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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 за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Харків – 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).  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження явища 

інфотейнменту» подана загальна характеристика об’єкта дослідження, окреслені 

концептуальні засади злиття інформації та розваги. Узагальнено нововведення, 

які впровадив інфотейнмент на ТБ: зменшення кількості серйозної інформації 

в ефірі та звернення до «легких» тем, інтерес до конкретної людини, зміщення 

акценту з «що» на «як», метафорично-образне трактування подій тощо.  

Констатовано, що не існує одностайного підходу до термінологічного 

тлумачення явища. Виокремлено три найбільш широко вживані варіанти: жанр, 

формат і метод / спосіб / форма подачі матеріалів (спосіб, метод і форму 

об’єднуємо як взаємозамінні згідно зі словниковими визначеннями). Зроблено 
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висновок, що здебільшого в українських реаліях на сьогодні інфотейнмент є 

форматом. 

Висунуто гіпотезу, які саме історичні, соціальні, культурні 

та загальнопсихологічні фактори спричинили появу інфотейнменту 

на телебаченні. Проаналізувавши визначальні моменти історії розвитку 

інфотейнменту, ми виявили досить виразну імплементацію досліджуваної 

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

рекреативної функції привело до його трансформації в інформаційно-

публіцистичний.  

Другий розділ «Змістові та структурні трансформації в інформаційно-

публіцистичному сегменті українського телебачення» містить аналіз тижневих 

новинних дайджестів на провідних каналах вітчизняного ТБ. Інформаційно-

публіцистичні програми є стабільно рейтинговим продуктом українського 

телебачення, що можна пояснити й покладеною в основу проектів концепцією 

інфотейнменту.  

Розглянуто два підходи до тлумачення досліджуваного явища: у його 

первинному вигляді, коли інформація подається через різні прийоми, 

але при цьому не нівелюється; і у течії, яка має назву «шоуїзація», 

тобто акцентуванні лише зовнішньої оболонки повідомлення без належного 

контролю змісту. Щоб проаналізувати, яке з цих медійних явищ превалює 

в інформаційно-публіцистичних програмах українського телеефіру, виділено 

первинні ознаки досліджуваної концепції злиття інформації та розваги: змістові й 

структурні новації (деталізація, персоноцентричність, зміни в подачі сталих 

композиційних елементів матеріалу) і способи та прийоми реалізації концепції 

(лінгвістичні фігури й тропи, музичний і шумовий супровід, експерименти, 

інфографічні вставки, знімальні й монтажні прийоми). 

Завдяки багатофункціональності деталізації журналісти активно 

використовують її в сучасних українських інформаційно-публіцистичних 

проектах на всіх рівнях зображально-виражальних засобів. Розділено існуючі 

види деталізації за зовнішньою, технічною реалізацією: вербальна, вербально-
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візуальна (на рівнях закадровий текст + відеоряд, підводка ведучого, стенд-ап, 

синхрон), візуальна. 

Персоноцентричність, що зреалізовується як у постатях журналіста 

та ведучого (персоналізація), так і через історії конкретних людей 

(персоніфікація) залишається актуальною, оскільки в умовах перенасичення 

інформацією аудиторія віддає перевагу не безликому медіапродукту, а 

унікальному авторському контенту, не сухим фактам, а реальним історіям. 

Виділено рівні реалізації персоналізації: студійні підводки, стенд-апи, закадровий 

текст, наявність журналістів у кадрі. Запропоновано власну типологію ролей 

«головних персонажів» сюжетів інформаційно-публіцистичного сегменту. 

Виокремлено основні стильові тенденції використання синхронів і лайфів в 

інформаційно-публіцистичних телепроектах на сучасному українському 

телебаченні: 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 тощо. 

У третьому розділі «Прийоми й способи реалізації інфотейнменту 

в українських інформаційно-публіцистичних телепроектах 

на зображальному й виражальному рівнях» проаналізовані різноманітні 

варіанти подання інформації з розважальним елементом: як використовувані 

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

десятиріччя завдяки стрімкому розвитку комп’ютерних технологій.  

Розкрито особливості використання стилістичних прийомів, фігур і тропів 

(дубітації, об’єктивації, навмисних тавтологій та 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. 

Проаналізовані звукові акценти (шумові, музичні й інтонаційні), 

які допомагають підкреслити найбільш суттєві моменти дії, розкрити прихований 

глибинний сенс зображення, домогтися потрібного емоційного впливу на глядача, 

донести авторське ставлення до зображуваного, передати асоціації, реалізувати 
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сценарний хід, створити образ, тобто виконують увесь спектр функцій, звичних 

раніше лише для художньої публіцистики й документалістики. 

Описані головні прийоми інфотейнменту, в основі яких лежить гра: 

експерименти, інфографіка, монтажні й знімальні ефекти. В інфотейнментових 

проектах журналісти не просто сповіщають глядача про висновки з експерименту, 

вони залучають його до процесу, певної гри з дійсністю. Інфографіка часто 

використовується із посиленням розважальних й ігрових елементів, що 

реалізується за рахунок додавання її до студійних підводок і стенд-апів, 

аудіооформлення, своєрідних заголовків до інфографічних вставок тощо.  

Зроблено висновок, що в інформаційно-публіцистичних проектах 

операторська робота здебільшого залишається стандартною: рідкісними є 

ракурсні зйомки чи прийом суб’єктивної камери. Характерними 

для інфотейнментових проектів є тільки різкі наїзди / від’їзди, довга зйомка 

з наступним прискоренням на етапі монтажу чи додаванням різноманітних 

ефектів, а також залучення аматорських роликів. На рівні постпродакшену 

нововведення більш властиві для внутрішньокадрового монтажу, 

ніж міжкадрового. 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. 

На сьогодні в інформаційно-публіцистичних проектах інфотейнмент 

знаходиться на етапі активного становлення з частотним перетинанням із явищем 

шоуїзації. Висунуто гіпотезу, що це спостерігається через відсутність єдиної 

концепції в досліджуваних програмах. Несвідоме чи нерозсудливе сприйняття 

досвіду інших ЗМІ в гонитві за рейтингами приводить до таких негативних 

наслідків, як зниження рівня глядацької довіри, сприяння безграмотності 

населення, зміни аксіологічних орієнтирів у суспільстві, формування 

псевдощирості комунікації, порушення традиційних журналістських стандартів 

у поданні інформації й норм професійної етики.  

Зроблено висновок, що залучення формату інфотейнменту 

до інформаційно-публіцистичних телепроектів вимагає зваженого підходу 
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до адаптації в національних реаліях і вироблення власної концепції 

щодо використання його принципів, виявів і прийомів. 

Ключові слова: інфотейнмент, інформаційно-публіцистичні проекти, 

українське телебачення, деталізація, персоноцентричні тенденції, шоуїзація, 

ігрове начало, експеримент, інфографіка, монтажні та знімальні прийоми, 

змістово-структурні трансформації, зображально-виражальні засоби 

телебачення. 

 

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. – V. N. Karazin Kharkiv National University, 

Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine,  Kharkiv – 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. 

The general characteristic of the research object indicating the basic concepts of 

the fusion of information and entertainment are given in the first part of the thesis «The 

Theoretical Bases of the Infotainment Phenomenon Study». The terminological 
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interpretations of the term «infotainment» in Ukrainian and foreign studies are 

analyzed. The most common definitions such as «genre», «format», «method / way / 

form of material presentation» are identified. The hypothesis of which historical, social, 

cultural and psychological factors have led to the appearance of infotainment on 

television has been put forward. The development of this phenomenon in the American 

and Ukrainian media is briefly described.  

The persistent implementation of infotainment in the info-analytical broadcasting 

sector where the strengthening of the recreational function led to its transformation into 

the info-publicistic segment of TV is established. 

The weekly news digests on the top channels of Ukrainian TV indicating the time 

of appearance, anchors, thematic content, popularity in comparison with the other 

broadcasts and so on are described in the second part of the dissertation research «The 

Content-Structural Transformations in the Info-Publicistic Segment of Ukrainian 

Television». Two established conceptions of the entertainment element in the projects 

are pointed out on the basis of media criticism. The first is infotainment – a fairly 

balanced and harmonized combination of information and entertainment. The other is 

showization – the leveling of the information component with the strengthening of 

entertainment. The content-structural transformations caused by the studied 

phenomenon are systematized and analyzed. The levels of detailing as a way of 

information delivery (verbal, visual, verbal-visual) are determined. The concepts of 

«personalization» (the emphasis on the personality of a journalist or an anchor) and 

«personification» (the disclosure of the topic through the stories of individuals) are 

delineated. The latest trends of using composition elements of journalistic material as 

«soundbite» and «no comment» are described. 

Various forms of information presentations with an entertainment element 

(linguistic techniques, musical and noise designs, experiments, infographics, shooting 

and editing effects) are analyzed in the third part of the thesis «The Methods and Means 

of Infotainment Implementation in Ukrainian Info-Publicistic Television Projects on 

Visual and Expressive Levels». Such specific features of using infotainment methods in 

these projects as irregularity, illogicality, fragmentation are established. It is determined 
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that nowadays infotainment in Ukrainian info-publicistic TV projects is at the stage of 

active development with a frequency intersection with the phenomenon of showization. 

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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ВСТУП 

 

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. З телебачення вона 

перейшла до радіо й преси, а згодом і до матеріалів Інтернет-журналістики. За 

аналогією до схеми інфотейнменту (інформація + розвага) потім з’явилися 

різновиди інтегрованих форм: інфошоктейнмент (шокуюча інформація + розвага), 

інфотира (інформація + сатира), едьютейнмент (освіта + розвага), політейнмент 

(політика + розвага). Деякі вчені навіть стверджують, що поява цієї концепції, 

поставивши під сумнів опозиційні відносини розваги й інформації в журналістиці, 

кидає виклик таким традиційним протиставленням у суспільстві, як політика 

і шоу-бізнес, громадська діяльність і поп-культура, документальні, фактичні 

і постановочні, вигадані медіа-форми. 

Успішність інфотейнменту пояснюється багатьма чинниками. По-перше, 

для суспільства, якому притаманна економіка вражень, усе більше стає 

неактуальним, а подекуди й неможливим сприйняття значних обсягів серйозної 

інформації. Як зазначав Жиль Дельоз, зараз контроль у суспільстві здійснюється 

через безперервний і безмежний потік короткострокових операцій, а тому 

змінюється відчуття реальності – настає епоха кліпової свідомості та постісторії. 

Соціолог Борис Дубін, аналізуючи феномен кінця історії щодо тенденцій у ЗМІ, 

називає телебачення «симулятивним світом»: «У цьому світі можна багато чого: 

програти, спробувати те, на що ти не наважуєшся в повсякденному житті. (...) 

Люди живуть тепер тільки у короткому часі – не ставлять собі далеких цілей, 

усувають зі свого горизонту ті речі, ті значення, зразки й форми поведінки, які 



13 

 

або йдуть у минуле, або загрожують якимись наслідками в майбутньому. Це 

відчуття постчасу присутнє скрізь...». 

Інфотейнмент народився саме в сегменті підсумкових новин, у якому 

подаються не тільки факти, але і їхній аналіз, різноманітні порівняння, аналогії, 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків, узагальнень до тенденцій, підведення 

підсумків і прогнозування подальшого розвитку подій. Тож така інформація 

потребувала значного спрощення, більш влучного й ефективнішого подання, 

придатного для розуміння реципієнтом постмодернової епохи.  

По-друге, все ж таки залишається частина аудиторії, яка не сприймає 

розвагу в чистому вигляді, тому інфотейнмент виявився також втіленням 

кантівського небездіяльного заняття, дозвілля, що переконує суб’єкта 

в недаремності обраної ним навіть непродуктивної діяльності. Перегляд новин 

задля розваги дозволяє бути обізнаним у національному та світовому житті, 

тож апріорі не сприймається глядачем як марна трата часу.  

Погляди на інфотейнмент суттєво різняться: деякі називають його 

«зневажливим терміном», «смертю журналістики», а інші – «вершиною 

майстерності телевізійного журналіста», «новим народженням». Це зумовлено не 

тільки відмінностями у світосприйнятті, ставленні до цілей і функцій медіа, 

підходів до подачі інформації тощо, але й невизначеністю самого явища. Том 

Генцареллі1 говорить про небезпеку інфотейнменту, бо він «розмиває поняття», 

але й інфотейнмент за своєю суттю на сьогодні залишається занадто розмитим 

поняттям. Цим терміном називають і складні програми високого рівня, які стали 

епохальними для журналістики й спровокували тенденції в подальшому її 

розвитку, і низькопробні передачі, що базуються виключно на формулі «п’яти С».  

Дихотомічність самого явища породила певну «інфотейнментову шкалу»: 

континуум, на одному кінці якого – серйозні програми на політичні, економічні 

й соціальні теми з використанням допустимої частки зображально-виражальних 

засобів, а на іншому – різноманітні розваги, що включають у свою тканину 

інформаційний складник чи взагалі імітують стиль новин. Проте такі полюси є 

                                                 
1 Декан факультету журналістики Манхеттенського коледжу комунікацій. 
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ідеалізованими, бо між ними знаходиться широкий діапазон варіацій програм, 

зроблених на основі концепції інфотейнменту. Це зумовлено й тим, 

що інформація й розвага можуть змішуватися в різних пропорціях, 

і багатоаспектністю самих понять «інформація» й «розвага», які можуть мати 

множинні способи втілення й характеризуватися різними цілями, глибиною, 

інтенсивністю. 

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. 

Засилля телеефіру різноманітними шоу (ток-, реаліті-, талант-, скетч- тощо) 

призводить до появи в глядача стійкої звички до розваг, тож його вже складно 

чимось здивувати. Щоб не втратити аудиторію, журналісти навіть у серйозних 

жанрах вигадують нові прикраси й цікавості для матеріалів, постійно збільшуючи 

відсоток розважального складника. Тож коли останній починає превалювати 

над інформацією, спостерігаємо контентне відхилення в бік шоуїзації 

й формування замкнутого кола «розвага заради розваги». 

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 
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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.  

Уперше термін «інфотейнмент» було вжито у 1974 році як назву конвенції 

Системи міжвузівського мовлення (IBS), асоціації радіостанцій коледжів 

у Сполучених Штатах Америки; неологізму дали тлумачення «взаємозв’язок 

між інформацією та розвагою». У науковий обіг цей термін увійшов у 1980-

му році на конференції в Шеффілді (Великобританія), яка була присвячена 

бібліотечній справі й інформатизації. Але 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 думку2 – 

все це підкреслює важливість науково-теоретичного осмислення цього 

соціокомунікативного явища.  

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). 

                                                 
2 За соціологічними даними, у 2007 році в Україні серед цінностей «гедонізм» знаходився на 9 місці з 10. За цим 

показником у порівняльній таблиці наша держава посідає передостаннє місце серед 24 країн Європи. Але постійне 

нав'язування гедоністичних пріоритетів з екрану через розважальні медіапродукти може суттєво змінити цю 

ситуацію. 
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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 
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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.  

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. 

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 
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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.  

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. 

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 



19 

 

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: 

1. Підсумкова конференція аспірантів та здобувачів філологічного 

факультету (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

м. Харків, 29 березня 2013 року).  

2. Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних 

комунікацій (Інститут журналістики Київського національного університету 

імені Т. Г. Шевченка, м. Київ, 11 квітня 2013 року). 

3. XI Міжнародна науково-практична конференція «Филология и 

лингвистика: современные тренды и перспективы исследования» (Росія, 

м. Краснодар, 27 травня 2013 року).  

4. Підсумкова конференція аспірантів та здобувачів філологічного 

факультету (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

м. Харків, 25 березня 2016 року).  
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5. ХХІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 

(Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-

Хмельницький, 20–21 травня 2016 року). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні педагогіка 

та психологія: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень» 

(м. Київ, 8–9 липня 2016 року). 

7. II Міжнародна наукова конференція «Язык в различных сферах 

коммуникации», (Забайкальський державний університет, Росія, м. Чита, 29–

30 вересня 2016 року).  

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 сторінки, із яких 200 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА 

ІНФОТЕЙНМЕНТУ 

 

1.1. Інфотейнмент як соціокомунікативне явище: загальна 

характеристика та полісемічність терміна 

 

Розвиток Інтернету, новітніх технологій, зміни в сприйнятті інформації – 

усе це вносить свої корективи в розвиток медіапростору. Журналісти та 

продюсери іноді наосліп і на удачу випробовують нові формати, підходи, 

прийоми, комбінують жанри та створюють екранні форми. Тільки час показує, що 

припинить своє існування через низькі рейтинги, а що прийдеться до смаку 

аудиторії та потім тиражуватиметься. Явище «інфотейнмент» уже пройшло 

випробування часом: зародившись у США в 1960-х роках, воно розповсюдилося 

по всьому світу. На пострадянському просторі журналісти почали свідомо 

використовувати інфотейнмент у своїх матеріалах лише на початку 2000-х років. 

У масштабах людського життя це явище вже не нове, у той час як для наукового 

осмислення інфотейнменту пройшло небагато часу. Зарубіжні й вітчизняні 

спеціалісти з соціальних комунікацій не мають одностайної думки з приводу 

розуміння цього явища як на складних аксіологічних та філософських рівнях, так і 

на простому – термінологічному. 

За етіологією, інфотейнмент («infotainment») – це злиття двох англійських 

слів: інформація («information») та розвага («entertainment»). Інформація є суттю, 

базою журналістики як такої. До широкого розповсюдження терміна «медіа» 

превалюючим визначенням було «засоби масової інформації». Журналіст збирає, 

обробляє та передає інформацію своїй аудиторії незалежно від національності, 

виду медіа, жанрової характеристики матеріалу, теми тощо. Зміни в традиційній 

дихотомічній парі «інформація й розвага» стали можливими з низкою історичних, 
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соціальних, медійних, загальнопсихологічних передумов, які також знаменували 

перехід до епохи постмодерну. Тож інфотейнмент повністю вписався в нову 

картину світу, де на заміну закритій формі прийшла відкрита, тип поступився 

місцем мутації, а ієрархія – анархії. Раніше взаємовиключні поняття 

перетворилися на цілком комбіновані, і «ремою», нововведенням інфотейнменту 

став розважальний компонент у тих жанрах, у яких первинними були функції 

інформування та формування громадської думки.  

Зародившись у телевізійних програмах, концепція поступово набувала 

нових аспектів, змінюючи все більше рівнів ТБ-виробництва. Так, було 

переглянуто тематичне наповнення передач: зменшення серйозної частки 

та збільшення новин з іншими інформаційними приводами, зокрема соціальними і 

культурними. Наприклад, американські дослідники Леонард Дауні і 

Роберт Кайзер називають топовими темами інфотейнменту кримінальні історії й 

новини про зірок [242]. При цьому й серйозні (економічні, політичні тощо) 

матеріали почали подавати в незвичний спосіб із навмисним спрощенням 

інформації. Такий принцип стосується всіх тем без винятку, зокрема й репортажів 

із гарячих точок. Пояснення цьому феномену дає Микола Картозія, шеф-редактор 

програми «Намедни»: «Це не полігон і не знімальний майданчик, де відбувається 

війна й тільки війна. У гарячих точках живуть люди, часто такі ж, як ми. Вони 

ходять у магазини, водять машини. Людина, яка стріляє або в яку стріляють, не 

живе в окопі. Через годину-другу вона теж піде в магазин за хлібом» [100]. Як 

бачимо, автор підкреслює настанову інфотейнменту: будь-яка тема розкривається 

через конкретних героїв, деталі їхнього побуту, того, що близько й зрозуміло 

кожному.  

Змістово-структурні трансформації втілилися в метафорично-образному 

трактуванні подій, персоноцентричних тенденціях, «уречевленні» новини, 

акцентуванні деталей через візуалізацію проблеми та яскраву образність, у зміні 

принципів подання стандартних композиційних елементів, наприклад, запис 

синхронів із паралельною дією.  
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Одну з новаторських знахідок інфотейнменту приписують теоретику 

й практику Нілу Шапіро, продюсеру NBC, який потім утілив свої ідеї в тижневику 

«Dateline». Це зміщення центру передач із питання «що?» на питання «як?», що 

спричинило появу цілої низки нових способів і прийомів подачі інформації. 

Багато з них засновані на базовій характеристиці інфотейнменту – грі.  

У постмодерновій епосі гра приходить на зміну цілі або наміру. 

Жан Бодрійяр вважає, що вона є єдиним виходом у реальності, яка одягає маски-

симулякри [16]. Підходи науковців до самої суті гри різняться. За Хосе Ортега-і-

Гассетом і Германом Гессе, це є прерогативою аристократичної еліти 

й інтелектуалів [51; 158]. А ось голландський філософ Йохан Хейзинга розглядає 

гру як притаманний майже усім живим істотам процес, бо «тварини зовсім 

не чекали появи людини, щоб вона навчила їх грати» [218, с. 10]. Гра є 

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

всеосяжний спосіб діяльності відрізняється від буденного укладу життя та дає 

відчуття власної індивідуальності.  

Важливість цього поняття саме в такому розумінні підкреслював і відомий 

медіазнавець Маршалл Маклюен у праці «Війна і мир у глобальному селі»: 

«Хейзинга досліджує вельми важливу роль гри як залучення наших почуттів 

у спірний діалог, використовує поняття «гра» в тому сенсі, у якому ми говоримо 

про «гру» в колесо», про «гру» емоцій і вражень. Світ гри – це неточність 

і постійне вивчення. (...) справжня гра, як детектив, переносить увагу на процес, 

а не продукт, даючи глядачам стати творцями, а не просто споживачами» [131, 

с. 196–197]. Ігрова діяльність стає ідеальним втіленням для подачі інформації, 

бо маючи багато спільного з видовищем, виявляється ще ефективнішою, 

тому що дає аудиторії можливість бути учасниками показуваної дії. 

