. Для сучасної людини існує безліч варіантів проведення вільного часу, крім розвиненої 

індустрії розваг, є й такі, що з’явилися лише в останні десятиріччя: комп’ютерні ігри, віртуальна 

реальність, соціальні мережі. В умовах суцільної карнавалізації й епохи маркетингу, коли 

прийнято створювати цінність за рахунок «яскравої обгортки», для медіа стає все складніше 

знайти форми втримування аудиторії, тож інновації, які вже отримали успіх, нерідко 

гіперболізуються з метою посилити досягнутий ефект. 

Інфотейнментові ознаки з часом можуть втрачати первинну наповненість, перетворюючись 

на складники іншого медійного явища – шоуїзації. У науковій і критичній літературі, матеріалах 

ЗМІ на сьогодні спостерігається помилкове змішування цих понять при їхній суттєвій відмінності. 

Інфотейнмент базується на збалансованому й певною мірою гармонізованому поєднанні 

інформації та розваги, тобто змісту й форми. У свою чергу, шоуїзація передбачає лише розвагу, 

реалізується через зовнішній вияв повідомлення, а внутрішнє його наповнення може бути або 

викривленим, або зовсім відсутнім. Відмінності головних функцій інфотейнментових ознак від 

прийомів у первинному вигляді й перекрученому шоуїзацією наведені в таблиці 3.1. 
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Слід наголосити, що інфотейнментові прийоми не мають чітко закріпленої, постійно 

відтворюваної моделі, у цьому полягає їхня привабливість: через ситуативну зумовленість 

імовірність їхньої стандартизації й перетворення на штампи досить невисока, а відтак потенціал 

таких засобів виявляється практично невичерпним. За формою кожен із проявів концепції в 

первинному вигляді ані негативний, ані позитивний. Нейтральна оболонка набуває забарвлення 

лише з наповненням у конкретному контексті та за подачі автора, який може слідувати якісному 

інфотейнменту, пам’ятаючи про інформаційний складник, чи перетворити її на трюк шоуїзації, 

який має на меті лише розважити, шокувати, вразити. 

9. На сьогодні в інформаційно-публіцистичних проектах інфотейнмент знаходиться на етапі 

активного становлення з частотним перетинанням із явищем шоуїзації. Така ситуація зумовлена 

відсутністю єдиної концепції в досліджуваних програмах, що зрозуміло навіть із їхніх описів на 

різних Інтернет-ресурсах. Несвідоме чи нерозсудливе сприйняття досвіду інших ЗМІ в гонитві за 

рейтингами й бажання зробити ще «цікавіше, яскравіше, веселіше» призводить до таких 

негативних наслідків: 

1) Істотне зміщення в бік розважальності спричиняє зниження загального рівня 

інформаційно-публіцистичних програм. У глядачів і медіакритиків залишаються високі вимоги до 

тижневих оглядів, тож зловживання скандальними, сенсаційними, вульгарними вкрапленнями 

може не привернути, а відвернути аудиторію.  

2) ЗМІ мають залишатися носієм культури, зокрема й культури мовлення. Натомість 

закадрові тексти аналізованих проектів часто рясніють сленгом, лайливими словами й навіть 

інвективною лексикою, що в результаті тільки посилює рівень безграмотності населення.  

3) Короткострокові цілі не дають творцям передач замислитися над тим, які стереотипні 

уявлення вони формують у реципієнтів. Так, постійний показ політичного, економічного, 

соціального життя з акцентуванням неважливих деталей під веселу музику й тотальне 

висміювання провокують сприйняття серйозних проблем як суцільної розваги й видовища. Це 

може спричинити суттєві зміни аксіологічних орієнтирів у суспільстві. 

4) Настанова на розмовність, діалогізацію формує псевдощирість комунікації. Насправді ж 

яскрава форма без наповнення відволікає увагу й знижує в аудиторії критичність сприйняття. 

Осміювання через прийоми, що нібито мімікрують під суто розважальні, призводить до зсувів 

фокусу глядацької уваги чи зміни точки зору на ті чи інші соціальні та політичні суб’єкти чи 

явища. Таким чином, це вже перетворюється на маніпуляційні тактики, які легко порушують 

традиційні журналістські стандарти подання інформації й норми професійної етики. 

Щирість у ставленні до аудиторії передбачає не дистанціювання при уявному зближенні, а 

прийняття відповідальності. Залучення формату інфотейнменту до інформаційно-публіцистичних 

телепроектів вимагає зваженого підходу до адаптації в національних реаліях і вироблення власної 
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концепції щодо використання його принципів, проявів і прийомів. Визначені в дисертації 

паралельні проблемні питання формують широке поле для подальших наукових студій. 
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АНОТАЦІЯ 

Бурдіна Е. О. Інфотейнмент як соціокомунікативне явище в сучасних українських 

інформаційно-публіцистичних телепроектах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій 

(доктора філософії) за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, – Львів, 2017. 

У дисертації проаналізовано вияви інфотейнменту й осмислено специфіку його 

функціонування в українському інформаційно-публіцистичному мовленні. На прикладі тижневих 

новинарних програм топових телеканалів («Подробности недели» («Інтер»), «Факти тижня з 

Оксаною Соколовою» («ICTV»), «События недели» (ТРК «Україна»), «ТСН. Тиждень» («1+1») 

систематизовано спричинені інфотейнментом змістово-структурні трансформації. Визначено й 

конкретизовано прийоми реалізації досліджуваного явища на зображальному й виражальному 

рівнях. Розмежовано вияви якісного інфотейнменту й шоуїзації в інформаційно-публіцистичному 

сегменті телебачення України (у формі порівняльної таблиці). Окреслено наслідки викривлення 

інформації через надмірну розважальність подачі (недотримання професійних принципів, 

застосування маніпуляційних технік, порушення журналістських стандартів).  