Покладена в основу концепції інфотейнменту гра проявилася в активному 

використанні знімальних і монтажних ефектів, графічних вставок, архівного 

відео, цитат із мульт- і кінофільмів, залученні оперативних чи любительських 

зйомок, тобто всього, що через широку емоційну мозаїчність включених 

елементів забезпечує легкість сприйняття та розуміння матеріалу. Традиційний 
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знімальний недолік із непередбачуваним розгортанням події в інфотейнменті стає 

знахідкою, бо показує живий конфлікт, стає своєрідним «життям у мініатюрі». 

Також популярності набуває прийом розігрування ситуації, тобто моделювання 

й проведення експерименту.  

Інфотейнмент вплинув і на лексико-семантичний рівень сюжетів, 

збагативши традиційну телевізійну мову великою кількістю стилістичних фігур 

і тропів. При цьому панівним прийомом стала іронія, поступово перекинувшись 

і до інших пластів телематеріалів. Один із ініціаторів упровадження 

інфотейнменту на просторах СНД, Микола Картозія, підкреслив, що для програм, 

підпорядкованих цій концепції, є єдина табуйована тема, коли іронія буде 

недоречною, – смерть. Зі зміною текстового наповнення виникли трансформації й 

паралінгвістичного характеру. Ведучі й репортери стали більш вільними у 

використанні міміки, жестів, інтонаційних акцентів тощо. Таке різноманіття 

прийомів і способів подачі інформації має на меті створити відчуття вичерпності 

ефіру. Продюсерів інфотейнмент притягує високими рейтингами, а журналістів – 

великим творчим потенціалом. 

Упровадження терміна «інфотейнмент» часто приписують медіадосліднику 

Нейлу Постману, який нібито ввів це поняття у своїй найбільш відомій праці 

«Розважаючись до смерті». Проте у цій книзі жодного разу не згадується 

досліджувана концепція, хоча учений як раз відповідає на хвилі 

інфотейнментного характеру. «Розважаючись до смерті» стає попередженням про 

зниження здатності засобів масової інформації транслювати серйозні ідеї. 

Постман стверджує, що суттєві зміни в суспільстві відбулися через те, що 

телевізійне зображення замінило друковане слово. ТБ збиває аудиторію з 

пантелику, знижує та підриває актуальні проблеми, уводить хаос у політичний 

дискурс, перетворює реальні, складні питання на поверхневі твердження та 

симуляції: менше ідей і думок – більше розваг. Ці процеси дослідник влучно 

розкриває через образ Лас-Вегаса як міста, цілком і повністю присвяченого ідеї 

розваги: «... воно (Лас-Вегас – прим. авт.) проголошує дух культури: всі суспільні 

дискусії все частіше набувають форми розваги. Наша політика, релігія, новини, 
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легка атлетика, освіта, комерція були перетворені на близькі за духом придатки 

шоу-бізнесу, в основному без протесту або навіть із радістю мас. Результатом є те, 

що ми, люди, знаходимося на межі звеселяння себе до смерті» [251, с. 4–5]. 

До речі, через п’ять років після виходу цієї праці дослідник звернув увагу 

й на другий бік інфотейнменту, зробивши промову на засіданні Німецького 

товариства комп’ютерних наук під співзвучною назвою «Інформуючи себе до 

смерті». У цій доповіді автор акцентує увагу на розірваному зв’язку 

між інформацією та дією, що особливо небезпечно в умовах, коли суспільство 

занадто покладається на потік меседжів у виправленні будь-яких проблем: 

«Сьогодні інформація є товаром, який можна купити і продати, 

або використовувати у формі розваги, або носити як одяг для підвищення свого 

статусу. Вона приходить без розбору, спрямована ні на кого зокрема, відключена 

від корисності. Ми пересичені інформацією, тонемо в ній, не маємо ніякого 

контролю над нею і не знаємо, що з нею робити» [252]. 

Необхідно відзначити, що у своїх дослідженнях Нейл Постман продовжував 

ідеї Маршалла Маклюена. Канадський філософ один із перших заговорив 

про електронне суспільство й створення телебаченням мозаїчної картини світу, 

котра представляє життя як набір незв’язаних однозначно логічним зв’язком 

повідомлень [132]. Акцентування деталей та неоднорідна подача інформації 

інфотейнментовими програмами лише поглибили цей розрив. Соціальні явища 

й проблеми стали сприйматися як досить незначні, другорядні елементи 

глобальної мозаїки світу. Мануель Кастельс також передбачав зниження інтересу 

мас до діяльності державних і громадянських інститутів й організацій. Електорат 

(суспільство) набуває рис «публіки», яка формує головний запит саме 

на розважальну інформацію [101]. 

Концептуальна неоднозначність інфотейнменту призводить 

і до невизначеності термінологічної. Так, серед останніх публікацій із цієї теми 

наукова стаття Дарії Єрьоміної «Інтерпретація терміна «інфотейнмент» 

у німецьких і російських дослідженнях мас-медіа», у якій автор аналізує основні 

визначення поняття, але не робить власних висновків, яка ж з інтерпретацій 
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все ж таки є найбільш правильною [87]. Подібною є наукова розвідка 

Олександри Сабліної «Становлення поняття інфотейнмент у працях вітчизняних 

дослідників»; окрім розгляду основних тлумачень терміна, тут викладені загальні 

характеристики явища [181]. Більш конкретною є стаття Олександри Філіппової 

«Інтерпретація поняття інфотейнмент: «формат» чи «жанр»?», у якій 

обґрунтовується, чому інфотейнмент є форматом, а не жанром: «Інфотейнмент 

за своєю природою – «робочий» формат подання інформації аудиторії, 

а тому не розрахований на те, щоб створювати продукт для «вічності». 

Утім, якщо порівнювати інфотейнмент із влучною епіграмою або злободенним 

памфлетом, то не слід виключати розвиток цього феномену до рівня жанру» [215, 

с. 299]. 

Щоб запропонувати власне бачення цього поняття в українських реаліях, ми 

проаналізували близько 100 наукових публікацій (статей, монографій, праць), 

у яких автори розглядали явище «інфотейнмент»3. Серед них – 14 зарубіжних. 

У вітчизняних наукових працях, у яких використовується термін, до сьогодні 

не склалася навіть 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 взагалі 

уникають чітких формулювань, наводячи абстрактні визначення: «інформація, 

одягнена в обгортку розваги», «поєднання інформації та шоу», «симбіоз 

повідомлення й жарту», «інформація плюс розвага» тощо. Досить багато 

й інтерпретацій інфотейнменту як стилю, формату, режиму, інструменту, 

стратегії, прийому, інформації нового типу, засобу, принципу структурування 

програм та ін. Нерідко один дослідник у своїй праці позначає інфотейнмент 

різними термінами, називаючи, наприклад, методом та жанром. Серед цього 

різноманіття номенів можна виокремити трьох «лідерів»: жанр, формат і метод / 

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

взаємозамінні згідно зі словниковими визначеннями).  

                                                 
3 Результати цього дослідження викладені в статі «Полісемічність терміна «інфотейнмент» [36].  
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На нашу думку, є кілька причин для такої термінологічної невизначеності. 

Причина перша – це неконкретність розуміння самих термінів. Так, поняття 

«формат» і «жанр» нерідко плутають. Марина М’ясникова, досліджуючи 

відмінність між цими двома термінами, зазначає: «Формат часто трактують то як 

набір ознак і правил, то як прийом підключення глядача до екранного продукту, 

то як спосіб викладу аудіовізуальної інформації. Питання про те, як 

співвідносяться між собою жанрові і форматні категорії телевізійної морфології, 

до сьогодні залишається дискусійним. Більше того, ці поняття то змішуються, 

то протиставляються, то зовсім ігноруються, і в результаті вони залишаються 

незрозумілими для глядача» [150, с. 253]. Як бачимо, формат у сприйнятті 

реципієнта зливається і з поняттям «жанр», і з методом викладу інформації. 

На методичному семінарі МДУ імені М. В. Ломоносова на тему «Динаміка 

розвитку форматів і жанрів в сучасних ЗМІ» були зроблені такі висновки 

щодо вживання цих термінів: «... за жанром залишаються традиційні для нього 

тема й зміст; у той час формат – як новий термін – відображає ті нововведення, які 

породжуються розвитком технологій медіаіндустрії та досвідом медіавиробників» 

[72]. Марина М’ясникова додає, що формат слід розглядати як змінний кількісний 

набір ознак, що існує в межах обраної політики (концепції) мовлення, а жанр – 

як якісну єдність і своєрідність: «У форматі найчастіше акцентується формальна 

сторона, неодмінно закріплена в стандартних параметрах. У жанрі форма – 

змістовна, а у форматі вона демонструє свою самоцінність і часом навіть 

відірваність від змісту. Формати як кількісні набори ознак можуть варіюватися, 

а жанри зберігають свою якісну визначеність. Це і є їхня головна відмінність один 

від одного» [150, с. 253].  

Якщо скласти ієрархію понять від більш вузького до ширшого розуміння, 

маємо: метод / спосіб / форма подачі інформації – формат – жанр. Це легко 

пояснити: метод подачі інформації може бути ситуативною категорією, при цьому 

він є складником формату й жанру. За словником журналіста, формат 

в електронних ЗМІ – «це чіткі вимоги до створення й демонстрації 

телерадіопродукту відповідно до жанрових, тематичних особливостей, цільової 
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аудиторії, концепції та редакційної політики» [190, с. 88]. А жанр – «це історично 

сформований тип медіатвору з відповідною структурою, способом засвоєння 

фактичного матеріалу й функціями» [190, с. 38]. Формат, як зазначалося вище, є 

новим визначенням, тому нерідко на жанр накладається певний формат. Жанр – 

консервативний та первинний [150, с. 253]. У той же час формат може вбирати 

декілька жанрових форм, синтезувати їх, змішувати, а жанрові характеристики 

завжди апелюють до змісту й внутрішньої структури твору.  

Друга причина – це активний процес трансформації традиційної та стрункої 

класифікації жанрів, гібридизація, зміна жанрових рамок. Ігор Михайлин у праці 

«Основи журналістики» зазначає: «... під тиском мінливої, еволюціонуючої 

соціальної дійсності відбувається поступове оновлення і жанрової системи 

в цілому, і внутрішньої конституції кожного жанру зокрема» [144, с. 385]. 

Жанрова динаміка сьогодні проявляється в тому, що «чистота» форм нерідко 

порушується за рахунок утворення нових жанрових конгломератів, наприклад, 

у результаті заміни одного способу контакту з аудиторією іншим, зокрема 

авторського монологу прихованим діалогом [150, с. 254]. Звичайно, усе це 

призводить до складності визначення жанру матеріалу, бо перевірити 

відповідність вимогам конкретного жанру чи знайти його чіткі характеристики 

стає дедалі складніше. 

При цьому необхідно зазначити, що нерідко метод подачі інформації 

трансформується з часом у жанр. І, навпаки, метод чи методи, що застосовуються 

в певному жанрі, «перекочовують» до інших жанрів: часто декілька ознак жанру 

стають окремим явищем у медіапросторі. Наприклад, матеріал може не бути 

репортажем, але мати таку властивість, як репортажність (динамічність, ефекти 

присутності та наочності тощо). Так само в різних за жанром медіапродуктах 

можуть бути присутніми такі характеристики, як нарисовість (оповідальний 

та дослідницький характер матеріалу, виражений акцент на внутрішньому світі 

героя) чи есеїзація (метод критичної авторефлексії, експресивність мовлення, 

асоціативність викладу).  
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Якщо перейти від термінів до реальності, яка їх продукує, то логічною стає 

третя причина – неоднозначність самого явища інфотейнмент за сутністю. 

При порівнянні інтерпретацій поняття у вітчизняних і зарубіжних дослідників 

вимальовується суттєва різниця. На нашу думку, це пов’язано не з тим, 

що в медійному просторі України інфотейнмент менше досліджений, хоча це 

так і є насправді, а з тим, що він по-різному функціонує в медіареаліях 

на пострадянському просторі й за кордоном. У США інфотейнмент з’явився 

на декілька десятиліть раніше, тому це явище встигло розвинутися й набути 

виразних ознак і характеристик. Українські ж медіа інтегрували прийоми 

інфотейнменту за принципом запозичення чужого досвіду, іноді без урахування 

контексту, соціальних умов, готовності аудиторії до сприйняття такої концепції 

подання інформації.  

Зарубіжні дослідники у своїй більшості тяжіють до використання терміна 

«жанр». Наприклад, Марк Дойз у своєму дисертаційному дослідженні 

«Журналісти в Нідерландах» навіть виокремлює медіатворців, які працюють 

у жанрі інфотейнмент, у окрему групу – infotainment journalists [240]. А 

Стівен Стокуелл у праці «Перегляд четвертої влади: функції інфотейнменту» 

розглядає явище не просто як жанр, а як групу жанрів, серед яких виділяє: ток-

шоу (talk shows), шоу способу життя (lifestyle shows), таблоїдні новини (tabloid 

news), документальні серіали (docu-soaps), документальні ігри (docu-games), 

псевдодокументалістику (mocumentary) й комедійні новини (news sit-coms). 

При цьому, як відзначає дослідник, парадокс інфотейнменту полягає в тому, 

що це досить безформний жанр [260]. Такі висновки можна пояснити тим, що 

й в іноземних наукових студіях спостерігається розпливчастість термінології.  

Серед інших причин це пов’язано ще з однією теорією новин 

на телебаченні, а саме з їхнім розподілом на «жорсткі» та «м’які». За 

Анною Маккейн, перший вид стосується тем, які охоплюють політику, економіку, 

бізнес, конфлікти, злочини, суди, аварії і т. п.; це екстрені повідомлення 

чи матеріали наживо. Мета «жорстких» новин, у першу чергу, – інформування, 

тому вони прив’язані до дати. «М’які» новини висвітлюють теми людського 
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інтересу, мистецтво, охорону здоров’я, освіту й розваги. Для них характерна 

нарисовість, довгий хронометраж; необов’язковою є прив’язка до конкретних дат, 

бо такі матеріали прагнуть розважати, а також інформувати [247]. За визначенням 

«м’яких» новин проглядається їхня близькість до інфотейнменту.  

Цю особливість підкреслює колектив авторів у статті «Жорсткі і м’які 

новини: огляд концепцій, введення в дію й основні висновки»: «За 30 років 

вийшла велика кількість досліджень про «жорсткі» та «м’які» новини. Проте 

не існує єдиної думки про те, що це таке, як ці види новин повинні бути визначені 

або виміряні. Більш того, у наукових працях зазначені поняття чітко 

не відрізняють від дуже подібних явищ таблоїдизації, інфотейнменту 

та сенсаційності» [255]. Логічним видається висновок, що таке зрощення понять 

відбувається через масову зміну фокусу від серйозних матеріалів 

до легкозасвоюваних. Саме процес переходу від «жорстких» новин до «м’яких» 

стає предметом численних дискусій. Цей перехід називають «пом’якшенням» 

матеріалів [244; 255]. Як зауважує Джефрі Баум, інфотейнмент – той термін, який 

часто використовується для позначення зниження кількості «жорстких» новин і 

дискусійних програм на суспільно важливі теми [237]. 

На відміну від попереднього автора, Томас Петтерсон розмежовує всі близькі 

поняття, але не дає чітких дефініцій: «Ринково орієнтована журналістика – 

це одна тенденція. Інфотейнмент – ще одна. А «м’які» новини – третя» [250, с. 2–

3].  

Вітчизняні науковці найбільш широко використовують для визначення 

інфотейнменту терміни «метод / спосіб / форма подачі інформації» та «формат», 

що, на нашу думку, пов’язано з особливостями його розвитку в наших реаліях: 

в умовах іншого ринку інфотейнмент трансформується, народжує нові форми 

й підходи. Такі особливості існування явища ще недостатньо вивчені теоретиками 

мас-медіа. Це можна прослідкувати через контекст вживання поняття 

«інфотейнмент»: переважна більшість авторів описують його як інноваційне 

явище, останню тенденцію та нововведення в ЗМІ. Наприклад, Лілія Єгорова в 

розвідці «Медіатекст як світ-текст у конвергентних мас-медіа» зазначає: «Текст як 
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розвага знайшов реалізацію в новітній формі подачі інформації, інфотейнменті, 

суть якого зазвичай виражається в такий спосіб: «Неважливо, що людина 

розповідає, важливо – як. Зануду вимкнуть, якою б важливою інформацією він не 

хотів поділитися» [81, с. 79].  

Уживаним є визначення інфотейнменту й як формату, причому акцент 

робиться на розповсюдженості й популярності явища: «вироблений формат 

подачі новин та інших видів інформації в розважальній формі, іноді з елементами 

театралізації й ігрового начала» [221], «одним із найпопулярніших телевізійних 

форматів у всьому світі є інфотейнмент» [217], «гра створює популярні формати 

медіатексту: «інфотейнмент» і «політейнмент» [83]. 

Термін «жанр» рідко зустрічається в працях вітчизняних дослідників, 

а якщо і вживається, то з певною обережністю у висновках, тому в цих розвідках 

підкреслюється гібридність чи своєрідність нового жанру. Людмила Саєнкова 

в статті «Особливості сучасної медіакультури в умовах глобалізації» зазначає: 

«Достатньо згадати нове жанрове утворення, в основі якого є інформаційна 

частина з обов’язковим розважальним компонентом, – інфотейнмент. 

При використанні прийомів жанру інфотейнмент дає можливість вільного 

режисерського маніпулювання фактами» [183, с. 100]. Жанна Московіна 

в розвідці «Процеси перетворення класичних ЗМІ і виникнення нового сегменту 

медіасистеми Європи» пояснює процес появи інфотейнменту: «Конвергенція, по-

перше, це – злиття технологій, що дозволяє доносити інформацію до аудиторії, 

а по-друге, – поєднання роз’єднаних засобів масової інформації та комунікації, 

що, у свою чергу, радикально змінює світ ЗМІ, народжуючи нові інтегровані 

жанрові форми, наприклад, інфотейнмент (information + entertainment), 

едьютейнмент (education + entertainment) або інфорторіал (information + editorial)» 

[148, с. 80]. Тетяна Добросклонська в статті «Роль ЗМІ у динаміці мовних 

процесів» називає інфотейнмент «новим жанрово-стилістичним гібридом» [74, 

с. 52].  

Проаналізувавши дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців, можемо 

говорити про полісемічність терміна «інфотейнмент». Особливо це є показовим 
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при вивченні ідей різних авторів. Можна припустити, що таке різноманіття 

підходів спричинено новизною самого явища та тим, що інфотейнмент 

реалізується в різних формах. Пропонуємо виділити три рівні втілення 

інфотейнменту в телевізійному середовищі: 

1) Метод / спосіб / форма подачі інформації. Це стосується тих програм, 

які використовують лише окремі риси концепції інфотейнменту: посилення ролі 

журналіста, гейміфікацію, привнесення розважальних елементів, 

урізноманітнення стилістики закадрового тексту тощо. 

2) Формат, який накладається на вже жанрові форми, охоплюючи лише 

деякі складники. Наприклад, сталий жанр тижневих оглядів, зберігаючи свої 

основні характеристики й функції, при вбиранні формату інфотейнменту змінює 

принципи розташування сюжетів у випусках, загальну стилістику, нюанси 

у внутрішньому наповненні матеріалів тощо.  

3) Жанр, коли передача від самого початку створюється з орієнтуванням 

на цю концепцію.  

 

1.2. Передумови виникнення та концептуальні засади злиття 

інформації та розваги 

 

Різкий технологічний прорив у ХХ столітті спровокував неконтрольований 

розвиток каналів комунікації як по горизонталі, так і по вертикалі. Доступність 

інформації швидко сформувала відповідний попит в аудиторії, перетворивши 

повідомлення на товар. Це зумовило сталий закон у ЗМІ: кожний успішний 

винахід, спосіб втілення, прийом відразу копіюється й тиражується. Наприклад, 

коли в 1955 році на американському телебаченні з’явилася перша гра з великим 

призовим фондом «Питання ціною в 64 тисячі доларів», інші мовники відразу 

підхопили формат, який припав до смаку аудиторії, та через три роки телемережі 

вже показували 22 гри такого типу. Із подальшим розвитком ЗМІ обсяги 

інформації тільки збільшувалися, а швидкість продукування нових медійних форм 

виросла в рази.  
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Згодом суспільство почало страждати від перенасиченості інформацією, що 

призвело до тотального знесилення від постійного потоку повідомлень. Ще 

до широкого розповсюдження Інтернету Девід Льюїс увів поняття «синдрому 

інформаційної втоми», яка проявляється зокрема й на фізіологічному рівні. Так, в 

1960-х роках виникла потреба відкриття кардинально нових форм у ЗМІ й 

інноваційних підходів для успішного донесення мас-медійних повідомлень. 

На телебаченні це проявилося через відторгненням глядачами новинарного 

контенту – традиційно найбільш рейтингового продукту ТБ. Припустимо, 

що аналіз ефірної сітки за аудиторною часткою виявив прихильність реципієнтів 

до програм «легкого» сегменту та міг стати поштовхом до створення концепції 

злиття інформації та розваги. 

Якщо перейти до конкретних дат, то інфотейнмент зародився в 1968-

му році, коли на телеканалі CBS була заснована перша передача, якій приписують 

досліджувану концепцію, – щотижнева програма «60 хвилин». З того часу 

інфотейнмент стає об’єктом вивчення медіадослідників, але при цьому замало 

уваги приділяється передумовам виникнення цього соціокомунікативного явища. 

Серед останніх публікацій про інфотейнмент в українському науковому 

просторі – «Гібридизація новинного мовлення» Вікторії Бабенко, у якій автор 

згадує обставини зародження досліджуваного явища, але обмежується 

лише назвою першої передачі в цьому форматі та згадуванням каналу й країни, 

де вона транслювалася [6]. Так само не деталізує фактів появи концепції 

Владислава Загороднюк у розвідці «Властивості, ознаки та можливості 

інфотейнменту як продукту комерціалізації телебачення» [85]. 

Більш розгалужений аналіз дає Тетяна Шевченко в статті «Вплив реклами 

на сучасну новинну тележурналістику України», попри це, головний акцент 

робиться лише на низьких рейтингах інформаційних передач до виникнення 

інфотейнменту [227].  

Країною, у якій зародилось досліджуване соціокомунікативне явище, 

прийнято вважати Сполучені Штати Америки, хоча можна цілком логічно 

припустити, що окремі прояви майбутньої інноваційної концепції були й на 
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телебаченні інших держав. Проте саме в США інфотейнмент сформувався як 

чітка система. Висунемо гіпотезу, що трансформації в одній сфері життя 

спровокували реформування й перетворення в інших, а саме: неспокійні, 

переламні часи у країні, принципово нові світоглядні концепти й ціннісні 

орієнтири в соціумі привели до стильових та жанрових зсувів у журналістиці4. 

У США історичний період 1960–1970-х років – складний і суперечливий. 

З одного боку, у 1963 році до влади прийшов президент Ліндон Джонсон, який 

проголосив політику «Великого суспільства»: заходи щодо зменшення соціальної 

нерівності; здебільшого це була боротьба з двома супротивниками – бідністю та 

расовою дискримінацією. З іншого боку, незважаючи на економічний підйом 

західних країн, у духовній сфері простежується глибинна світоглядна криза, яка 

вимагала вироблення нової культурної парадигми. Глобальна соціальна 

катастрофа першої половини XX століття в очах нового повоєнного покоління 

поставила під сумнів раціональні принципи, демократичні цінності й норми, 

на яких ґрунтувалася західна цивілізація. Тож ці часи відомі в історії країни 

як період соціальної напруженості.  

Одним із головних поштовхів до виявлення населенням своїх незадоволень 

стало рішення Сполучених Штатів втрутитися у В’єтнамський конфлікт, що 

спровокувало низку антивоєнних виступів серед американської громадськості, 

зокрема серед жінок, молоді й меншин, що вилилося у вуличні протести, 

демонстрації й зіткнення. Разом із цим рухом активізувались фемінізм і діяльність 

захисту навколишнього середовища. Деніел Макінерні в праці «США: історія 

країни» зазначає, що потужний рух протесту проти політики щодо війни 

у В’єтнамі розколов американське суспільство навпіл, тому від колишньої 

єдності, надбання років Другої світової, не залишилося навіть сліду [130].  

Ситуація, яка склалася у той проміжок історії, не могла не відобразитися 

й у культурному житті. В 1960-х роках Сполучені Штати, як і більшу частину 

західного світу, захопила «контркультурна революція», що проявилася 

                                                 
4 Ця гіпотеза оприлюднена в статті «Зародження інфотейнменту на телебаченні США: історичні та соціальні 

передумови» [30]. 
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як у виступах проти військових дій у В’єтнамі і холодної війни взагалі, 

так і в діяльності субкультур хіпі й панків. У 1962 році організація під назвою 

«Студенти за демократичне суспільство» оприлюднила заяву, у якій ішлося: 

«Покоління, що виросло в умовах як мінімум скромного комфорту, тепер живе 

в університетах і з тривогою поглядає на світ, який ми успадковуємо». 

Найбільш значущими акціями протесту молоді були «похід на Пентагон» 

у жовтні 1967 року й протести під час з’їзду Демократичної партії США в Чикаго 

в серпні 1968-го року. Страйки, акти вандалізму й навіть вибухи бомб охопили 

кампуси університетів. До кінця 1960-х років практично всі вищі навчальні 

заклади Сполучених Штатів, так само, як Азії й Європи, влилися до руху 

протесту, спрямованого проти економічних катастроф і мілітаристської політики.  

Термін «контркультура» був використаний уперше американським 

соціологом Теодором Роззаком, який у 1969 році опублікував працю «Створення 

контркультури» («The Making of a Counter Culture»), де простежив хроніку 

розвитку цього явища й пояснив його існування в європейських 

та північноамериканських реаліях 1960-х років. Контркультура стала позначенням 

не тільки нових течій в мистецтві, що протиставляють себе традиційній культурі, 

але й зовсім іншим способом мислення, пізнання світу: вона ставила на чільне 

місце чуттєво-емоційне переживання буття, а не умоглядно-логічні методи 

сприйняття дійсності. Теодор Роззак писав, що інтерес молоді до «психології 

відчуження, східного містицизму, психоделічних наркотиків та експериментів 

зі створення різних комун припускав також комплекс емоційнозабарвлених 

культурних уявлень, які радикально заперечували ту систему цінностей 

і переконань, що лежала в основі нашого суспільства ще з часів промислової 

революції» [256].  

Інший відомий американській соціолог Чарльз Рейч стверджував, 

що протест молоді проти ідеалів батьків є революцією нового покоління, у якій 

протест і бунт, культура, одяг, музика, наркотики, спосіб мислення й вільний 

спосіб життя – не данина моді і не форма інакомислення й заперечення; вони не є 

в якомусь сенсі ірраціональними: «Усі нові моделі самовираження: 
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від демонстрацій у кампусах до бісеру й кльошу на фестивалі у Вудстоку – мають 

сенс і є частиною послідовної філософії» [254, с. 11]. Такі радикальні світоглядні 

зсуви продукували нові форми як у мистецтві, так і в журналістиці.  

Зміни в соціумі мали цілком конкретне підґрунтя. Так, серед інших 

чинників переорієнтації аксіологічних засад можна виокремити демографічну 

ситуацію. Розрив поколінь став неминучим: батьками були люди, які пережили 

жахи Великої депресії й Другої світової війни, а дітьми – ті, хто виріс і 

формувався в достатку й благополуччі. «У молодіжному середовищі – як і в 

деяких інших шарах післявоєнного суспільства – переважали відчуття власної 

винятковості й тяжіння до «звільнення». Американці старшого покоління, які 

змогли пройти крізь велику пожежу світового конфлікту і вціліти, жадали лише 

одного – насолодитися маленькими радощами тихого сімейного життя. Які ж 

були їхні здивування й розчарування, коли з’ясувалося, що їхні власні діти 

дивляться на життя зовсім по-іншому» [130].  

У повоєнні часи був сплеск народжуваності, тож у період, коли виник 

інфотейнмент, спостерігалося омолодження нації: у 1970 році більше половини 

американського населення не досягли вікової межі 28 років. Майже двадцять 

років нація мала «енергійний, непосидючий (хтось сказав би хлопчачий, 

підлітковий) характер» [130]. Тому післявоєнна молодь відкидала прийняті норми 

і традиційну систему цінностей.  

Прагнення розваг як джерела задоволення було притаманне людській 

природі завжди. Свобода розваг протилежна несвободі в інших сферах життя: 

в праці, освіті, родинному житті. У нашому єстві закладені реакції й інстинкти, 

реалізація яких автоматично супроводжується підвищеним емоційним 

забарвленням і позитивними чуттєвими проявами. Еволюція суспільства показує 

прагнення людини створити безпечне, гідне, приємне й «солодке» життя, що 

характеризувалось би веселощами й радістю. Ізраїльський психолог 

Шалом Шварц розглядає гедонізм як одну з 10 базових людських цінностей, що 

проявляється в орієнтації на себе та самовдосконаленні [258].  
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В античні часи формується відома філософія гедонізму, згідно з якою 

задоволення є метою існування й вищим благом, але це були гасла лише окремої 

групи людей. У класичній філософії гедонізм розумівся як специфічний вид 

активності. З приходом постмодернізму він отримує універсальний статус, стає 

способом життя й суспільним ідеалом. Прагнення насолоджуватися кожною 

хвилиною, проведеною в комфорті, походить від попереднього важкого 

та скрутного періоду: переломний момент у людській історії відбувся 

після Другої світової війни.  

Хоча передумови для цього виникли набагато раніше: суспільство 

споживання почало формуватися ще в 1920–30-х роках минулого століття, 

до речі, саме в США. Великий бізнес створив не тільки споживчі товари, 

а й споживчу культуру. Механізм безперервних покупок і придбань став умовою 

виживання нової економіки: пересічний американець піддавався масованому 

впливу, його постійно тримали в облозі закликами купувати ще більше, 

щоб не переривати ринковий марафон. Тоді, як стверджує дослідник 

Деніел Макінерні, у соціумі й формується нова культура: «Споживання увійшло 

в американців у схвальну (й заохочувану) звичку: чим вище споживання, 

тим здоровіша й міцніша національна економіка» [130]. Велика депресія та воєнні 

події посунули прагнення купувати на другий план, але підґрунтя до його 

поширення вже було підготовлено. Період із 1945-го до 1980-го року часто 

називають розгулом споживання: «Це був час безладно зростаючих передмість, 

великих машин, мерехтливих екранів телевізорів, що докорінно змінили 

мораль...» [130]. Народившись у Сполучених Штатах, нові ціннісні орієнтири 

перекинулися й до Європи. Вважається, що «Білль про права споживача», який 

був уведений президентом Джоном Кеннеді в 1962 році, символізує перехід нової 

культури споживання на всеохопний рівень.  

Зміни соціуму в аксіологічному та світоглядному аспектах відобразилися 

в розвідках відомих соціологів, культурологів і філософів (Гі Дебор, Елвін 

Тофлер, Жан Бодрійяр). Так, у праці останнього, яка називається «Суспільство 

споживання» (1970 рік) зазначається, що насолода в нових умовах стає не вільним 
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вибором кожного, а обов’язком, бо людина не має права не розважатися: «Тепер 

не бажання, навіть не смак, не специфічна схильність уведені до гри, а масштабна 

допитливість, яку рухає дифузійна нав’язливість, – це «fun-morality» («мораль 

розваг» – прим. авт.) або імперативний наказ розважатися, використовувати 

до дна всі можливості, змусити себе стривожитись, насолоджуватися 

чи приносити задоволення» [15]. Таким чином, формується панування гедонізму 

як переважної філософії в соціумі, життєвої стратегії для населення, а розвага 

в ній посідає важливе місце як один із способів отримати бажану насолоду. 

Масова культура стає колискою цієї круговерті потреб, а засоби масової 

інформації – головним інструментом для розповсюдження.  

За Гі Дебором, місто тепер становить «гетто телебачення, реклами, гетто 

споживачів / споживаних, заздалегідь прорахованих читачів, кодованих 

декодувальників медійних повідомлень, які циркулюють / яких циркулюють 

у метро, що розважаються / яких розважають у години дозвілля і т. п.» [69]. 

У коментарях до «Суспільства спектаклю» науковець доповнює, що ЗМІ – 

головний інструмент вистави – досягли по-справжньому незрівнянної 

досконалості, бо розвинені настільки, що ціле покоління виявилося остаточно 

підлеглим їхній волі, а значить волі спектаклю [68]. 

Сама по собі розважальна функція притаманна журналістиці. 

Вальтер Гаґеманн описує п’ять функцій преси у праці «Газета як організм»: 

1) інформувати, 2) впливати на публіку, 3) рекламувати товари, 4) розважати 

читача, 5) повчати його [243]. Деніс Маккуейл у «Вступі до теорії масової 

комунікації» розшифровує розважальну функцію так: а) забезпечувати розваги, 

відволікання, засоби розслаблення; б) знижувати напруженість у суспільстві 

[249]. Як бачимо, нерідко розважальна функція ототожнюється також 

із рекреативною чи релаксаційною функціями. До суміжних можна віднести 

саме гедоністичну й естетичну функції.  

Ігор Михайлин розділяє всі функції медіа на загальні й спеціальні, 

зараховуючи до останніх і розважальну: «...людина потребує розслаблення 

й відпочинку. А відтак і від журналістики як універсальної моделі дійсності 



39 

 

та людської діяльності вона очікує участі в процесі свого відпочинку» [144, 

с. 218–219]. Важливим для нашого дослідження стає розмежування науковцем 

поглядів на здійснення журналістикою розважальної функції на два види. 

Перший – створення окремих матеріалів чи ЗМІ, які виконують вищезазначену 

функцію без змішування з серйозними темами та наповненням.  

Другий погляд полягає в тому, що розважальність має бути репрезентована 

в кожній одиниці журналістської творчості: «...автор повинен уміти принагідно 

пожартувати, розповісти анекдот на суголосну тему, навести цікавий історичний 

приклад. Таким чином, читач навіть якщо сприймає серйозний політичний 

матеріал, разом із інформацією дістане відпочинок і цікаво проведе час» [144, 

с. 219]. Саме такий погляд і був реалізований у явищі інфотейнменту. 

Адже й задовго до його появи в медіапросторі існували розважальні тексти: 

на сторінках газет публікувалися гумористичні матеріали, не кажучи вже 

про анекдоти, кросворди тощо, які хоч і не є журналістськими жанрами, 

але доповнюють контент більшості видань.  

Телебачення Сполучених Штатів, на якому й виник інфотейнмент, із самого 

початку характеризував розважальний нахил. Ще на початку свого існування 

в 1926–1928 роках, коли виникли американські мережі CBS і NBC, на них швидко 

був створений формат підтримуваних рекламою розважальних передач. «Легкий» 

сегмент мовлення міцно закріпився на телебаченні й радіо: вікторини, телеігри, 

кулінарні та музичні шоу тощо. Цей тип програм залишається характерним 

для системи електронних ЗМІ в Америці й до сьогодні [145]. Не враховуючи вже 

суто розважальні форми – але не журналістські – гумористичні й інші екранні 

жанри, що знаходяться поряд зі звичайними програмами в ефірній сітці. 

Інфотейнмент став проривом, бо поєднав традиційно серйозні жанри, новини 

та аналітику, з розважальним елементом. Таким чином втілилися слова 

Жана Бодрійяра про те, що «мистецтво та розваги змішуються з повсякденним 

життям» [16].  

Загальнопсихологічною передумовою виникнення інфотейнменту став 

ескапізм (ескейпізм): у соціології так називають явище відволікання 
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або перенесення в іншу реальність за допомогою різних засобів, що зумовлено 

бажанням сховатися від гнітючих умов [20]. Так й у важкі для США часи 

конфліктів і громадських хвилювань, у ситуації кризи та безсилля в соціумі також 

сформувалося прагнення особистості піти від реальності у світ ілюзій або 

фантазії. Це бажання врятуватися від дійсності реалізувалося по-різному: деякі 

буквально тікали й ховалися в комунах хіпі, хтось подався до активного ескапізму 

через долучення до менш гостросоціальних рухів, як фемінізм чи боротьба 

за чисте довкілля, але більш масовим став пасивний естетичний ескапізм – утеча 

від реальності за допомогою мистецтва, яке створює атмосферу легкої 

відчуженості, можливості на деякий час забути про невдачі й проблеми в житті. 

Занурюючись в іншу реальність (телепередачу, книгу, кіно), людина має змогу 

в психологічних (не фізичних) характеристиках часу жити не раз, не двічі 

й не тричі, а безліч разів.  

Зигмунд Фрейд пояснював цей феномен: «Мистецтво, як ми вже давно 

переконалися, дає ерзац задоволення, що компенсує найдавніші, до сьогодні 

найглибше пережиті культурні заборони, і тим самим, як ніщо інше, примирює 

з принесеними їм жертвами. Крім того, художні творіння, даючи привід 

до спільного переживання високо поцінованих переживань, викликають почуття 

ідентифікації, яких так гостро потребує будь-яке культурне коло; також вони 

слугують нарцисським задоволенням, коли зображують досягнення певної 

культури, вражаюче нагадують про її ідеали» [216].  

Найбільш розповсюдженим видом ескапізму в сучасних умовах стають саме 

екранні види мистецтва. Як зазначає Дмитро Потапов: «... телебачення є аналогом 

«швидкої допомоги», задовольняючи спрагу емоцій. Більшість людей проводить 

свій вільний час біля «блакитного екрану», стверджуючи, що саме таким чином 

вони відпочивають по-справжньому» [174, с. 76]. Роман Борецький пише у своїй 

праці «Бесіди про історію телебачення», що американці, напевно, раніше за всіх 

зрозуміли таку властивість ТБ: «Оскільки це нація трудоголіків, людей, що багато 

працюють, був створений образ споживача програм, який, напружено 

відпрацювавши день у себе в бюро, на заводі, на фермі, приходить додому, одягає 
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халат, знімає черевики, влазить у капці, бере колу або наливає собі віскі, 

плюхається в крісло, а потім вмикає телевізор. Він хоче піти в якийсь інший світ, 

що відволікає його від повсякденних турбот, гризот, нервування. Ескапізм 

як соціально-психологічне поняття «стало одним з основних для телебачення 

в умовах ринкової економіки, головним чином – для розуміння його соціально-

політичної ролі» [20, с. 77–78].  

За Жаном Бодрійяром, масові комунікації дають нам не дійсність, 

а запаморочення від дійсності або, якщо не грати словами, дійсність 

без запаморочення. Таким чином, ми живемо під покровом знаків у відмові 

від реальності: «Чудова безпека: коли ми дивимося на образи світу, хто відрізнить 

це коротке вторгнення дійсності від глибокого задоволення не бути в ній? Образ, 

знак, послання, все те, що ми «споживаємо», – це наш душевний спокій, 

підкріплений дистанцією від світу, який навіть глибокий натяк на дійсність 

швидше заколисує, ніж порушує» [15].  

Крім того, безперечно, передумовою появи інфотейнменту був стан 

розвитку телебачення США на той момент. Друга світова війна стимулювала 

активний розвиток ЗМІ в Сполучених Штатах Америки, але справжня революція, 

як зазначає Сергій Михайлов, була здійснена саме у сфері телебачення [145]. 

Як ніщо інше це демонструють цифри: якщо наприкінці війни власниками 

телевізорів були 5 тисяч родин, то в 1950 році цей показник досяг 6 мільйонів 

(за п’ять років кількість екземплярів виросла в 1200 разів!). Саме 1950–1960 роки 

називають «золотим століттям» американського телебачення. На початку другої 

половини ХХ століття розповсюдження ТБ продовжувалося повною мірою. 

Через зниження вартості блакитні екрани перестали бути предметом розкоші. 

Якщо в 1952 році 34 % громадян США мали телевізор, то вже в 1955 році цей 

показник досягнув рівня 85 %.  

Бурхливі події 1960–70-х років відбувалися не лише в соціумі, але 

й на телебаченні. Продовжувався розвиток кабельного ТБ. Наприкінці 1960-

х років з’явився й новий вид телебачення – суспільне (некомерційне), яке 

отримало державну підтримку. Якщо «до початку 1960-х років в Америці 
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утворилася справжня телевізійна імперія» [145], то наступне десятиріччя позиція 

ТБ тільки зміцнювалася. У 1969 році, за опитуванням журналу «Тайм», абсолютна 

більшість громадян країни вважали телевізійні новини кращими за друковані, 

а на питання «Якщо б ви мали змогу вибрати лише єдине джерело інформації, що 

це було б?», один американець із двох обирав телебачення, віддавши йому 

перевагу перед газетами й радіо.  

Народна популярність гарантувала ТБ і прихильність рекламодавців. 

Американське телебачення розвивалося за комерційною моделлю: поступово була 

створена величезна індустрія реклами. Так, до 1970 року більше половини 

(51,7 %) усієї реклами виходило на телебаченні, залишивши меншу частину 

для інших видів ЗМІ. Як пише Микола Голядкін, ще в 1950-ті роки в ефірі 

Сполучених Штатів складається своєрідна «тріополія» – панування великої 

комерційної трійки (NBC, CBS, ABC), яка в цілому показувала однотипну 

продукцію для масового глядача [53]. У результаті виявилося, що провідну роль 

грає не передача, що фінансується спонсорами, а сама реклама: «цукерка – 

це реклама, а програма, у яку вона включена – це фантик, обгортка. Красиво 

розфарбований строкатий фантик зобов’язаний залучити якомога більше 

глядачів» [20, с. 81]. Боротьба за глядача (а значить і за рекламодавця, який 

приносить гроші) вимагала нових форм, які б допомогли встояти в умовах 

жорстокої конкуренції за прихильність спонсорів.  

Незабаром телебачення проявило себе і як чинник впливу на соціальну 

дійсність і політику. Воно переживало певні трансформації в сприйнятті 

глядачем: якщо на початку свого існування блакитні екрани в більшості випадків 

були для населення постачальниками розважального контенту, то згодом ТБ 

показало свою міць як засіб масової інформації й рупор громадської думки. 

Роман Борецький називає 1960-й рік переломним в історії телебачення 

Сполучених Штатів. У той час відбувалися президентські вибори, на яких 

головними конкурентами були Річард Ніксон і Джон Кеннеді. За оцінкою 

експертів, результат виборів був майже вирішеним, бо Ніксон мав великий досвід 

діяльності в політичній сфері, до того часу вже обіймав посаду віце-президента 
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Сполучених Штатів. Соціологічні опитування підтверджували ці прогнози. 

Але вирішальним моментом у передвиборчій гонці стали теледебати. На них 

Кеннеді привертав увагу своєю зовнішністю й харизмою: «Істотну частину 

аудиторії складають жінки, а в їхньому сприйнятті, як відомо, переважають 

емоції. І Кеннеді порівняно з його співрозмовником, не надто привабливим зовні 

й дещо зверхнім, у цього електорату швидко набирає бали. Потім, коли підсумки 

виборів стали аналізувати, з’ясувалося, що перевагу Кеннеді гарантувала саме 

жіноча аудиторія: в балансі голосів, відданих за нього, було більше 60 % 

«жіночих» і близько 40 % «чоловічих» [20, с. 78–80]. 