Ключові слова: інфотейнмент, інформаційно-публіцистичні проекти, українське 

телебачення, змістово-структурні трансформації, зображально-виражальні засоби 

телебачення, ігрове начало, шоуїзація. 
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Бурдина Э. О. Инфотейнмент как социокоммуникативное явление в современных 

украинских информационно-публицистических телепроектах. – Квалификационная научная 

работа на правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным коммуникациям 

(доктора философии) по специальности 27.00.04 – теория и история журналистики. – Львовский 

национальній университет имени Ивана Франко, Министерство образования и науки Украины. – 

Львов, 2017. 

В диссертации осуществлен детальный анализ реализации инфотейнмента в современных 

информационно-публицистических телепроектах Украины. На примере итоговых новостных 

программ топовых каналов («Подробности недели», «Факты недели с Оксаной Соколовой», 

«События недели», «ТСН. Тиждень») систематизированы вызванные инфотейнментом 

содержательно-структурные трансформации и выявлены приемы реализации исследуемого 

явления на изобразительном и выразительном уровнях. Разграничены проявления качественного 

инфотейнмента и шоуизации в информационно-публицистическом сегменте украинского 

телевидения (в форме сравнительной таблицы). Указаны последствия искажения информации из-

за чрезмерной развлекательности подачи (несоблюдение профессиональных принципов, 

использование манипуляционных техник, нарушение журналистских стандартов).  

В первом разделе диссертации «Теоретические основы исследования явления 

инфотейнмента» дана общая характеристика объекта исследования с указанием базовых 

концептов слияния информации и развлечения. Проанализированы терминологические трактовки 

понятия «инфотейнмент» в отечественных и зарубежных исследованиях. Выявлены наиболее 

частые определения – «жанр», «формат», «метод / способ / форма подачи материалов». Выдвинута 

гипотеза о том, какие именно исторические, социальные, культурные и общепсихологические 

факторы привели к появлению инфотейнмента на телевидении. Коротко охарактеризовано 

развитие исследуемого социокоммуникативного явления в американском и украинском 

медиапространствах. Установлена стойкая имплементация инфотейнмента именно 

в информационно-аналитический сектор вещания, где усиление рекреативной функции привело 

к его трансформации в информационно-публицистический сегмент ТВ. 

Во втором разделе диссертационного исследования «Содержательно-структурные 

трансформации в информационно-публицистическом сегменте украинского телевидения» 

описаны итоговые новостные дайджесты на топовых каналах отечественного эфира с указанием 

времени появления, ведущих, тематического наполнения, популярности по сравнению с другими 

трансляциями в сетке вещания и т. д. На основе медиакритики выделено два устоявшихся 

понимания развлекательного элемента в названных проектах: достаточно сбалансированное 

и гармонизированное сочетание информации и развлечения (инфотейнмент) и нивелирование 

информационной составляющей с усилением развлекательной (шоуизация). Систематизированы 

и проанализированы содержательно-структурные трансформации, вызванные исследуемым 

явлением. Определены уровни детализации как способа подачи информации (вербальный, 
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визуальный, вербально-визуальный). Разграничены понятия «персонализация» (акцент 

на личности журналиста или ведущего) и «персонификация» (раскрытие темы через истории 

отдельных людей). Описаны новейшие тенденции подачи синхронов и лайфовых фрагментов. 

В третьем разделе диссертации «Приемы и способы реализации инфотейнмента 

в украинских информационно-публицистических телепроектах на изобразительном 

и выразительном уровнях» проанализированы различные варианты представления информации 

с развлекательным элементом (лингвистические приемы, музыкальное и шумовое оформление, 

эксперименты, инфографика, съемочные и монтажные эффекты). Установлены такие особенности 

использования инфотейнментовых приемов в указанных проектах, как спорадичность, 

нелогичность, фрагментарность, несистемность. Определено, что в информационно-

публицистических телепроектах инфотейнмент находится на этапе активного становления 

с частотным пересечением с явлением шоуизации.  

Ключевые слова: инфотейнмент, информационно-публицистические проекты, 

украинское телевидение, содержательно-структурные трансформации, изобразительно-

выразительные средства телевидения, игровое начало, шоуизация. 

 

SUMMARY 

Burdina E. O. Infotainment as a Social Communication Phenomenon in Modern Ukrainian 

Info-Publicistic Television Projects. – Qualifying scientific work on the manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Social Communication in specialty 27.00.04 – The theory and 

history of journalism. – Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Lviv, 2017. 

The main techniques and means of infotainment in the Ukrainian info-publicistic broadcast are 

analyzed in the thesis, the meaningful specifics of its contemporary realization is comprehended. The 

content and structural transformations caused by infotainment based on the example of newsmagazine 

programs on the top channels («Week Details», «Facts of the Week with Oksana Sokolova», «Week 

events», «TSN. Week») are systematized. The implementation methods of the phenomenon on visual and 

expressive levels are identified and studied in detail. The manifestations of quality infotainment and 

showization in info-publicistic segment of Ukrainian television are differentiated (in the comparative 

table). The consequences of information distortion due to excessive entertaining supply (non-observance 

of professional principles, using manipulation methods, breaking journalistic standards) are designated. 

Key words: content and structural transformation, info-publicistic television projects, 

infotainment, play element, showization, Ukrainian television, visual and expressive means of TV. 
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