У 1963 році, коли сталося вбивство президента Джона Кеннеді, ТБ також 

показало себе як головне інформаційне джерело країни. Воно переконливо 

розкрило свої можливості, чотири дні безперервно транслюючи програми, у яких 

розповідали про обставини смерті голови США, а потім і включення з похорону. 

Саме в тому році переважна більшість американців (дві третини) стали називати 

ТБ головним засобом інформації про події за кордоном і всередині держави [53].  

Серед інших показових впливів телебачення на життя країни – виступ 

найповажнішого на той час тележурналіста США Волтера Кронкайта (якого 

також називали «дядя Волтер»), що підштовхнув адміністрацію до переговорів 

про припинення війни у В’єтнамі. Після цього, за свідченням очевидців, 

президент Джонсон прийняв несподіване рішення не висувати власну 

кандидатуру на другий термін, пояснивши: «Втративши Кронкайта, я втратив 

середніх американців (голоси – прим. авт.)». За даними опитувань громадської 

думки, саме Кронкайт був людиною, якій найбільше за всіх довіряли американці в 

1970–80-ті роки.   

До того ж у часи виникнення інфотейнменту телебачення знаходилося 

й на технологічному зламі. Хоча Федеральна комісія зв’язку дозволила почати 

регулярне кольорове мовлення ще 18 грудня 1953 року, ABC і CBS 

«розфарбували» свій ефір лише в 1966–1967 роках. Крім цього, якщо в 1950-

ті роки телебачення в США транслювалося переважно наживо, то до середини 

1960-х років був освоєний запис на відеоплівку, що активно використовувалось 



44 

 

у показах концертних програм, вікторин, драматичних постановок, а потім вже 

інформаційних й аналітичних передач. При цьому відеоплівка порівняно 

з кіноплівкою істотно спрощувала процес «склеювання» програм: у 1960-

тих роках з’являється електронний монтаж, а також уповільнене відтворення 

сигналів, що знайшло широке застосування в трансляціях спортивних подій, 

рекламі й відеокліпах. На підході було й створення глобальної мережі Інтернет, 

що під назвою «ARPANET» упроваджена в 1969 році фахівцями Агентства 

міністерства оборони Сполучених Штатів. Ці зміни підготували сприятливе 

підґрунтя для розвитку інфотейнменту як концепції, в основі якої лежить 

різноманіття технічних прийомів.  

Саме в 60–70-ті роки ХХ століття поступово склалася культура 

телемовлення як масового видовища. Телебачення виробляло й транслювало той 

продукт, який хотіло суспільство масового споживання. Коли за якість тогочасних 

програм медійні критики лаяли Девіда Сарнова5, одного з засновників 

американського й світового телебачення, зокрема каналу NBC, він сказав свою 

відому фразу: «Власне ми тільки пацани, які доставляють посилки».  

У ці ж часи бажання забезпечити високі рейтинги передачам спонукає 

мовників увести прийом персоналізації. У проекти почали запрошувати до участі 

«анкорів» (від англійської мови «anchor» – «гачок», «якір») – лідерів думок, 

тобто фігур, які спроможні залучати масову аудиторію. Усе більше формується 

когорта популярних ведучих і коментаторів. У новинарних програмах прагнення 

забезпечити значну кількість глядацьких переглядів обертається тенденцією 

драматизації події: до ефіру відбираються найбільш емоційні й видовищні кадри. 

Через це на комерційному телебаченні все більше спостерігається включення 

до телепоказу сцен жорстокості й насильства, катастроф, громадських хвилювань 

і воєн. У новинарній верстці віддається перевага сенсаційним телесюжетам, а 

спокійні події ігноруються чи відтісняються на другий план.  

                                                 
5 Девід Сарнов – одна з центральних фігур історії телебачення. Він організував регулярне телемовлення в США 

(з 1939 року). Під його керівництвом створена система кольорового телебачення, сумісна з чорно-білою (1949), 

зроблений запис телепередачі відеомагнітофоном (1956), знятий перший телевізійний художній фільм (1964). 

Сарнов брав участь у створенні систем космічного зв'язку, комп'ютеризації США. З початку 1920-х років був 

радником десяти президентів США. 
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У тій чи іншій формі частина цих тенденцій і трансформацій буде 

покладена в основу інфотейнменту. Розвинення концепції «інформація + розвага» 

стала логічною на американському телебаченні, яке «з перших років свого 

існування стало розважально-інформаційним засобом, забравши поступово з радіо 

всі жанрові програми, серіали, виконавців, провідних журналістів» [111]. 

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.  

- Культурні: виникнення контркультури як реакції на вищезазначені події, 

що стало відправною точкою для переосмислення видів мистецтва та нових 

творчих пошуків. 

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

привів до омолодження нації та 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 рупором та двигуном.  

- Загальнопсихологічні: під тиском зовнішнього світу активувались 

ескапічні тенденції в соціумі, тож одним із способів втекти від зовнішнього 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 яких лідером залишається 

перша інфотейнментова програма «60 хвилин» на CBS. 

Концепція злиття інформаційної й розважальної функцій, з одного боку, 

дозволила посилити ефективність сприйняття інформації реципієнтами, 
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а з другого – стала поштовхом розмиття жанрових меж і порушення традиційних 

журналістських засад подачі матеріалів. Тому важливим стає обґрунтування 

доречності існування інфотейнменту в тих чи інших різновидах телевізійних 

проектів.  

 

1.3. Інформаційно-публіцистичний сегмент мовлення як найбільш 

сприятливий для реалізації інфотейнменту 

 

Упровадження нової концепції «інформація + розвага» відразу зачепило 

не тільки новини, але й інші проекти на телебаченні, оскільки прийоми, закладені 

в інфотейнменті, сприяли підвищенню популярності будь-якої передачі, але 

не в кожній були доречними. Так, інформаційні програми, сприймаючи новий 

формат, перетворювались на інформаційно-розважальні. Логічно, що ця 

трансформація зачіпала стандарт об’єктивності, а з цим підривала й інші: 

достовірності, правдивості, точності. Порушення балансу інформаційного 

й розважального складників стало призводити до того, що яскрава форма 

превалювала над змістом, іноді повністю нівелюючи його. З одного боку, 

глядачам було цікавіше дивитися сюжет новин, у яких акцентувався колір 

краватки президента чи марка його авторучки, але з іншого – факти такого типу 

підривали довіру до іншої інформації, що лунала з екрану. Якщо говорити 

про протилежний сегмент ТБ, розважальний, навпаки, нерідко ігнорувався другий 

складник концепції, і прийоми інфотейнменту використовувались, 

щоб лише посилити рекреативну функцію, а не просвітницьку чи інформаційну.  

Про інфотейнмент як про більш-менш сформоване явище всерйоз 

заговорили з виникненням вже згадуваної щотижневої програми «60 хвилин» 

на телеканалі CBS (24 вересня 1968 року). Як зазначено на офіційному сайті 

проекту, це «найуспішніша телевізійна передача в історії». За версією газети «The 

New York Times», це також одна з найбільш поважних суспільно-політичних 

програм на телебаченні [160]. Ведучі «60 хвилин» стали активно включати 

в сюжети власне ставлення до явищ, подій, історій. Вони поступово закріпили 
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своє існування в кадрі нарівні з дійовими особами матеріалів, що було 

абсолютним нововведенням для телебачення того часу. Таким чином, 

інфотейнмент задовольнив основні запити глядача в епоху масової культури: 

цікаве дозвілля, особисту свободу й оптимістичний настрій [222]. 

Передача «60 хвилин» змогла пережити й суттєву кризу лідерів 

американського ТБ. Канали CBS, NBC, ABC і FOX панували на ринку 

телепродукції до червня 2000 року, коли всі чотири великі мережі вперше 

програли за популярністю в прайм-тайм кабельному телебаченню. Зросла 

конкуренція і з появою адресного мовлення або так званих нішевих, тематичних 

каналів. Цікаво, що при цих тенденціях щотижневик не здав своїх позицій. 

На офіційному сайті програми зазначено, що «60 хвилин» продовжує своє 

домінування як номер «один» серед новинарного сегменту, покриваючи 

в середньому аудиторію близько 12,2 мільйона глядачів на тиждень, що 

перевищує вдвічі показники найближчого конкурента з іншої телемережі 

та затьмарює найбільші рейтинги кабельних каналів. Також це на 3 мільйони 

більше, ніж глядацька аудиторія найпопулярніших вечірніх щоденних новин 

[160].  

На момент появи інфотейнменту досвід «60 хвилин» швидко був 

запозичений іншими каналами й передачами. Так, в ефірі іншого каналу, ABC, 

починається трансляція ранкового телешоу «Доброго ранку, Америко!» (Good 

Morning, America, 3 листопада 1975 року), яке запропонувало глядачам легший 

та менш драматичний підхід до подання новин, ніж зазвичай на телебаченні того 

часу. Прикрашенням передачі стали цікаві історії. 

Через три роки на цьому ж каналі виходить новий суспільно-політичний 

журнал «20/20» (назва означає вимірювання гостроти зору). Творці програми 

відкрито анонсували, що їхній проект був розроблений за аналогією 

до «60 хвилин» на CBS. Це стосувалось вичерпності поданих історій, вироблення 

більшої кількості матеріалів «людського інтересу», ніж сюжетів, що розкривають 

міжнародні й політичні теми.  
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Продовженням інфотейнменту на CBS став документальний телесеріал 

«48 годин» (48 hours, 19 січня 1988 року). Цей проект додав у свою концепцію 

нову тенденцію того часу – інфошоктейнмент: висвітлювання трагічних 

і шокових подій [222]. Назва програми була обрана через те, що в основу кожної 

передачі лягала реальна подія, яка відбулася впродовж останніх 48 годин. Глядачі 

спостерігали за зйомками подій та процесом розслідування. Але цей формат 

не проіснував довго в ефірі й був знятий із показу; згодом проект 

трансформувався у свій нинішній вигляд: документальні фільми, що розповідають 

аудиторії про «справжні злочини». 

Інфотейнмент не обійшов і телевізійну мережу NBC, третього з «лідерів-

гігантів» американського ТБ, візитівкою якого завжди були новини. Продюсер 

каналу Ніл Шапіро зробив акцент саме на підсумкових випусках новин, 

підкреслюючи, що вони повинні відрізнятися від щоденних винахідливою 

подачею інформації, покладаючись на уяву журналістів, операторів і монтажерів. 

За Шапіро, традиційне новинарне мовлення не може задовольняти глядача, який 

звертається до підсумкових передач, бо наприкінці тижня (чи дня) люди зазвичай 

вже знайомі з основними подіями. Тому сенсаційність повідомлення стає більш 

важливим критерієм, ніж соціальна значущість, що впливає на розташування 

сюжетів у верстці випуску [222]. 

Своєрідною «вершиною» визнання інфотейнменту стало те, 

що при заснуванні всесвітньо відомого мовника «Fox News» (7 жовтня 1996 року) 

інфотейнмент був офіційно заявлений як принцип, покладений в основу каналу.  

Прослідкувавши американський розвиток досліджуваного 

соціокомунікативного явища, можна стверджувати, що інформаційно-аналітичний 

сегмент телебачення був найбільш продуктивним для реалізації інфотейнменту6, 

оскільки: 

а) в інформаційних жанрах концепція розважальності руйнує засадничі 

стандарти; 

                                                 
6 Такі висновки були викладені в публікації «Інформаційно-публіцистичний сегмент телемовлення як сприятливе 

підґрунтя для реалізації формату інфотейнмент» [32]. 
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б) у розважальному мовленні другий складник явища – інформація – 

нерідко нівелюється; 

в) для підсумкових випусків новин інфотейнмент став вирішенням вічної 

проблеми: «як подати глядачу вже знайомі події, щоб йому було цікаво дивитися» 

[214]; 

г) тижневики – підґрунтя для творчої свободи журналіста, бо в щоденних 

інформаційних програмах брак часу, людських сил, обмеження чіткими 

стандартами в більшості випадків не дозволяють задіяти креативний підхід 

до розробки тем матеріалів. 

Інформаційно-аналітичні проекти – це перш за все «дайджести» щоденних 

випусків новин, що виходять раз на тиждень; це інформаційний «згусток», 

відокремлений від потоку подій, узагальнений і систематизований, який, на думку 

редакційного складу, представляє інтерес для населення. У класичному вигляді 

в таких передачах до фактів додаються погляди та коментарі, їх характеризують 

проблемність, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, серйозність викладу, 

ґрунтовний підхід, аналіз тенденцій тощо. Основною метою стає обізнаність 

аудиторії з певного питання й формування суспільного погляду на ті чи інші події 

чи явища. Але з появою інфотейнменту інформаційно-аналітичні програми 

поступово трансформувалися в інформаційно-публіцистичні.  

Традиційним є розподіл усіх журналістських творів на інформацію 

й публіцистику, що як рід об’єднує й аналітичні, і художньо-публіцистичні 

жанри. Із останніх підсумкові новини ввібрали низку прийомів: нестандартну 

зйомку, анімацію, спецефекти, графіку, музику, різноманітні вставки тощо. 

Відокремлення фактів від поглядів відійшло на другий план, на перший 

же вийшла постать журналіста; представлення глобальної картини поступилося 

місцем деталізації; узагальнення замінилось на історії конкретних людей 

з індивідуальними проблемами й турботами.  

Посилення рекреативної функцій ЗМІ традиційно пояснюють 

економічними, соціально-культурними та психологічними факторами, 

що приводить до трансформації традиційних уявлень про призначення мас-медіа, 
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зокрема виникнення інфотейнменту, рекреативні компоненти якого активно 

використовуються в інформаційно-аналітичних жанрах, перетворюючи їх на 

інформаційно-публіцистичні.  

На просторах СНД інформаційно-аналітичне мовлення пройшло досить 

тернистий шлях. Так, першою підсумковою програмою в Радянському Союзі 

вважається «7 днів», що вийшла в ефір наприкінці 1989-го року завдяки роботі 

Едуарда Сагалаєва, який на той час обіймав посаду головного редактора 

інформації Центрального телебачення СРСР і був другою людиною 

в «Останкіно». І хоча перебудова вже активно відбувалася, проте передача 

проіснувала в ефірі лише до березня 1990 року. Після 16-го випуску «7 днів» 

вийшло рішення Політбюро ЦК КПРС: «Через численні прохання трудящих 

відновити недільне «Время» [24, с. 167]. 

На теренах колишніх радянських республік довгоочікувана свобода 

для самовираження журналістів та реалізації їхніх творчих амбіцій більше 

вплинула на художньо-публіцистичні жанри: на національних і регіональних 

рівнях виникли невідомі до того часу за своєю сміливістю й іноді епатажністю 

проекти. Щодо формату підсумкових новин, то він мав не такий розмах. 

І на перших етапах це були, безумовно, інформаційно-аналітичні проекти.  

Передумови для змін у цьому сегменті Наталія Булейко вбачає 

в розширенні інформаційного поля й появі нових телеканалів, 

через що збільшується й кількість інформаційно-аналітичних програм, які 

вступають у гостру конкурентну боротьбу [24, с. 168]. Так, із 14 квітня 1996 року 

в ефірі ОРТ стартує недільний вечірній проект «19:59». Передачу можна назвати 

провісником інфотейнменту на пострадянському просторі: підсумкова програма з 

певними рисами розважальності, серед тем якої висвітлювалися не тільки 

політичні й економічні новини, але й кримінальні. Це повністю відповідало 

висновкам згадуваних американських дослідників мас-медіа Леонарда Дауні та 

Роберта Кайзера, які до пріоритетних тем інфотейнменту відносили саме історії 

про злочини й зіркові постаті [242]. Серед інших нововведень «19:59» можна 

згадати такі: четверо ведучих (на відміну від традиційних одного-двох), які до 
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того ж не сиділи за столом, а ходили дорогою студією; нестандартним став і 

музичний супровід матеріалів. Наприклад, сюжет про Чечню був «покладений» на 

популярну в ті часи композицію «Комбат» гурту «Любе» [187].  

Однак, незважаючи на багато в чому прогресивні риси, що випереджали 

свій час, програма була занедбана через непрофесіоналізм. Так, інформаційні 

повідомлення перемежовувались музичними кліпами, які добиралися дуже 

невдало. «19:59» була негативно оцінена критиками. І незабаром повторилася 

історія семирічної давнини: вийшло декілька експериментальних випусків, 

а після цього було відновлено показ програми «Время». 

Як зауважує Наталія Симоніна в статті «Новітні жанри української 

тележурналістики: розвиток  інфотейнменту», ще однією маловідомою спробою 

«пом’якшення» підсумкових тижневиків була програма Миколи Сванідзе 

«Дзеркало»: «Протягом року (2000–2001 років) він запрошував у свою на перший 

погляд інформаційно-аналітичну програму акторів із фрагментами вистав, циган 

із піснями й танцями, часом за участю тварин» [187, с. 3].  

І все ж таки першопрохідцем інфотейнменту на пострадянському просторі 

вважається проект Леоніда Парфьонова «Намедни». Третя версія програми 

під тією ж назвою стала інформаційно-публіцистичною (9 вересня 2001–30 травня 

2004 років). Як зазначив шеф-редактор передачі Микола Картозія, розробляючи 

концепцію «Намедни», автори свідомо орієнтувалися на досвід американських 

журналістів. На офіційному сайті НТВ був наведений такий опис проекту: 

«Намедни» відмовляються від принципу «політика – економіка – культура – 

спорт – погода», прийнятого у вітчизняній журналістиці. Творцям програми 

цікаво все, що цікаво її глядачам: високі «паркетні» новини можуть сусідствувати 

з матеріалом із російської глибинки, репортаж із гарячої точки – з сюжетом 

про життя голлівудських зірок» [162]. 

Приблизна верстка випуску виглядала так: найгарячіша новина, 

найважливіша світова подія, найбільш знакове культурне явище, найбільш 

ексклюзивне інтерв’ю, «най-най» сюжет про бізнес, а також якась журналістська 
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знахідка, образно звана «цікава дурниця» [38]. До оригінальної побудови 

також належали міні-заставки до кожного сюжету та яскраві заголовки.  

Але програма суттєво відрізнялася від інших тижневиків на телебаченні 

того часу не тільки новим, нестандартним підходом до структури випуску, 

але й формою подачі інформації, дотриманням принципу «не що, а як». Цьому 

сприяли різноманітні монтажні прийоми, комп’ютерні спецефекти й несподівані 

речі в студії, які уособлювали висновки випуску в цілому; стилістичною 

домінантою всієї програми стала іронія.  

Проект мав визнання фахівців та приголомшливий успіх серед аудиторії. 

Наприклад, частка випуску «Намедни» про трагедію «Норд-Осту» склала більше 

35 % з рейтингом вище 17 %: ці показники стали рекордними для програм такого 

типу, увійшовши в телевізійну історію. Для порівняння: подібні рейтинги 

отримують хіба що новорічні вогники – традиційні хіти ефіру [21]. 

Інфотейнмент вже більше десяти років є актуальним явищем 

і для українського телебачення. Серед останніх наукових публікацій на цю 

тематику – розвідка Аліни Лісневської «Інфотейнмент та гра як складові 

технології створення телевізійних новин» та Аліни Мордюк «Інфотейнментизація 

українських новин (на прикладі інформаційного мовлення телеканалу «Новий 

канал»)». Ці публікації тією чи іншою мірою простежують історичний розвиток 

досліджуваного соціокомунікативного явища [124; 146]. Більш детальне вивчення 

цього питання знаходимо в розвідці Крістини Чорної «Інфотейнмент 

у телевізійному просторі та його витоки», у якій авторка пропонує аналіз 

жанрової системи журналістики й закінчує студію оглядом сьогодення 

українського телевізійного мовлення крізь призму інфотейнменту [222]. 

Про вітчизняний інфотейнмент почали говорити засновники щоденної 

передачі «Дивись!» на телеканалі ТЕТ, що вийшла спочатку без ведучого 

20 жовтня 2003 року (хронометраж 15 хвилин), а згодом в оновленій версії 

з ведучими Павлом Шильком і Наталією Калатай (хронометраж 30 хвилин). 

Згідно з описом програми (того часу) на офіційному сайті телеканалу: 

«Дивись!» – це єдина в українському ефірі програма власного виробництва 
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в жанрі інфотейнменту – нестандартні історії про цікавих людей» [187]. 

Продовжив розповсюдження концепції в 2005 році новостворений вітчизняний 

телеканал К-1, заявивши «про опанування жанру інфотейнменту». Наступна 

спроба працювати в такому форматі була зроблена програмою «Неймовірні історії 

кохання» на СТБ [222]. 

Із сучасних прикладів програм, які відкрито заявляють про дотримання 

концепції інфотейнменту, – щоденна програма «Абзац» на «Новому каналі», яка 

позиціонує себе як «ексклюзивний проект, аналогів якому немає в Україні». 

Девізом проекту можна назвати «максимальну близькість до людей», що 

досягається експериментами в кожному матеріалі, ефектом невимушеного 

мовлення, постійними зйомками в середині редакції. Знімально-монтажний 

складник може бути схарактеризований як мозаїчний: прямі стики, постійний рух 

камери від різких наїздів до легкої нестабільності через зйомку з рук, присутність 

неякісного відеоряду (аматорського й знятого прихованою камерою), – усе це 

підкреслюється динамічним музичним фоном. Акцент зроблений на постаті 

ведучого й журналістів, які активно застосовують усі рівні невербальної 

комунікації. Наприклад, нехарактерними для інших проектів інформаційного типу 

є обов’язкова присутність автора сюжету під час запису синхрону в кадрі 

й переведення в процесі зйомки погляду репортера з інтерв’юйованого на камеру, 

а при подачі фрагменту розмови в ефірі нерідко слова автора різко обриваються 

на середині репліки, а його думку продовжує співбесідник. Матеріали рясніють 

використанням іронії, гумору, несподіваними й подекуди провокаційними 

поворотами, підкресленим суб’єктивізмом, оцінністю.  

Як бачимо, інфотейнмент почав свій розвиток на українських теренах 

не з підсумкових програм, як це було в США, а здебільшого з проектів, в основі 

яких був «людський інтерес». Можемо відзначити, що це не завадило вітчизняним 

теледайджестам встигнути за світовими тенденціями. Сьогодні жодна з тижневих 

інформаційно-публіцистичних програм не працює без залучення тією чи іншою 

мірою інфотейнментових прийомів. Про це свідчить кількість матеріалів 

про використання концепції саме в підсумкових передачах у «Телекритиці» – 
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інтернет-виданні про медіа, що має на меті критику ТБ-продукту, оцінку якості 

програм, висвітлення подій медіаринку й глядацьких рейтингів. 

За даними Державної служби статистики України, саме інформаційно-

аналітичне й публіцистичне мовлення є найбільш розповсюдженим 

на вітчизняному телебаченні. Так, серед інших видів (культурно-мистецьке, 

науково-просвітницьке, розважальне й музичне, дитяче й інше) в останній час 

воно посідало перше місце й збільшувало свій відсоток із кожним роком: у 

2010 році – 25,8 %, у 2011 році – 28,6 %, у 2012 – 30,5 %, у 2013 – 33 %7. 

При цьому суто розважальне мовлення мало нестабільні показники: у 2010 році –

12,8 %, у 2011 – 15,5 %, у 2012 – 10,3 %, у 2013 – 9,8 % [71]. 

Як і в США, і на просторах СНД, підсумкове мовлення України починало 

свій шлях як інформаційно-аналітичне. Однією з перших програм такого формату 

була «Післямова» з Олександром Ткаченком, яка становила огляд найголовніших 

подій за минулий тиждень. Передача виходила в ефір з листопада 1994 року до 

грудня 1997-го на «УТ-1» й «1+1», крім цього вона також транслювалась 

регіональними каналами. «Післямова» вироблялася приватною телекомпанією 

«Нова мова», президентом якої був сам Олександр Ткаченко. Девізом програми 

був вислів «у контексті подій». Структура «Післямови» мала класичну форму 

інформаційно-аналітичного проекту: хронометраж 45 хвилин, ведучий оголошує 

підводки до репортажів, які тривають від 3 до 6 хвилин. Також практикувалося 

проведення інтерв’ю в студії, наприклад, до одного з випусків включили бесіду 

з тогочасним прем’єр-міністром Євгеном Марчуком.   

За словами Олексія Мустафіна, який працював у програмі на посаді 

журналіста, «роботою в «Післямові» й справді можна лише пишатися, 

бо для історії вітчизняних медіа це була справжня революція» [149]. Дійсно, 

на той час це був прорив у поданні інформації на українському телебаченні. 

Передачу доводилося писати на плівку, щоб дати змогу цензорам передивитися її 

до ефіру, але врешті-решт за непокірність її таки зняли з національних каналів. 

«Післямова» ще декілька місяців виходила «у підпіллі» на регіональних частотах, 

                                                 
7 Наступні періоди не були проаналізовані Державною службою статистики. 
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поки проект не повернули до центральних мовників. Серед журналістів передачі – 

Андрій Шевченко, Віктор Коваленко, Іванна Найда, Ольга Герасим’юк, Микола 

Вересень та інші фігури вітчизняного медіапростору, які після закриття програми 

до сьогодні задають тон телеефіру країни. Так, ведучий «Післямови» 

Олександр Ткаченко був серед тих, хто започатковував Телевізійну службу новин, 

також обіймав посаду голови телекомпанії «Новий канал», на якому 

переформатував і зробив конкурентноздатними випуски новин «Репортер», 

а з серпня 2008 року став генеральним директором групи каналів «1+1». 

Згодом виникли такі аналітичні проекти, як «Епіцентр» 

з В’ячеславом Піховшеком на «1+1», «7 днів» на УТ-1 (пізніше назва змінилася 

на «Вісті тижня») та «Подробно с Дмитрием Киселевым» на «ICTV».  

Етап трансформації інформаційно-аналітичних передач в інформаційно-

публіцистичні має подібні передумови, які привели до появи інфотейнменту 

взагалі. У середині 2000-х років, тоді, коли досліджувана концепція вже була 

присутня на вітчизняному ТБ, наприклад, у вже згадуваному проекті «Дивись!», 

розпочався період масової появи формату підсумкових новин на більшості 

національних телеканалів. На той час в Україні склалася напружена ситуація, 

пов’язана з президентськими виборами, що вилилося у хвилю мітингів, протестів, 

страйків, пікетів та різноманітних актів громадянської непокори – події, відомі як 

«Помаранчева революція». Тож для населення вже було замало звичайних 

випусків новин, окреслилася потреба в аналізі й роз’ясненні хитросплетінь 

поточних подій. Виникнення підсумкових проектів стало «реалізацією 

концентрату аналізу дійсності за визначений період» [62]. В ефірі з'являлася 

публіцистика у класичному вигляді, створювалися мастодонти вітчизняного 

ефіру, на тлі яких поступово розвивалися інфотейнментові тенденції. 

Якщо слідувати класифікації періодів української журналістики часів 

незалежності, запропонованої Ольгою Давиденко, то поява інформаційно-

публіцистичного сегменту припадає саме на третій етап (2005–2010 роки). Цей 

проміжок був названий керівником проекту «Медіаграмотність» 

Отаром Довженком періодом «емансипації»: «з одного боку – повна миттєва 
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«емансипація», коли з системи міцної цензури українську журналістику викинули 

в безповітряний простір, у невагомість, куди-небудь, де ми не могли ні на що 

спертися. Тут же стрімкий розвиток економічної цензури – «джинси», 

а відповідно, – занепад усіх моральних, етичних запобіжників, які раніше 

не дозволяли цій джинсі розвиватися» [62].  

Першими тижневиками, які визначають сьогоднішній підсумковий сегмент, 

стали проекти «Інтеру» та «1+1», у 2006 році до них приєдналось «ICTV», 

наймолодша з досліджуваних проектів – програма «События недели» на ТРК 

«Україна». Отар Довженко в статті «Програми, які думають, що вони аналітичні» 

дає оцінку швидко досягнутому успіху тижневиків: «Теленачальники оцінили цей 

формат як «локомотив» недільних рейтингів, а телевласники та їхні політичні 

союзники – як найпотужніший засіб впливу на аудиторію-електорат» [77]. 

Тож згодом уже майже всі національні телеканали додали у свою сітку підсумкові 

новини, а невеликі, зокрема регіональні, швидко підхопили нову тенденцію. 

Серед загальнонаціональних мовників зі щоденною інформаційною службою 

немає власних тижневиків лише на «Новому каналі», «Першому національному» 

й «СТБ». При цьому останні два канали робили спробу створити подібні проекти, 

але не змогли через брак фінансування. Сьогодні, коли «Перший національний» 

переживає трансформаційні процеси на шляху до суспільного мовлення, на сайті 

мовника зазначені плани відновити й підсумкову новинарну програму. Що 

стосується інших двох каналів, то вони більше позиціонують себе 

«розважальними», тому відсутність підсумкових проектів логічно вкладається в 

їхні концепції. 

Незважаючи на те, що згадувані програми й відносять самі себе 

до інформаційно-аналітичних, за технологією виробництва вони є інформаційно-

публіцистичними проектами. Цей парадокс таким чином коментує 

Наталія Лігачова: хоча підсумкові проекти і претендують на аналітичність, вони 

не є такими за своєю суттю; власну публіцистичність визнають лише «Факти 

тижня», інші цей момент не афішують, тим самим уводячи глядача в оману 

щодо об’єктивності пропонованих журналістських висновків [121].   
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Аналізовані інформаційно-публіцистичні програми мають досить великий 

хронометраж (40–80 хвилин). Це проекти, які повинні аналізувати головні 

політичні, економічні, соціальні й культурні події тижня, підбивати підсумки 

й глибше, ніж у звичайних інформаційних випусках, розкривати найважливіші 

й найактуальніші теми. Для таких програм характерні довші, ніж у новинах, 

підводки ведучого, більш-менш ґрунтовні журналістські розслідування, 

а також гостьові студії [76]. Відмінністю підсумкових проектів від щоденних 

новинарних випусків є більш розгорнуті й детальні сюжети. Програми, що мають 

опис на сайті каналу, роблять власне такі акценти у своїх концепціях: розгляд 

українських подій та явищ не тільки в контексті країни, а у світовому масштабі 

(«События недели»), гострі питання до головних дійових осіб, аналітичні 

прогнози («ТСН. Тиждень»), динамічність, авторський погляд, бажання зробити 

інформаційне й публіцистичне мовлення каналу логічно завершеним («Факти 

тижня з Оксаною Соколовою»). Від самого початку свого існування підсумкові 

проекти були гнучкого формату. Так, за потреби в тканину передачі можуть бути 

інкорпоровані такі елементи, як прямі включення або навіть музичні кліпи. 

Наприклад, у 2007 році саме в ефірі «ТСН. Тижня» відбулася прем’єра відеокліпу 

групи «Океан Ельзи».  

Ми обрали за предмет дослідження інформаційно-публіцистичний сегмент 

як такий, що історично був сприятливий для реалізації концепції інфотейнменту. 

Вибір проектів каналів «Інтер», «1+1», ТРК «Україна» та «ICTV» мотивований 

низкою причин. Так, регіональна журналістика в Україні до сьогодні переживає 

застійні часи, найчастіше демонструє консервативний підхід та не є показовою 

в масштабах країни, у той час як національне телебачення характеризується більш 

демократичним ставленням до жанрових новацій і має у своєму розпорядженні 

кращі можливості для реалізації новітніх медійних тенденцій, і саме ці проекти 

формують тренди для решти мовників.  

Крім цього, вищезазначені проекти залишаються одними 

з найпопулярніших програм країни від самого початку свого існування. 

За підсумками телесезону 2006–2007 років до топ-10 найбільш рейтингових 
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програм новин увійшли медіапродукти «Інтеру» («Подробности», «Подробности 

недели»), «1+1» («ТСН», «ТСН. Тиждень»), «ICTV» («Факти тижня 

з Оксаною Соколовою»), СТБ («Вікна-новини») й каналу «Україна» («Події») 

[201]. Як бачимо, три з чотирьох аналізованих тижневиків посіли місця 

в рейтингу, обігнавши інші щоденні новини. Також інформаційно-

публіцистичний сегмент стабільно займає місця в топ-10 трансляцій сітки лідерів 

українського ефіру. Окремо дані про кожну програму наведені у формі зведених 

таблиць у підрозділі 2.1.8 

Аналізовані в дисертаційному дослідженні інформаційно-публіцистичні 

проекти транслюються на телеканалах, які останніми роками входять до топ-

шістки України. Для наочності проаналізуємо дані про показники частки 

аудиторії, які були опубліковані на сайті «Телекритики» (див. Дод. А, табл. 1, 2). 

У діаграмах за 2015 рік за параметром рейтинг «18+, Вся Україна» перше місце 

зі значним відривом стабільно посідає телеканал «Інтер», другим йде «1+1». 

Третя позиція за каналом «Україна». Щодо мовника «ICTV», він посідає то 

четверте, то п’яте місце, демонструючи приблизно ті самі показники, що й суто 

розважальний «СТБ». Замикає шістку з досить відчутною різницею в рейтингах 

ще один рупор із концепцією «entertainment» на чолі – «Новий канал». Зазначимо, 

що в розширених списках з показниками аудиторії всі інші мовники країни 

охоплюють значно менші аудиторії. 

«Канали, які першими встигли запустити тижневики, у недільний «прайм-

тайм» мають найвищі рейтинги. Але зі зростанням кількості підсумкових програм 

увага аудиторії, звичайно, розпорошується. Тож виникає жорстка боротьба 

за глядача» [62]. Ця боротьба реалізувалася в першу чергу у зверненні 

до успішних моделей створення тижневих підсумкових програм, серед яких 

перше місце посідає інфотейнмент. 

 

 

                                                 
8 Таблиці складені за публікаціями на сайті «Телекритики», у яких були наведені топ-10 трансляцій в ефірі лідерів 

українського мовлення та топ-20 трансляцій країни [64; 66; 67; 167; 201]. 
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Висновки до розділу 1 

 

Гедонізм, соціальний протест, ставлення до «класичного» як «старого» 

й «відмерлого» в США в 1960-х роках із боку активної молоді – основної 

медіааудиторії – природно спровокували відторгнення, неприйняття стандартних 

форм і методів подання інформації в ЗМІ, що підштовхнуло до пошуку інновації в 

принципах подачі інформації. Інфотейнмент став наслідком зрушень у всіх 

сферах того періоду та проявом постмодерністського мислення. Певним чином 

ситуація повторилася у 2000-х роках і на теренах СНД, зокрема в Україні, коли 

населення, пройшовши через буремні 1990-ті, стало піддаватися впливу законів 

культури споживання й суспільства спектаклю. 

Хоча інфотейнмент має майже п’ятдесятирічну історію, за цей час 

ще не було вироблено чіткого підходу до його змістового, філософського, 

медійного й термінологічного розуміння. Неконтрольований процес запозичення 

програмами цієї концепції призвів до розпорошення в тлумаченні: 

інфотейнментом називають метод подання інформації, формат, жанр. Це 

спричинено й тим, що адаптація злиття інформації й розваги в кожній країні 

та навіть у конкретному ТБ-проекті відбувається цілком унікально.  

Проаналізувавши визначальні моменти історії розвитку інфотейнменту 

на американському й вітчизняному телебаченні, бачимо 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 саме в цьому сегменті демонструє популярність згадуваних 

проектів. 

Можна сказати, що на українському телебаченні, зокрема в підсумковому 

мовленні, інфотейнмент – це здебільшого форматні трансформації, які 

хоча й не здатні кардинально змістити жанрові межі, але неодмінно впливають 

на зміст, його глибину, рецепцію. Але в основі, у ядрі передачі, все ж залишається 
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одиниця інформації, нехай і по-іншому «упакована» прийомами гри, іронії тощо. 

З огляду на це в українських реаліях інфотейнмент слід розуміти як формат, що 

має сутність «обгортки» з набором зовнішніх ознак. 
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РОЗДІЛ 2  

ЗМІСТОВІ ТА СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СЕГМЕНТІ 

УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ  

 

2.1. Загальна характеристика підсумкового мовлення на українському 

телебаченні 

 

Світова практика телебачення сформувала досить стабільну ефірну сітку 

великих національних каналів, на яких в будні дні в прайм-тайм виходять 

щоденні новини, а у вихідні (найчастіше в неділю) – підсумкові випуски. Усі 

досліджувані проекти – «Подробности недели», «ТСН. Тиждень», «Факти тижня 

з Оксаною Соколовою», «События недели» – транслюються кожного тижня саме 

в неділю, перериваючись на «канікули» влітку (традиційно приблизно з середини 

липня до середини серпня) й узимку (перша половина січня). 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, які будуть зазначені нижче.  

Якщо раніше глядач був готовий дивитися годинну програму, 

щоб зрозуміти, подобається вона йому чи ні, то сьогодні все більше 

актуалізується необхідність швидкого впливу на реципієнта. У таких умовах 

інструментами утримання уваги стають малі архітектонічні форми телевізійної 

передачі – анонс і назви сюжетів. За визначенням Бориса Місонжикова, 

архітектоніка журналістського тексту (глобально передача також становить 

єдиний текст – прим. авт.) – відповідність його частин, естетичний рівень 

побудови твору як завершеного цілого, виправданість поєднання різних 

формотворчих елементів із метою досягнення гармонії [143, с. 95]. Автор 

акцентує увагу на тому, що архітектоніка є не тільки структуровизначальною, 
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але й найважливішою естетичною категорією. На телебаченні посилюються 

й інші її аспекти, а саме залучення глядацької уваги, відповідність особливостям 

сприйняття реципієнта й драматургічним законам. Поряд із цим залишаються 

актуальними і технічні показники. 

Анонс – важливий складник кожної програми, особливо великої 

за хронометражем. Усі огляди тижня виходять приблизно в один і той самий час, 

тож грамотно зроблений анонс може сприяти тому, що глядач залишиться 

дивитися продукт цього каналу й не переключиться на інший. У більшості 

програм анонси повторюються двічі. Періодично проекти змінюють формат цих 

коротких «промосюжетів». Так, деякий час на «Інтері» вони були урізноманітнені 

стенд-апами журналістів у кожній темі, а потім стали подаватися більш хаотично. 

На «ICTV» до анонсів включали цікаві синхрони, а на ТРК «Україна» головною 

особливістю була й залишається побудова тексту на запитаннях. До речі, єдиний 

щотижневик, у якому анонс передує привітанню, – це програма на «1+1».  

В усіх цих підсумкових проектах широко використовуються назви окремих 

сюжетів. Щоправда, у «Подробностях недели» вони деякий час фігурували 

лише на рівні анонсів («Запланована поломка» про навмисне неякісне 

виробництво техніки, «Віскі, кава, технології» про економічний зліт Ірландії). 

Такі назви виконують функції газетних заголовків: виражають головну ідею, 

авторське ставлення до теми, інтригують; найчастіше побудовані 

на різноманітних стилістичних фігурах і тропах, алюзіях і фразеологізмах 

(«Дороге бездоріжжя» про ремонт доріг, «Молоді та ранні» про українських 

дітей-геніїв («ТСН. Тиждень»), «Стороннім В.» про приїзд єврокомісара 

до України, «Эх, ua» про неліцензовані фільми («События недели»). У «Фактах 

тижня з Оксаною Соколовою» ці заголовки певний період слугували відбивками 

(«Коронована Україна» про злочинців у законі, «Загадковий замах» про напад 

на Рабіновича). Але тут помітна тенденція до зміни. Так, «События недели» 

останнім часом використовують більш традиційні назви («Напередодні лиха», 

«Ціна грошей», «Не по кишені»), зрідка вдаючись до прийомів іронії («Ні серпа, 

ані молота» про декомунізацію).  
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Одна з тенденцій сучасних телевізійних проектів – прагнення 

до динамічності, яка досягається за допомогою різних засобів, 

зокрема використання візуальних фрагментів у студії. Один екран чи ціла стіна 

з них, декілька великих екранів на різних стінах або й те, й інше одночасно – таке 

оформлення всіх підсумкових програм без винятку. Мультимедійні засоби 

використовуються для анонсів наступних сюжетів, ілюстрації підводок і заміток 

ведучого. На екранах транслюються як фотографії або інші види зображень, так 

і відео. Наприклад, під час підводки Алли Мазур до сюжету про закриття секс-

шопів через репліку Азарова на екрані з’являється така карикатура: 

на дорожньому знаку заборони на передньому плані тогочасний прем’єр-міністр, 

на задньому – будинок із назвою «Sex shop». Є приклади й невдалого 

використання мультимедійних можливостей. Так, під час підводки Андрія 

Данилевича на словах про те, що з аптек зникнуть життєвоважливі ліки, на екрані 

показують зеленку. Це передчасна візуалізація наступної фрази: «Уявіть на 

секунду, чим ми будемо лікуватися, якщо вони зникнуть? Зеленкою?». 

У більшості програм ведучі не просто стоять чи сидять на фоні екранів, 

а взаємодіють із трансльованою інформацією, апелюють до глядача: 

«подивіться», «ось», «саме так виглядає». У програмі «ICTV» 

взагалі використовується сенсорний екран, тобто Оксана Соколова сама вмикає 

потрібне зображення. Взагалі статичність не характерна для ведучих 

інформаційно-публіцистичних програм: вони заходять у студію на початку 

випуску, часто переміщуються нею. Так, Алла Мазур і Дмитро Анопченко 

під час показу особливо важливих відеоматеріалів підходять до стіни з екранами, 

коментуючи їх. Деякі ведучі переходять в іншу зону, коли до студії запрошуються 

гості. Особливістю програми «События недели» є те, що її теперішній ведучий – 

єдиний, хто сидить у студії. Стоячи Олег Панюта розповідає лише довгі 

повідомлення, які потребують ілюстрації на великому екрані.  

Можна констатувати, що проекти час від часу змінюють своє зовнішнє 

оформлення, а саме інтер’єр, подачу анонсів, стилістику надписів-назв сюжетів 

тощо. Більш сталими залишаються хронометраж і тематичне наповнення.   
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«ТСН. Тиждень» виходить на каналі «1+1» з початку 2000-х років. 

При наявності в сітці інших проектів Телевізійної служби новин («ТСН. День», 

«ТСН. Особливе», «Основний випуск: ТСН.19:30», «ТСН. Ніч») саме підсумковий 

випуск новин є одним з найпопулярніших. Із 20 нагород Телевізійної служби 

новин 12 належать саме тижневій передачі (премії «Телетріумф» і «Телезірка»). 

Проект «ТСН. Тиждень» неодноразово входив до десятки найрейтинговіших 

телепродуктів тижня [93; 95; 152; 169–171]. Майже беззмінною ведучою програми 

є Алла Мазур, її зрідка заміняють інші диктори, наприклад так було під час її 

декретної відпустки. 

Випуск транслюється щонеділі в часовому проміжку з 19:30 до 21:00, 

перериваючись на 10-хвилинну рекламу. Середній хронометраж програми – 45–75 

хвилин. Але є винятки, наприклад спецвипуск «ТСН. Вибори» (25.05.2014) тривав 

2 години. Також слід зазначити, що окремі сюжети певний час були значно 

коротшими (4–5 хвилин), ніж в інших тижневиках (7–11 хвилин). Передача 

складається з актуальних коментарів, відвідин студії гостями, огляду 

найголовніших подій у світі й країні за минулий тиждень, гострих питань до 

головних дійових осіб, коментарів авторитетних експертів, аналітичних прогнозів, 

прямих включень. У деяких випадках до студії запрошуються люди, з якими 

спілкується Алла Мазур. Так, під час подій на Майдані на програму приходила 

співачка Руслана, а в період активних суперечок у Верховній Раді частим гостем 

«ТСН. Тижня» ставав Володимир Макеєнко – голова регламентного комітету 

парламенту.  

За інформацією на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах 

«ТСН. Тиждень» – це «найгарячіші теми, найважливіші події, найскандальніші 

розслідування – усе, що ви обов’язково маєте знати». Часто такі топіки «най...» 

формуються в невеликі дайджести, і хоча вони приблизно однакові за структурою 

й формою подачі, але кожного разу йдуть в ефір під різними заголовками: «Кадри 

тижня, що шокували світ», «Події, що сколихнули Україну», «Кадри, що 

запам’ятались», «Скандальні події, що відбулись на останньому тижні року», 

«Події року, що відлунюють дотепер», «Добірка резонансних подій тижня». 
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Наповнення цих добірок варіюється: іноді це справді важливі соціальні, 

політичні, економічні події з життя інших держав й України, а іноді – наслідок 

шоуїзації, спосіб шокувати глядача. 

Якщо схарактеризувати все тематичне різноманіття «ТСН. Тижня», 

то здебільшого програма орієнтована на вітчизняні реалії, хоча зрідка 

зустрічаються сюжети про світові явища, які не стосуються України. Це єдиний 

підсумковий проект з аналізованих, який постійно розповідає про ДТП й інші 

кримінальні справи. Звичайно, тут мова не йде про такі гучні випадки 

національного масштабу, як «Врадіївська справа» чи «Караванський стрілок», які 

попадають у фокус всіх тижневиків.  

Крім того, саме «ТСН. Тиждень» найчастіше розповідає про знаменитостей 

і не тільки про співаків чи акторів. Наприклад, 28 грудня 2014 року у випуску 

Алла Мазур розповідала про те, що Євгенія Тимошенко вдруге вийшла заміж. 

Нерідко випуск закінчується так званим «музичним номером», що також не є 

характерним для інших тижневиків. Це може бути якийсь соціально важливий, 

на думку редакції, кліп чи фрагмент із концерту. Сама команда передачі також 

може готувати відеонарізки під музику: «ТСН. Тиждень» зробив кліп про 

протистояння в Україні» (17.11.2013), «ТСН. Тиждень» присвятив кліп пам’яті 

полеглим героям» (26.01.2014), «Відомі люди закликали українців до єдності» 

(23.02.2014). Орієнтація на скандальні й кримінальні теми цілком відповідає 

концепції інфотейнменту, а музичні вставки, на які б серйозні теми вони не були, 

також слугують посиленню розважальності. 

У більш розгалужених описах програми знаходяться головні концептуальні 

риси інфотейнменту: «Ми розповідаємо про політику іронічно – так, як про неї 

говорять усюди, окрім телеекранів. Ми розповідаємо про соціум та економіку 

легко – так, щоб зрозумів кожен. Ми розповідаємо про страшне, смішне, 

злободенне й резонансне – так, щоби було цікаво» [184]. Як і в більшості 

інфотейнментових підсумкових випусках, «ТСН. Тиждень» працює, підбираючи 

так звану «топову тему»: журналісти проекту «розкручують» подію, що на цей 

момент є найбільш актуальною. За словами Ольги Кашпор, репортеру передачі, 
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тижневик має «джентльменський набір із варіаціями», який складається 

з політики (але максимально зрозумілої), чогось «дуже близького до гаманця» 

(на кшталт «про їжу»), гламурного сюжету й «мегарозслідування», 

також затребуваними є медичні теми [106]. Ведуча програми так пояснює 

звернення до значної кількості сенсаційних тем: «За будь-якою «жовтою» 

новиною можуть стояти явище або тенденція, треба лише їх побачити». 

Лояльність до концепції інфотейнменту можна побачити у відповіді ведучої 

на питання про захоплення схемою «інформація + розвага» серед телевізійників: 

«Інфотейнмент – тобто принцип «інформувати, розважаючи» – балансу тем 

і думок не скасовує. Тут, як на мене, просто питання до української журналістики: 

наскільки досконало ми вивчили цей механізм, наскільки вправно вміємо ним 

користуватися. Зросла конкуренція вимагає від телевізійників одного: подавати 

новину якомога цікавіше, знаходити незаїжджені ракурси й несподівані повороти. 

Але суть при цьому мусить бути розкрита повністю. І коли розмовами 

про інфотейнмент прикривають банальну неповноту інформації – це лукавство. Я, 

наприклад, коли бачу «розвагу заради розваги», телевізор просто перемикаю» 

[184]. 

Проаналізувавши топ-10 трансляцій каналу за три роки, можна побачити, 

що підсумкові випуски займають серединні позиції серед лідерів «1+1». 

Поряд із новинарними проектами – жодних серйозних журналістських програм. 

У топ також стабільно потрапляють художні фільми, мультики, талант-шоу 

й гумористичні передачі.  

«ТСН. Тиждень» у топ-10 трансляцій «1+1» 

Таблиця 2.1 

Період Місце в топ-

10 програм 

каналу  

18–54, «Вся Україна»  Місце 

щоденних 

новин у топ-

10 програм 

каналу 

Рейтинг, % Частка, % 

Весна 2015 року (топ-10 

програм каналу) 

4 7,54 18,99 6 
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Зима 2014–2015 років 

(топ-10 програм каналу) 

6 8,83 20,53 5 

Осінь 2014 року (топ-10 

програм каналу) 

4 7,45 18,06 1 

2013 рік (топ-10 програм 

каналу) 

5 11,11 27,53 4 

2012 рік (топ-20 програм 

країни) 

16 11,1 26,3 13 

2011 рік (топ-20 програм 

країни) 

15 12,05 27,02 16 

2010 рік (січень – 

листопад, топ-20 

програм країни) 

17 11,28 25,09 7 

«Подробности недели» виходять в ефірі телеканалу «Інтер» щонеділі 

о 20:00. Щоденні новини каналу – «Подробности» – є найрейтинговішими 

в Україні, але й тижневий проект постійно входить до лідерів ефіру. Ця програма 

була створена першою з аналізованих: вона існувала в ефірі вже в 2001 році. 

«Подробности недели» позиціонує себе як жанр політичної аналітики. З опису 

програми на власному каналі Youtube: «Події семи днів, котрі потрібно знати, 

щоб розуміти, яким стане світ завтра. Репортажі з усієї планети, ексклюзивні 

сюжети й коментарі, історичні та актуальні розслідування в кожному випуску». 

Так, програма «Подробиці тижня» неодноразово ставала найкращою серед усіх 

інформаційно-публіцистичних передач, а також найбільш рейтинговою 

на вітчизняному телебаченні за підсумками неділі чи вихідних; декілька разів 

найбільш рейтинговим телепродуктом тижня [93; 95; 152; 169–171]. 

На відміну від «ТСН. Тижня», «Подробности недели» багато разів «змінювали 

своє обличчя». За роки існування проект мав 7 ведучих: Олександр Мельничук, 

Володимир Павлюк, Руслан Сенічкін, Олег Панюта, Андрій Данилевич, Євген 

Кисельов, Дмитро Анопченко.  

Разом із ведучим змінювалася і сама програма. Так, коли її вів 

Євген Кисельов, передача містила багато сюжетів про події у світі й історичні 

нариси. Наприклад, репортаж про обрання нового президента в Ірані (16.06.2013), 

про конфлікт музеїв – Ермітажу і Московського музею ім. Пушкіна (23.06.2013), 
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нарис «Чому Берію так легко заарештували і розстріляли» (30.06.2013) тощо. 

Після «літніх канікул» програму переформатували: хронометраж із 30 хвилин 

збільшився до 1,5 години, тому її стали переривати на повторні анонси. Змінився 

інтер’єр студії, до неї стали запрошувати гостей, при чому це єдиний випадок, 

коли співрозмовники сиділи напроти ведучого, а не стояли за стійками, що, 

на нашу думку, сприяло більш неспішним розмовам. До того ж у програмі 

з’явилась ефектна 3D-заставка.   

У жовтні 2013 року на зміну Кисельову прийшов Дмитро Анопченко, який 

у цілому зберіг формат програми. Тематичне наповнення залишилося приблизно 

тим самим: нарис про композитора Чайковського (10.11.2013), історичний сюжет 

про замах на Кеннеді (24.11.2013), репортаж про хвилювання в Єревані 

(28.06.2013). На початку 2014 року ефіри починає вести Андрій Данилевич. 

Студія змінює колір із синього на сірий, скорочується хронометраж, а стилістика 

передачі стає серйознішою: зникає музичний супровід, монтаж стає 

більш класичним, а авторські коментарі нейтральними. Але вже у квітні того 

ж року до програми знову запрошують Дмитра Анопченка – і «Подробности 

недели» повертаються до звичного формату. У сюжетах відчувається звернення 

до «парфьонівського стилю» – дотепні зауваження, динамічна, інтригуюча, 

енергійна інтонація, яскраві лінгвістичні прийоми, залучення великої кількості 

знімальних і монтажних ефектів. 

Цей тижневик характеризує частотне висвітлення не тільки світових 

й історичних тем, але й світської хроніки. Тільки показуються не поодинокі події, 

як у «ТСН. Тижні», а масштабні – вручення Оскару, Каннський фестиваль тощо. 

Також передача вирізняється великою кількістю власних кореспондентів в інших 

країнах, що з’являються в постійних прямих включеннях. Наприклад, 

під час громадянських хвилювань у якийсь державі, виборів чи просто 

для розповіді про найбільший госпіталь в Європі – «Шаріте», куди повинні були 

покласти на лікування Юлію Тимошенко (06.10.2013). 

Виразною особливістю проекту є те, що майже в кожному випуску є 

запрошені до студії гості. Це збільшує хронометраж програми, іноді він досягає 
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3 годин. Причому редакція обирає різноманітних особистостей: актор 

Олег Меншиков (01.09.2013), політтехнолог і журналіст Гліб Павловський 

(22.09.2013), міністр закордонних справ Леонід Кожара (02.02.2014). У досить 

цікавому вигляді був запущений восени 2014 року своєрідний брейн-ринг: 

6 співрозмовників, наприклад, лідери найвпливовіших фракцій відповідали 

на одне питання. На власну відповідь у кожного з них було 1,5 хвилини 

й 30 секунд на коментування відповіді одне одного. Така форма вікторини 

відсилає нас до базового принципу інфотейнменту – гри.  

Можна констатувати й гнучкість формату. «Подробности недели» частіше, 

ніж інші інформаційно-публіцистичні програми, роблять спецвипуски. 

Наприклад, вони запустили марафон «Ніч виборів» (26.10.2014), під час якого 

стежили за процесом у прямому ефірі. І лише через місяць редакція вже 

приготувала наступний спеціальний проект – «Майдан» (23.11.2014) 

з підзаголовком «Згадаймо все. А ще обов’язково розберемося, чому Майдан 

змінив людей, але не змінив владу? Що ми придбали і що не встигли зробити 

за цей рік? І про що шкодують ті, хто тоді вийшов на вулиці». У 2015 році 

під час виборів у місцеві органи влади «Подробности недели» також випустили 

3,5-годинну спеціальну програму про хід голосування, порушення, причини 

низької явки й прогнози на майбутнє (25.10.2015).  

Незважаючи на стабільно великий хронометраж із 2013 року, передача 

не втрачає динамічності якраз за рахунок великої кількості прямих включень, 

інтерв’ю в студії, які перемежовуються звичними для тижневиків сюжетами. 

Проаналізувавши топ-10 трансляцій «Інтеру», можна побачити, 

що підсумкові випуски хоч і входять до лідерів глядацьких переглядів, 

але з нестабільними показниками. Тільки за останніми даними 2015 року, 

програма змогла потрапити до п’ятірки лідерів ефіру каналу. Поряд у списку 

найбільш рейтингових – художні фільми, телесеріали, бокс і концерти. У список 

також стабільно потрапляє єдиний (за винятком новин) журналістський проект – 

передача «Стосується кожного».  
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«Подробности недели» у топ-10 трансляцій «Інтеру» 

Таблиця 2.2 

Період Місце в топі 18–54, «Вся Україна»  Місце 

щоденних 

новин у 

топі 
Рейтинг, % Частка, % 

Весна 2015 року 

(топ-10 програм 

каналу) 

4 5,79 13,87 3 

Зима 2014–2015 років 

(топ-10 програм 

каналу) 

8 5,98 13,78 3 

Осінь 2014 року 

(топ-10 програм 

каналу) 

10 4,81 11,68 6 

2013 рік (топ-10 

програм каналу) 

7 7,41 17,94 9 

2012 рік (топ-20 

програм країни) 

7 13,4 29,1 15 

2011 рік (топ-20 

програм країни) 

12 12,87 26,45 9 

2010 рік (січень – 

листопад, топ-20 

програм країни) 

6 12,8 27,95 4 

«Факти тижня з Оксаною Соколовою»9 виходять на каналі «ICTV» 

щонеділі о 18:45. Це перша підсумкова передача, що відразу позиціонувала себе 

як авторська, а також прямо заявляла про свою публіцистичність. На сайті каналу 

зазначено: «підсумковий інформаційний проект покликаний зробити 

інформаційне й публіцистичне мовлення каналу логічно завершеним». 

Також в описі акцентується, що програма завжди представляє гострий і свіжий 

погляд на життя в країні й закордоні, «дає можливість подивитися на світ у всій 

його різноманітності». Творці проекту пояснюють, що тижневик успадкував 

від щоденних випусків «Фактів» один із головних його принципів – динамічність, 

а серед інших характеристик важливим є подання інформації з різних точок зору 

                                                 
9 Проект здобув 4 статуетки премії «Телетріумф» (номінація «Найкраща підсумкова (аналітична) передача»), 

а в 2011 році Оксана Соколова була визнана «Найкращою ведучою інформаційно-аналітичної програми». 
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й під незвичайний ракурсом. Передача триває близько 45 хвилин, і цей 

хронометраж рідко коливається в бік збільшення чи зменшення.  

Оксана Соколова є незмінною ведучою з першого дня існування програми – 

12 лютого 2006 року. Від самого початку проект планувався як авторський; це 

єдиний тижневик країни, у назві якого постійно значиться ім’я ведучої. 

За словами Оксани Соколової, журналіст, який веде підсумкові новини, має 

відповідати багатьом вимогам: «...бути переконливим, але не зарозумілим, 

компетентним, але не нудним, відкритим, але не запобігливим. Усе на межі. 

Екран, як рентген, показує всю фальш. Одразу видно, що в людини за душею: 

порожнеча або стрижень». Крім того, журналістка вважає: єдине, що зараз у вік 

панування новин в Інтернеті може зачепити глядача, – це співпереживання 

в режимі реального часу [164]. 

У «Фактах тижня з Оксаною Соколовою» теж присутні своєрідні редакційні 

рейтинги: з травня 2014 року в ефір виходили «ТОП-5 подій тижня» та 

найяскравіші кадри наприкінці програми під час титрів (автопробіг голими, 

карнавал у Ріо-де-Жанейро тощо). Також у структуру деяких програм включалися 

дайджести з підзаголовками на кшталт «Гарячі теми тижня» чи «Цитати 

тижня». Характерною особливістю проекту є звернення до громадянської 

журналістики. Ведуча досить часто показує та коментує в студії фрагменти відео, 

зняті любителями. Як і у програмі «1+1», наповнення цих дайджестів 

неоднорідне. 

До студії зрідка запрошуються гості. Зазвичай це лише одне інтерв’ю 

на випуск: Сергій Тігіпко (28.09.2013), Лія Ахеджакова (15.03.2015), 

Міхеіл Саакашвілі (20.09.2016). Але бувають і винятки: так, напередодні виборів 

програма містила цілих три бесіди. 19 жовтня 2014 року до студії завітали 

по черзі один із лідерів «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул, прем’єр-міністр 

Арсеній Яценюк та один із лідерів блоку Петра Порошенка Юрій Луценко.  

Що стосується тематичного наповнення, то «Факти тижня з 

Оксаною Соколовою» більше, ніж інші проекти, висвітлює політичні теми. 
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Порівняно з ними соціальні, культурні й суто розважальні сюжети займають 

невеликий відсоток часу у випусках.  

Проаналізувавши топ-10 трансляцій «ICTV», можна побачити, що останні 

півтора року «Факти тижня з Оксаною Соколовою» – незмінний лідер показу, 

а щоденні «Факти», хоч і з великим відривом, але стабільно посідають друге місце 

рейтингу. До речі, проект від самого початку існування потрапив до топ-10 

програм каналу [200]. «ICTV» – єдиний з аналізованих мовників, у якого список 

трансляцій із найвищими показниками переглядів складається із численних 

журналістських проектів. Так, серед художніх фільмів, телесеріалів 

і гумористичних програм до рейтингу потрапляли такі передачі, як «Інсайдер», 

«Надзвичайні новини», «Громадянська оборона», «Антизомбі», «Дістало!». 

«Фактах тижня з Оксаною Соколовою» у топ-10 трансляцій «ICTV» 

Таблиця 2.3 

Період Місце в 

топ-10 

програм 

каналу  

18–54, «Вся Україна»  Місце 

щоденних 

новин у топ-10 

програм каналу 
Рейтинг, 

% 

Частка, % 

Весна 2015 року 1 4,97 12,63 2 

Зима 2014–2015 років 1 7,43 18,17 2 

Осінь 2014 року 1 5,83 15,70 2 

2013 рік 10 5,31 14,61 7 

«События недели» виходять на ТРК «Україна» щонеділі о 19:00. Програма 

з’явилась в ефірі українського ТБ пізніше за інші топові підсумкові випуски. 

Щотижнева передача позиціонує себе як інформаційно-аналітична програма. 

Опис проекту на офіційному сайті досить нейтральний: «У кожному випуску 

ведучий знайомить глядачів із найактуальнішими тенденціями в Україні й світі 

й аналізує події, які відбулися протягом тижня». 
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До 2010 року ведучим програми був Юрій Сугак, з 2011 – 

Андрій Данилевич, із 2013 року обличчям тижневика ненадовго став Євген Міхін, 

але вже за півроку його змінив теперішній ведучий Олег Панюта. У 2014 році 

передача запустила проект «События недели. Спецрепортаж» – серію авторських 

документальних фільмів у репортерській стилістиці, а через два місяці ще один 

додаток до тижневика – «События недели. Дебати», у якому Олег Панюта 

в прямому ефірі обговорював із гостями студії найактуальніші питання тижня. 

Трансляція проектів відбувалася відразу після основного випуску (о 20:00 

й 21:00).  

Запрошуються гості й у звичайні випуски. Насамперед це політики: 

Вадим Рабінович (08.02.2015), Олег Ляшко (20.09.2015), Леонід Кравчук 

(04.10.2015). Хронометраж програми, як і «Фактів тижня», досить сталий – 

до години. Тематичне різноманіття збалансоване: до випуску потрапляють 

як політичні, економічні, соціальні проблеми, так і культурні, календарні, сезонні 

(наприклад, про епідемію грипу чи отруєння влітку). Багато уваги приділяється 

впровадженню нових реформ, ефективність яких намагаються перевірити 

журналісти проекту.  

На відміну від попередніх каналів, на ТРК «Україна» новини й підсумкові 

випуски не часто входять до топ-10 трансляцій. Найвищі рейтинги здобувають 

телесеріали й художні фільми, футбольні матчі, а з журналістських продуктів 

у список трансляцій з найбільшою кількістю переглядів потрапляє лише ток-шоу 

«Говорить Україна». 

«События недели» у топ-10 трансляцій ТРК «Україна»  

Таблиця 2.4 

Період Місце в 

топ-10 

програм 

каналу  

18–54, «Вся Україна» Місце щоденних 

новин у топ-10 

програм каналу 
Рейтинг, 

% 

Частка, % 

Весна 2015 року Не ввійшла 

до топу 

- - Не ввійшли 

до топу 
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Зима 2014–2015 років Не ввійшла 

до топу 

- - 1 

Осінь 2014 року 9 3,64 9,42 10 

2014 рік Не має 

даних 

2,83 8,59 Показники: 

7,25 %, 2,40 % 

2013 рік Не ввійшла 

до топу 

- - Не ввійшли 

до топу 

1-й квартал 

2012 року 

2 9,68 21,09 3 

І хоча це єдина з аналізованих програм, яка не кожного разу потрапляє 

до рейтингів найуспішніших трансляцій каналу (лише у 2012 році «События 

недели» став найбільш рейтинговим проектом власного виробництва, а потім 

послабив позиції) [208], з 2014 року ситуація стала поступово змінюватися, вже 

у 2015-му тижневик досяг кращих показників. Порівняно з 2014 роком його 

частка збільшилася на 1,6 % і дорівнювала 10,51 %, а рейтинг склав 3,22 % (дані 

за перше півріччя 2015 року). У серпні того ж року проект пройшов в ефірі 

з рекордними показниками за період дворічної трансляції: частка – 15,41 %, 

рейтинг – 3,34 %. А за підсумками трьох кварталів канал «Україна» став лідером 

телеперегляду серед мовників, посівши перше місце відразу за двома 

аудиторіями, вагомий внесок у показники також зробила й інформаційно-

публіцистична програма «События недели» (частка – 10,83 %, рейтинг – 3,18 %). 

За даними наведених таблиць, «Подробности недели» й «ТСН. Тиждень» 

стабільно входять до річних рейтингів найкращих трансляцій українського 

телебачення до 2014 року. Така ситуація спостерігається ще з середини 2000-

х років [205]. При цьому новини «Інтеру» є найбільш популярним тижневиком 

України, а передача «1+1» посідає друге місце. Що стосується порівняння з 

щоденними випусками каналів, тут немає сталої тенденції. Крім того, що 

«Подробности» також випереджають своїх конкурентів інформаційного мовлення 

«ТСН». 
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Але останнім часом суперництво серед національних тижневиків зросло. 

Нерідко за тижневими показниками лідерство брали «Факти тижня» чи «События 

недели» (див. Дод. А, табл. 3). 

Вироблення аналізованими проектами контенту за концепцією 

інфотейнменту не раз спонукала медіафахівців до критики. У 2006 році, тобто на 

початку виникнення підсумкових програм українського ТБ, на сайті 

«Телекритики» був опублікований цикл розвідок Наталії Лігачової, у якому 

авторка детально аналізувала випуски інформаційно-публіцистичних проектів. 

Так, серед найбільших недоліків тижневих новинарних передач медіаексперт 

називає подачу авторами деяких своїх вражень і висновків як істини в останній 

інстанції, без будь-якої альтернативи, а також захоплення інфотейнментом 

«домашнього розливу», а саме представлення великої політики винятково як шоу 

й боротьби «нанайських хлопчиків», скандалізацію всього, що відбувається в 

країні, педалювання інтонацій іронії й суцільна зневага до фігур сучасного 

медіаполя. Щоправда, потім вона виправдовує згадану концепцію: «...що 

стосується інфотейнменту, то насправді він, звичайно ж, не протипоказаний, у 

тому числі й серйозним публіцистичним або аналітичним програмам. Однак 

інфотейнмент не в тому «дикому» розумінні, який використовують наші 

телевізійники наліво і направо, впихаючи в репортерські сюжети кадри з 

мультиків під хвацькі мелодії ... Насправді інфотейнмент в аналітиці – це надання 

викладу інформації парадоксальних, гострих, акцентуйованих контекстів. Це 

забезпечення реального зіткнення реальних думок, позицій – тобто драматизація 

подачі інформації та її трактувань. (...) до дійсно грамотної і професійної роботи в 

жанрі інфотейнменту нашому ТБ ще далеко» [122].  

Інший медіаексперт Отар Довженко відзначає, що сюжети, зняті 

для тижневика, у більшості випадків не ставлять на меті аналіз, збір експертних 

думок чи проникнення в причини й глибинну суть трансльованих явищ, а є 

лише описами поданих у розвитку подій, що пересипані коментарями 

різноманітних дійових осіб, серед яких наявність експертів – це рідкість. «Зате тут 

вітають усілякі засоби шоуїзації – стенд-апи в несподіваних місцях, уривки 
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з художніх та мультиплікаційних фільмів, наскрізні метафори тощо. Все це далеко 

не завжди сприяє донесенню до аудиторії повної інформації в зручному 

для сприйняття вигляді: спробуй, розберися в хитрощах податкової політики, 

якщо щосекунди тобі показують кадри з «Иронии судьбы» чи «Ну, погоди!», 

а журналіст звисає з новорічної ялинки» [77]. 

У 2011 році громадською організацією «Телекритика» був розпочатий 

новий моніторинговий проект, у фокусі якого знову опинилися підсумкові 

програми. Огляди випусків виходили, як і досліджувані проекти, щотижня. 

Як зазначає Отар Довженко, жанрова еклектика названих проектів призводить 

до очевидного розмивання вимог щодо дотримання професійних стандартів, 

а саме до явних порушень канонів журналістики: суб’єктивних суджень, 

невідокремленості фактів від коментарів, відсутності балансу думок. Треба 

зазначити, що від самого початку існування «Телекритики» на сайті публікуються 

розбори випусків тижневиків українського телебачення. З 2013 року естафету 

аналізу підсумкових проектів підхопила Марина Довженко, а з 2014 року огляд 

продовжує Сергій Лефтер. Серед найбільш серйозних порушень останній автор 

виділяє неперевірену інформацію, засилля джинси й ігнорування найважливіших 

подій [118–120].  

Навіть із загального опису досліджуваних проектів й основних претензій, 

які виставляють до них медіаексперти, стає зрозумілим два погляди 

на тлумачення інфотейнменту: у його первинному вигляді, коли інформація 

подається через усілякі прийоми, але при цьому не нівелюється; і в течії, яка має 

назву «шоуїзація»10, тобто акцентування лише на оболонці, зовнішньому боці 

повідомлення без належного контролю змісту. Сама по собі ця тенденція, 

                                                 
10 Зниження якості наповнення ефіру дослідники називають різними термінами (видовищезація, естрадизація, 

таблоїдизація, скандалізація тощо). Обираємо поняття «шоуїзація» як найбільш прийнятне для інформаційно-

публіцистичного сегменту ТБ. 

Слово «шоу» має два визначення: у прямому сенсі – вистава розважально-естрадного жанру, театралізований 

показ, а в переносному – що-небудь, розраховане на гучний зовнішній ефект, розголос [188, с. 214]. Поняття 

«шоуїзації» ЗМІ якраз поєднує і розважальний аспект, і розрахованість на сенсаційність, і акцентування уваги 

на «обгортці» повідомлення. Термін використовується здебільшого медіакритиками й науковцями для позначення 

негативних тенденцій у журналістиці (порожня видовищність, прийоми заради прийомів, обман глядацьких 

очікувань, маніпулятивність тощо) [5; 96; 109; 122; 159]. 
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хоча й має спільні риси з інфотейнментом, але між ними не можна поставити знак 

рівності.  

Наявність розважального елементу приводить до первинного нерозуміння 

протиставлення наведених концепцій. Але ця антонімія розкривається в працях 

відомих дослідників. Уже в згаданому романі Германа Гессе описується 

«фейлетонна епоха» (поняття окреслене ще Освальдом Шпенглером у роботі 

«Занепад Європи») [231], коли будь-яка публікація ЗМІ набула форму 

просто розваги для читацької публіки, на іншій чаші терезів опиняється саме гра 

інтелектуалів [51]. У Йохана Хейзинги також є протилежність ігровій свідомості – 

«пуерилізм», який поєднує наївність, нетерпимість і грубість юнацтва. Це 

приводить до того, що робота, обов’язок у житті міняються місцем із грою, 

не сприймаючись серйозно, у той час як азартна діяльність посідає перше місце, 

включаючи в себе невгамовну жагу до банальних розваг, грубих сенсацій 

і прагнення до масових видовищ. Філософ застерігає, що такий підхід призводить 

до девальвації моральних цінностей у суспільстві [218].  

А в Умберто Еко ця ж проблема порушується в статті «Від гри 

до карнавалу», що важливо, дослідник торкається й сфери телебачення. Сама 

по собі ігрова діяльність описується італійським філософом як досвід, корисний 

для тіла й розуму, але втративши міру в іграх, людство стало тонути в тотальній 

карнавалізації, яка своїми нескінченими розвагами «нікого не насичує, 

а тільки розпалює апетит» [234]. 

Українська дослідниця Оксана Косюк також розподіляє екранні продукти 

на суто розважальні проекти й такі, що виконують рекреативну функцію на рівні 

з іншими. Друга категорія – давня карнавальна й агональна культура, 

пристосована до потреб сучасної комунікації, не поступається за популярністю 

першій – еротично-сміховим модифікаціям міфо-ритуальної традиції (а інколи 

й випереджає їх за рейтингами). До неї потрапляють і цікаві для нашого 

дослідження інформаційно-публіцистичні проекти, у яких спостерігається 

використання розважальної форми для створення медіапрограм [107].  
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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 змісту – 

шоуїзацію. Задля того, щоб проаналізувати, яке з цих медійних явищ превалює 

в інформаційно-публіцистичних програмах українського телеефіру, виділяємо 

первинні ознаки досліджуваної концепції – злиття інформації та розваги. Так, 

дослідивши знакові інфотейнментові передачі, можна говорити про певні риси, 

що виокремилися за роки існування концепції. Поділяємо їх на змістові 

й структурні новації11 (деталізація, персоноцентричність, зміни в подачі сталих 

композиційних елементів матеріалу) й способи та прийоми реалізації концепції 

(лінгвістичні фігури й тропи, музичний і шумовий супровід, експерименти, 

інфографічні вставки, знімальні й монтажні прийоми). 

 

2.2. Ознаки інфотейнменту в передачах інформаційно-публіцистичного 

типу 

 

2.2.1 Деталізація як ефективний засіб привернення уваги. Серед 

сучасних способів викладу інформації й прийомів привернення глядацької уваги 

на телебаченні в ракурсі концепції інфотейнменту останнім часом особливо 

поширений прийом деталізації12. Деталь у журналістиці відрізняється від деталей 

у суміжних видах творчої діяльності – літературі й кінематографі, у яких автор 

має можливість створити яскраву подробицю, що схарактеризує ситуацію, героя, 

явище тощо. Журналіст має виокремити деталь із реальних чи змоделювати таку, 

яка мала місце в дійсності. У другому випадку мова йде вже про рівень асоціацій і 

символів. У теоретичній та прикладній літературі для журналістів це поняття є 

маловивченим. У більшості професійних посібників деталізація розглядається 

побіжно, без ґрунтовного осмислення цього прийому, його функцій й 

                                                 
11 Деякі з цих новацій були проаналізовані в статі «Інформаційно-публіцистичні проекти українського 

телебачення: стильові тенденції» [33]. 
12 Більш докладно теоретичне обґрунтування доцільності використання прийому деталізації наведене в одній 

з наших публікацій [37]. 
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особливостей використання, без наведень класифікацій; недостатньо досліджене й 

використання деталі в телевізійних медіапродуктах [105; 134; 229]. Зазначений 

прийом так чи інакше стосується всіх жанрів тележурналістики, зокрема 

інформаційно-публіцистичних проектів, у яких знаходить широкий ужиток і 

виконує різноманітні функції.  

Деталізацію як таку можна розглядати у двох вимірах. У вузькому розумінні 

– це використання головного її інструменту – деталі. У широкому розумінні це 

поняття збігається із загальним визначенням, яке наводять тлумачні словники: 

«докладно, в усіх подробицях з’ясовувати, розробляти що-небудь» [40, с. 289]. 

Переносячи цю дефініцію в медіапростір, можна говорити про деталізацію як 

індуктивний спосіб викладу матеріалу, побудову сюжету на основі переліку 

поодиноких фактів, прикладів, подробиць. Так, нерідко під час розгляду певної 

проблеми, явища, події журналіст здійснює це на прикладі історії окремої людини 

або через нанизування декількох подібних чи контрастних історій для того, 

щоб глядач сформував із деталей загальне уявлення. Анатолій Аграновський 

зазначав: «...чим точніше, чим із більшим проникненням у деталі, чим із більшою 

характерністю описано конкретну справу, тим сильніше буде виявлено типове 

для всіх людей і місць» [1, с. 186].   

Наприклад, нарис про Сноудена розгортається через одну деталь з 

біографії – спогад про його рідне місто («Подробности недели», 29.12.2013), 

а через низку прикладів13 журналіст «ТСН. Тижня» розповідає про проблему 

опалення в селах (24.01.2016). Повністю будується на окремій деталі й сюжет 

про перемогу на виборах Петра Порошенка. Назва матеріалу – «Політичний 

портрет п’ятого президента України» (01.06.2014). Журналіст бере за основу 

цифру «5» й розповідає усе через неї: власник «5 каналу» та спортклубу 

«5 елемент», обраний у травні – це 5-й місяць. Слова «Цифра «5» все життя 

супроводжувала Порошенка» звучать на фоні малюнка Леонардо да Вінчі 

під таємничу мелодію. На 5 композиційних частин поділений і сам сюжет. 

                                                 
13 Тут і далі слова «приклад» і «подробиця» вживаються як синонімічні до ключового поняття «деталь» 

для запобігання тавтологій.  
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Закінчується нарис так: «Дідусем Порошенко стане вже у якості президента. 

Це фактично 5-та дитина в родині президента. Це 5-та висока державна посада 

у його кар’єрі. Нумерологи вважають, що це гарний знак: 5 – символ волі 

активної дії». Несподіваний погляд на тему, яку висвітлюватиме кожен 

із тижневиків, виокремлює матеріал «ТСН. Тижня» й демонструє якісний 

інфотейнментовий підхід до розгортання теми. 

Дослідження підтверджують успішність деталізації в донесенні інформації 

до реципієнта. Єфим Добін стверджує: «Відображена деталь, одна точка, один 

штрих впливають не менш сильно, ніж у подробицях описана картина» [73, 

с. 353]. За дослідженням Лариси Ухової, матеріали, що містять 10 деталей, 

ефективніші на 40 %, ніж ті, що мають перелік 4-х. Однак навіть одна, але 

яскрава, виразна подробиця – іноді за допомогою ефекту несподіванки – змушує 

глядача «зупинитися», значно посилює концентрацію його уваги й через 

асоціативні зв’язки – ступінь затримання інформації в пам’яті сприймаючого 

суб’єкта [213, с. 95].  

Прийом деталізації багатофункціональний, але за своїм основним 

призначенням в інформаційно-публіцистичних програмах збігається 

із завданнями інфотейнменту – інформувати та розважати глядача, саме тому 

деталізація є одним із основних принципів подання інформації цього формату.  

Перша функція – інформування – реалізується завдяки властивості деталей 

надавати комплексного уявлення. Прийом деталізації додає телепубліцистичному 

сюжету конкретності та ємності, бо однією-двома рисочками яскрава подробиця 

здатна відтворити явище в його цілісності. Саме за допомогою цього прийому 

досягається високий рівень правдивості журналістського матеріалу: значна 

кількість поодиноких фактів та подробиць «включає» свідомість глядача 

до реальності, є показником відповідності медіапродукту стандартові 

достовірності. Абстрактні судження стають зрозумілими й життєвими, 

таким чином створюється «ефект розпізнавання» для аудиторії. 

Досягнення ще одного важливого для репортажу ефекту реалізується 

завдяки використанню деталізації. Про це пише Максим Кім у праці «Репортаж: 
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технологія жанру»: «Документальність та точність відображення досягаються 

створенням «ефекту наочності». Серед засобів, що використовуються 

для досягнення цього ефекту, передусім можна назвати «використання яскравих 

деталей і подробиць». (...) За допомогою змістовних елементів такого типу можна 

описати різноманітні предмети чи об’єкти матеріального світу, охарактеризувати 

поведінку людей, зобразити зовнішні обставини події тощо» [104, с. 194]. 

Другою функцією деталізації є розважально-естетична. Насиченість 

у стислості, асоціативні зв’язки, поєднання контрастних елементів, залучення 

символів – усе це послуговується естетичній насолоді аудиторії14. Неповторне 

відчуття закінченості й повноти явища, картини, теми, які надаються лише одним 

штрихом, стає джерелом особливого задоволення для глядача. Естетичний ефект 

пов’язаний з одночасністю й нерозривністю обох полюсів сприйняття: емоційного 

й раціонального. Потрібно згадати про деталь як один із засобів типізації: 

за допомогою деталізації в екранній реальності можна наочно показати характерні 

ознаки соціальної дійсності, тенденції сучасності, розкрити особистість, описати 

місце дії, відновити історичні події, висвітлити через властивості одного явища 

особливості іншого. У цьому випадку завдання автора – подати всі обрані деталі 

так, щоб вони набували об’ємного й багатозначного естетичного смислу. 

Крім названих функцій, деталізація може виконувати й інші прикладні 

завдання: композиційної побудови, розробки конфлікту, створення сценарного 

ходу, лейтмотиву, символічної й метафоричної площин матеріалу, вираження 

авторської позиції тощо. 

У наукових студіях розроблено чимало класифікацій деталей15. Але 

в більшості випадків ці типології розробляли спеціалісти кіно- 

й літературознавства. Телебачення як вид творчої діяльності також неможливе 

без звернення до деталей, але в ньому цей прийом діє за своїми законами: «Подія 

недоторканна, але за кадром відбувається напружена, чітка й злагоджена робота, 

                                                 
14 За Єфимом Добіним, «зміст і сила деталі в тому, що в «безкінечно мале» вміщається ціле, нерідко – дуже 

велике» [73,  с. 349]. 
15 Так, за змістовою наповненістю можна виокремити такі види деталей: пейзажна, портретна, подієва, часова, 

просторова, предметна тощо [229, с. 10]. 
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яка мало залежить від того, транслюються кадри безпосередньо в ефір чи 

фіксуються на магнітну плівку. Оператор біля камери, режисер, котрий здійснює 

монтаж, виділяють певні деталі, усувають «зайве» для того, щоб насамкінець 

глядач побачив своєрідну видовищно-звукову інтерпретацію події» [104, с. 156].  

Поділяємо пропоновані види деталізації в сучасних інформаційно-

публіцистичних телепроектах за зовнішньою, технічною реалізацією: 

1) Вербальна деталізація, тобто без прямої візуалізації. Журналістські 

тексти рясніють різноманітними деталями, телевізійний словесний складник не є 

винятком. Ефірний час й особливості сприйняття усної мови потребують 

від тележурналіста влучності, стислості, чіткого, простого викладу інформації, що 

вдало реалізується за допомогою правильно підкресленої подробиці. Водночас 

багатозначність деталі16 дозволяє створювати нові смисли, формувати навколо неї 

сюжет, робити її основою розповіді журналіста. Як актуалізатор текстових 

категорій, деталь реалізує свій змістово-естетичний потенціал у межах цілого 

тексту, допомагаючи реципієнтові цілісно осягнути й оцінити описане явище, 

подію, історію, проблему тощо. 

Наприклад, у сюжеті («Факти тижня», 03.12.2012) про приїзд відомого 

лікаря-неонатолога до Києва: «Вона важила 270 грамів. Уявіть пляшку «Кока-

коли» – вона важить 300» (про новонароджену дитину). При цьому немовля 

ніхто не показує, факт про вагу настільки яскравий, особливо в поєднанні 

з порівнянням, яке містить згадку про звичний побутовий предмет, що це 

не потребує візуального підтвердження. Інший приклад: «Щорічно від отруєнь 

вмирають близько десяти тисяч українців – населення невеликого міста» 

(«События недели», 01.11.2015). У сюжеті про стажування українських лікарів 

в Ізраїлі («Подробности недели», 09.08.2015) одна влучна фраза характеризує 

простоту адаптації для вітчизняних спеціалістів: «Мовного бар’єру немає. Тут 

в лікарні в Ашкелоне кожен другий співробітник обов’язково розмовляє 

російською».  

                                                 
16 Валерія Кухаренко виокремлює різноманітні види текстової деталі: зображальна, уточнююча, характерологічна, 

імпліцитна, символічна тощо. Кожна з них має окремі властивості, які спрямовані на рефлексію й поліпшення 

розуміння тексту реципієнтом [115]. 
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Інколи деталь стає важливим аргументом, доказом, посиленням сказаного. 

Наприклад, аби ствердити компетентність експерта, зазначається: «він вже 25 

років у цій галузі» чи «він консультував того-то». Також деталь допомагає 

зробити якісь припущення. Оксана Соколова розповідає в студії про призначення 

Саакашвілі на посаду, акцентуючи увагу на тому, що Порошенко й новий голова 

Одеської обласної державної адміністрації знайдуть спільну мову, «адже їх 

пов’язує не тільки дружба, а й студентські роки: вони вчилися в одному ВНЗ» 

(«Факти тижня», 31.05.2015). А журналісти «ТСН. Тижня» додають сумніву 

у належності ухвалення державного бюджету парламентом однією фразою: 

«Кажуть, що зміст документа знали далеко не всі» (27.12.2015). В іншому 

сюжеті цієї ж програми деталь використовується, аби спростувати те, що лідери 

країн збираються не для серйозних дискусій, а лише для попередніх перемовин: 

«Зайняти цілий літак лише для підготовки для зустрічі – неправдоподібна версія» 

(17.01.2016).  

Нерідко за допомогою непересічної деталі журналісти намагаються 

полегшити сприйняття серйозної інформації. У репортажі про вибори в Німеччині 

кореспондент під час прямого включення закінчує свою розповідь саме фактом 

розважального характеру: «Що стосується результатів, є цікавий момент: 

щоб результати не були опубліковані заздалегідь в Інтернеті, сказали, що будь-

кого, хто обнародує попередні дані, оштрафують на 50 тисяч євро. І ви знаєте, 

таких сміливців не знайшлося» («Подробности недели», 22.09.2013).  

Вербальна деталь слугує для того, щоб дати глядачеві яскраве уявлення 

про заявлену тему. У студії Олег Панюта говорить: «Закон про декомунізацію 

прийняли. Як його будуть виконувати? Від п’яти до десяти років позбавлення 

волі. Стільки світить порушникам недавно прийнятого, але ще не діючого закону 

про заборону пропаганди комунізму й нацизму й використання символіки. 

Сховати в шафу футболку з гербом СРСР або крокувати по вулиці, не співаючи 

гімн Радянського Союзу – нескладно. А ось що робити з вулицею імені 20-го з’їзду 

КПРС, або, наприклад, селом Леніно?» («События недели», 26.04.2015). 

Алла Мазур так змальовує розкіш Міжгір’я: «Персональне поле для гольфу. 
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Табличка для собачої будки вартістю з автомобіль. Колекція раритетних машин 

на мільйони доларів і дорогоцінні картини» («ТСН. Тиждень», 23.02.2014). 

Але іноді вербальна деталь наводиться лише з метою розважити глядача 

й стає прийомом шоуїзації. Так, у сюжет про чисельність населення Землі, що 

постійно зростає, наводиться фрагмент інтерв’ю принца Філіпа про те, 

що якби він переродився, то повернувся б смертельним вірусом, аби зменшити 

кількість людства. У закадровому тексті журналіст зазначає: «після цього він 

заслужив прізвисько «вірус» («Подробности недели», 01.09.2013). У студійному 

повідомленні Алла Мазур розповідає про візит активістів до будинку Яценюка, 

закінчуючи на тому, що вони пообіцяли дружині прем’єра «навідатись ще» 

(«ТСН. Тиждень», 23.03.2014). При цьому такі факти нерідко акцентуються 

іронічною чи саркастичною інтонацією: «Після цього пішки у повному складі 

міністри вирушили на своє робоче місце» («ТСН. Тиждень», 02.03.2014). 

2) Вербально-візуальна деталізація, тобто така, яка одночасно 

реалізується на двох рівнях телевізійного матеріалу. Одне з правил поєднання 

відеоряду й закадрового тексту на телебаченні – це відсутність повторів, 

тавтологій на двох рівнях, тобто те, що показано, не потрібно називати словами, і 

навпаки. Наприклад, якщо на екрані демонструватимуть кадри з повною залою 

людей, що прийшли на концерт, то журналістові не потрібно проговорювати в 

закадровому тексті, що «на заході було багато людей». Слова повинні розкривати 

додаткові факти, як-от: «прийшли 3000 глядачів», «усі білети були розкуплені за 

місяць» тощо. Але в деяких випадках, особливо в інформаційних та 

інформаційно-публіцистичних жанрах, виникає необхідність у підсиленні 

сказаного «картинкою», наприклад, для досягнення зазначеного вище «ефекту 

наочності». Під час дослідження виокремлюємо чотири способи створення 

вербально-візуальної деталізації: 

- закадровий текст + відеоряд; 

- підводка ведучого; 

- стенд-ап; 

- синхрон. 
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Так, у сюжеті про продаж аптеками кодеїнових препаратів наркозалежним 

слова: «Використані упаковки валяються на газоні, немало їх і в десяти метрах 

біля аптеки» підкріплені крупними кадрами обгорток від ліків на траві. У такому 

разі журналістові необхідне візуальне підтвердження, оскільки фраза – 

звинувачувальна, а значить без відеоряду це було б порушенням стандарту 

достовірності. 

Нерідко деталізація використовується для проведення цікавих паралелей. 

Три тижневики одразу проводять однакові аналогії розчарування від заяви 

Януковича про відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС із засмученням 

національного масштабу: футбольна збірна країни втратила свій шанс потрапити 

до чемпіонату світу в Бразилії. Такі зіставлення часто ставлять на початку 

матеріалу, аби привернути увагу глядача. Сюжет про загострення військового 

конфлікту в Конго («Подробности недели», 22.12.2013) починається із розповіді 

про вулкан, який знищує щороку частину села біля його підніжжя, а потім у тексті 

зазначається, що від озброєного протистояння загинуло набагато більше людей. 

Цей репортаж Андрія Цаплієнка рясніє деталями. Життя українських миротворців 

він описує через порівняння зі звичним для них укладом життя: військові теж 

завели свиней та встигли з’ясувати, що місцевий набір для борщу не поступається 

класичному вітчизняному. Початок сюжету про бажання Литви допомогти 

Україні стати членом ЄС («Факти тижня», 04.05.2014) теж інтригує реципієнта, бо 

журналіст описує найдорожчій літак світової авіації перед тим, як перейти до 

основної теми.  

Деталі використовують і для закінчення матеріалу. Останні слова сюжету 

«ICTV» про те, як навчатимуться нові діти війни («Факти тижня», 31.08.2015): 

«У школу закупили багато української символіки. І навіть Леніна в центрі 

зробили проукраїнським» (на цих словах наїзд камери на пам’ятник, на шию якого 

пов’язали прапор).   

Другий варіант технічної реалізації вербально-візуального прийому – 

у студії – найчастіше пов’язаний із предметною деталлю. Наприклад, підводка 

ведучого («События недели», 01.11.2015) про продаж нелегальної горілки 
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в Україні: «Підроблений алкоголь дешевий, адже за його виробництво 

й реалізацію не сплачується жодної копійки податку. І купити його дуже 

просто. Ось, у такій незвичній упаковці, яку наш кореспондент придбав 

на київському ринку, десять літрів фальсифікату. До того ж цей спиртовий 

розчин в поліетилені, тобто гарантована отрута. Для зручності, як бачите, 

обладнано краником» (відеоряд: Олег Панюта дістає з-під столу підробку, 

розпаковує її, показуючи в деталях), (див. Дод. Б, мал. 1). У тому ж проекті 

матеріалу про епідемію грипу передують слова в студії «Ані масок, 

ані оксолінових мазей в аптеках днем із вогнем не знайдеш», які супроводжуються 

показом у руках ведучого означених фармацевтичних предметів («События 

недели», 31.01.2016).  

Стенд-ап журналіста «Інтеру» про конфлікт в Абхазії «Ця залізнична дорога 

веде до Тбілісі. До війни поїзди тут бігали кожні п’ять хвилин» починається 

з крупного плану колії, а закінчується зображенням поламаного світлофора 

(«Подробности недели», 23.06.2013). Інший приклад: стенд-ап журналістки, 

у якому розповідається про подорожчання хліба («ТСН. Тиждень», 14.09.2014). 

Разом із вербальними деталями, що позначають складники продукту, 

у закадровому тексті присутнє укрупнення кадру. А в сюжеті «Сюрпризи 

великоднього кошика в куточках України» («ТСН. Тиждень», 12.04.2015) інтерв’ю 

з господинями різних міст та селищ супроводжуються укрупненнями продуктів 

і страв, які вони готують.   

У синхронах також найчастіше присутня предметна деталізація. Особливо 

це стосується запису інтерв’ю у дії. Наприклад, у репортажі під назвою «Все 

можуть королі» («Подробностей недели», 14.06.2015), у якому журналістка 

проекту проводить по дню із мерами Львова, Києва й Одеси. Голова першого 

міста Андрій Садовий влаштував екскурсію резиденцією, де він приймає вищі 

чини. Мер розповідає, що тут покладена унікальна плитка, при цьому оператор 

відразу робить наїзд на підлогу. До речі, увесь сюжет наскрізь розважальний: 

кореспондент літає на вертольоті з Саакашвілі, п’є каву у львівських кав’ярнях, 

спостерігає, як Кличко фотографується з киянами, що вже тяжіє до шоуїзації 
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й спроби пропіарити названих чиновників. У сюжеті глядач спостерігає більше 

за тим, як мери розважають журналіста, а не виконують свої обов’язки.  

Загалом можна констатувати, що приклади вербально-візуальної деталізації 

суто розважального характеру є частотними. Так, у випуску «Подробностей 

недели» (29.12.2013) розповідається: журналісти «розкопали», які кофтинки 

носить маленька принцеса Великобританії (на екрані – фотографія одежі 

з цінником «35.99 фунтів стерлінгів»). А в сюжеті «События недели» 

про домовленості в Мінську в закадровому тексті зазначається: «Більшість 

журналістів втомилися й посідали на підлогу», – це ілюструється не одним-

двома, а майже десятком кадрів з представниками ЗМІ, які сплять, розмовляють, 

дивляться в телефон тощо (15.02.2015). 

3) Візуальна, тобто така, що не підсилена вербальним складником. 

Окрім фотожурналістики, телебачення – єдиний вид ЗМІ, у якому саме візуальна 

комунікація має первинне значення для реципієнта. Глядач довіряє своїм очам 

більше, ніж словам журналіста, саме тому цей вид деталізації є дуже важливим. 

Візуальна деталізація реалізується за допомогою різних за крупністю планів: 

макрокрупного (деталі), крупного й середнього. Наприклад, нерідко 

використовується зображальна деталь, яка створює враження фізичного відчуття 

об’єкта й особистої причетності до показаного на екрані. Особливо важливим цей 

прийом стає в репортажі, у якому створення «ефекту присутності» є жанровою 

вимогою. Потрібна візуальна деталізація й для досягнення динамічності17. 

У такому випадку можна використовувати «деталі-символи», що уособлюють 

важливу смислову одиницю події, явища, проблеми, чи ті, які зумовлять асоціації, 

саме вони нерідко виявляють позицію журналіста щодо сказаного. Часто 

через такі деталі-символи журналіст переходить з однієї підтеми до іншої. 

Візуальна деталізація загалом є «критерієм» якості відеоряду в сюжеті. 

«Картинка» має містити максимальну кількість деталей: це надає ексклюзивності 

                                                 
17 За Максимом Кімом, щоб показати подію в динаміці, репортерові «необхідно в центр твору поставити 

найяскравіші й емоційно насичені моменти» [104, с. 192]. 
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телевізійному відеоряду, оскільки телеглядач бачить на екрані те, що найчастіше 

не є досяжним для нього в житті18.  

Дуже часто сюжети починаються з кадрів-деталей, змонтованих кліпово. 

Особливо це характерно для підсумкових новин на «ICTV». У матеріалах про 

зміну курсу валют своєрідним прологом традиційно стає нарізка з вивісок 

обмінних пунктів, а про подорожчання продуктів – із прилавків базарів чи 

супермаркетів з укрупненням цінників. У репортажі про потоп на Одещині 

(«ТСН. Тиждень», 30.06.2013) першими кадрами показані в різних ракурсах 

потоки води, при цьому вони змонтовані через спалахи, а саме відео оброблено 

кольоровою корекцією зі швидкою зміною відтінків. Така подача відразу 

налаштовує на усвідомлення, що в регіоні сталося природне лихо із негативними 

наслідками. 

Нерідко візуальна деталізація несе додаткове змістовне навантаження: 

на перший погляд звичайні кадри в контексті набувають нового значення. Так, 

у сюжеті «Фактів тижня» про те, що в парламент знову потрапили суперечливі 

особистості зі скандальним минулим, таке асоціативне закінчення: 

перед Верховною Радою прибиральник збирає сміття (06.07.2014). Інший матеріал 

цієї програми – про прийняття бюджету країни парламентом – містить таку фразу: 

«У стінах Верховної Ради вже не пахло робочою атмосферою» (при цьому 

на екрані показані кадри з атрибутикою Нового року: гірлянди, ялинкові іграшки 

тощо).  

За допомогою крупних планів створюється й ліричний «завершальний 

акорд» сюжету. Останні слова аналітичного матеріалу «ТСН. Тижня» «Куди 

емігрує український бізнес?» (26.05.2013): «Це починається нова хвиля трудової 

міграції». Метафора журналіста супроводжується кадрами моря й хвиль. Подібні 

                                                 
18 Олександр Макушин пояснює, що саме це є однією з причин інтересу аудиторії до ЗМІ, котрі використовують 

відеоконтент: «Якщо потенційний представник глядацької телеаудиторії особисто присутній на події (наприклад, 

на футбольному матчі), то, на відміну від телеглядача, він не має можливості використати ті бонуси, які пропонує 

телевізійна трансляція. Основна перевага телебачення – можливість показувати деталі події, котрі «не бачить 

людське око». Безумовно, сидячи на трибуні стадіону, часто неможливо визначити автора забитого голу, 

у той час як оптика телекамери здатна передати глядачеві біля екрана телевізора такі ексклюзивні факти, як колір 

очей, вираз обличчя травмованого футболіста тощо. Ця незаперечна перевага деталізації, характерна саме для 

традиційного телевізійного показу, зумовлена використанням професійних камер із професійною оптикою» [134, 

с. 44]. 
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фінальні кадри і в сюжеті «Фактів тижня» про проблеми постачання води 

до Криму: море, пташка над ним, гірський пейзаж (16.03.2015). 

Використання сукупності подібних за крупністю, але різноманітних 

за змістом кадрів (без пояснення в закадровому тексті) називається «аналітичним 

монтажем». Цей вид монтажу через показ лише елементів дійсності створює 

в глядача враження, що він бачив загальну картину, залишаючи певну інтригу. 

Сюжет «Событий недели» (18.01.2015) починається нарізкою під новорічну 

мелодію: телевізор, салат «Олів’є» на столі, пара сидить на дивані. Але це 

матеріал не про святкування Нового року, а про заборону транслювати деякі 

російські фільми й серіали на ТБ. 

Публіцистичний дискурс, не визнаючи вимислу, передбачає можливість 

домислу, який і відбувається в разі використання аналітичного монтажу. Так, 

у сюжеті до річниці Голодомору послідовно показані фрагменти сільської хати 

й подвір’я: старі дерев’яні двері, заіржавілий замок сараю, курча. Ці деталі 

допомагають відтворити атмосферу, доповнити нею розповідь бабусі із села 

Мазанки, яка єдина серед односельців пам’ятає той час. Подібні фрагменти 

викликають асоціації, підштовхуючи до думки: мало що змінилося в житті села з 

того часу. 

Нерідко в сюжетах поряд комбінуються вербальна й вербально-візуальна 

деталізації. Так, у сюжеті про перевірку роботи нової поліції («ТСН. Тиждень») 

перший виокремлений журналістом факт не ілюструється, а другий 

підтверджується кадрами: «У новій поліції є кандидат фізичних наук, який 

власноруч відремонтував світлофор. І привабливі дівчата модельної зовнішності, 

від яких здіймається шквал емоцій у чоловіків» (06.09.2015). Приклад тяжіє 

до шоуїзації, бо апелює до базових інстинктів для звеселяння аудиторії. Цей 

сюжет повністю побудований на прийомі деталізації в широкому розумінні 

поняття: журналіст намагається розповісти про нову поліцію майже виключно 

через наведення окремих фактів (переслідування юнака – порушника правил 

дорожнього руху, арешт нетверезого генерала тощо). 
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Також можуть комбінуватися й візуальна деталізація з вербально-

візуальною. Матеріал «Фактів тижня» (12.10.2014) під назвою «Статки 

депутатів і чиновників стануть відомі всім українцям» містить таке речення: 

«Корупція під тиском громадськості...» (пауза – кадри мітингу, бастувальники, 

плакати) «...і помідорів» (різке наближення на відра з помідорами).  

Чимось середнім між візуальною й вербальною деталізаціями можна 

назвати частотне використання кадрів із надписами. Так, репортажі з Греції, яка 

опинилася на межі виходу з єврозони, містить слова: «На стінах банків - 

народний постреферендумний фольклор» (при цьому показаний надпис «Краще 

стати драхма й зламатися, аніж стати рабами євро») («Факти тижня», 

12.07.2015). Через подібні кадри розкривається життя в одному із селищ 

Луганської області – вивіски «Аптека тимчасово не працює», «Сигарети, горілка 

вивезені. Не ламайте, будь ласка, магазин», поруч із ними – сліди від пострілів 

на дверях («Подробности недели», 15.02.2015). 

На деталях часто побудовані соціальні теми, але матеріали про економіку 

й політику в українських тижневиках також рясніють акцентуванням яскравих 

подробиць, подекуди без змістового навантаження. Американські журналісти 

ще в 1960-70-х роках, упроваджуючи інфотейнмент, стверджували, що глядачам 

буде цікавіше дізнатися, якою була краватка президента на важливій зустрічі, 

аніж усі обговорені на ній теми. Це правило особливо часто використовують 

журналісти «Фактів тижня з Оксаною Соколовою». Наприклад, у сюжеті «Що 

приніс Україні візит Ангели Меркель?» згадується, на якій автівці приїхала 

канцлер Німеччини (24.08.2014), у репортажі про чергове засідання Верховної 

Ради такі акценти: голову Нацбанку Валерію Гонтареву зустріли папірцями 

із зображенням доларів, а одного з депутатів заблокували (18.01.2015). Матеріал 

про візит віце-президента США на третину складається з таких питань: чому 

Джозефа Байдена вдруге зустрічає малочисельна делегація, чи можна приходити 

на такий захід у дутій куртці, наскільки автентично були одягнені дівчата, які 

подавали гостеві хліб-сіль, у якому готелі й номері зупинився Байден і що за фото 

він ранком виклав у соцмережі. 
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Слід зауважити, що деталізація в українських інформаційно-

публіцистичних телепроектах часто посилюється лінгвістичними прийомами 

актуалізації уваги: «ось це», «саме така», «зверніть увагу», «як бачите» тощо. 

Роль знаків пунктуації (сигналів для зупинки й концентрації на письмі) 

виконують паузи, у деяких випадках навіть зітхання журналіста. У візуальній 

площині привернення уваги досягається за допомогою наближення, використання 

статичних кадрів після динамічних і різноманітних монтажних ефектів. Окрім 

того, можуть долучатися звукові ефекти й різноманітні варіації з музичним 

супроводом (початок музичної композиції на важливому моменті чи її 

припинення, підвищення звуку на словах або паузі). Слід розуміти, що поряд зі 

значними деталями використовуються незначні, які в процесі деталізації 

виконуватимуть підсилювальну функцію. Часто основних ознак деталі стає 

недостатньо, тоді другорядні сприяють розумінню основних. 

 

2.2.2. Персоналізація й персоніфікація як ознаки інфотейнменту: 

розмежування понять. Одна з привнесених інфотейнментом рис, притаманних 

українським публіцистичним проектам, – персоноцентричність19. І хоча це був 

своєрідний прорив у сфері журналістики, як все нове, він базувався на вже 

відомих у ЗМІ прийомах та методах. Так, настанова «людина у центрі матеріалу» 

завжди була однією з головних характеристик, наприклад, художнього нарису. Це 

правило стосується усіх різновидів жанру, окрім науково-популярного; у 

портретному – в центрі оповіді знаходиться головний герой, а в проблемному, 

подорожньому й інших нарисах – сам журналіст. Новизною розробників 

інфотейнменту було те, що вони цю особливу рису нарису стали використовувати 

в аналітиці та навіть в інформаційних жанрах, котрі раніше вимагали від автора 

максимального невтручання.  

                                                 
19 Однією з основних помітних рис нової історичної фази розвитку цивілізації є персоноцентричність. Цією 

тенденцією пронизані всі сфери людського життя: у царині державобудування актуальним стає формування 

громадянського суспільства, коли кожна людина має цінність; у рекламі – це звернення до антропоцентричних 

меседжів, більш зрозумілих та яскравих для аудиторії; у бізнесі – модель взаємодії «person to person» і т. п. 

Персоноцентричність характерна і для журналістського дискурсу.  Цю тенденцію відмічають багато дослідників 

мас-медіа, зокрема Юлія Антоненко, Ольга Миронова, Світлана Распопова, Любомир Стойков та ін. [3; 142; 165; 

178; 191; 197 тощо]. 
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Теоретики інфотейнменту розробили тактики введення в матеріал людини 

як центру оповідання, через який розгортаються проблема, історія чи подія. Вони 

пов’язані з законом сприйняття змодельованої реальності, якою є телевізійний 

дискурс. Так, контакт глядача в умовно реальному часі з автором чи іншими 

людьми, представленими в медіатворі, створює ефект психологічної достовірності 

аудіовізуального повідомлення. Ця естетика телевізійної комунікації сприяє 

перетворенню аудиторії на активного учасника журналістської оповіді.  

Рон Хауерт, один із американських теоретиків інфотейнменту, 

запропонував зосередитися на особистості журналіста-оповідача, тому що 

цікавого співрозмовника завжди будуть слухати, при цьому амплуа «ведучого-

всезнайки» є недоречним, бо може відвернути аудиторію [197]. Швейцарський 

дослідник мас-медіа Курт Шобі в статі «Інфотейнмент» серед інших ключових 

рис цього феномену також виділяє персоналізацію – процес, у якому 

за допомогою образу автора для глядача створюється враження не масової, 

а міжособистісної комунікації: «Зрештою, це приводить ще й до того, 

що зачіпаються почуття реципієнта, що потім спонукає його обговорювати 

програму після завершення ефіру» [257].  

Пропонуємо умовно розділити всі прийоми, які пов’язані із «олюдненням» 

матеріалів, на дві групи: персоніфікація й персоналізація. Через полісемічність 

термінів багато дослідників вживають ці поняття як синонімічні. Для пояснення 

внутрішніх відмінностей (що стосується автора, а що – персонажів медіатексту) 

вдаються до додаткових пояснень. Наприклад, Ольга Миронова вводить поняття 

«подвійної персоналізації», щоб розкрити ці два рівні [142]. Але детальний аналіз 

явищ викриває хибність розуміння цих понять як синонімів. Щоб уникнути 

неточностей і суперечливості, уважаємо доречним розмежування термінів 

за словниковими визначеннями: персоналізація як категорія, що стосується 

авторського «я», та персоніфікація як поняття, яке вживається, коли мова йде 

про інших дійових осіб у матеріалі20.  

                                                 
20 Детально це розмежування досліджується в статті «Персоналізація та персоніфікація як ознаки інфотейнменту: 

розмежування понять» [35].  
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За «Стислим психологічним словником», «персоналізація – процес, 

у результаті якого суб’єкт (у нашому випадку журналіст – прим. авт.) отримує 

ідеальну представленість у житті інших людей і може виступити в суспільному 

житті як особистість» [110, с. 457]. Тобто автор через діяльність транслює свою 

індивідуальність. У багатьох експериментальних працях виявлено, 

що персоналізація може відбуватися за умови певної сукупності індивідуально-

психологічних рис, зокрема важливості й емоційної привабливості для інших 

людей. Референтність для глядача досягається тим, що «інший» повинен 

представляти проекцію власної суті реципієнта. Саме така риса персоналізації 

дозволяє авторові робити соціально значущі дії, які можуть вплинути 

на аудиторію та певним чином змінити її.  

Це вимагає від комунікатора в ЗМІ особливих якостей, і найбільш 

показовим у цьому стає телебачення як перший засіб масової інформації, котрий 

візуалізував носія інформації – автора, кореспондента, інтерв’юйовану особу – 

і зробив його відомим для широкого загалу. Нерідко конкретні програми й навіть 

канали в цілому асоціюються з конкретними обличчями, які стають їхніми 

візитівками, брендами. Манери, особливості вимови, жестикуляції, зовнішній 

вигляд телеведучого не є гарантією об’єктивності переданих повідомлень, 

але часто глядач свідомо обирає свого ведучого, а не свою передачу.  

Любомир Стойков у статті «Гедоністична функція медій: інфотейнмент 

і реаліті-шоу» аргументує важливість яскравої особистості журналіста 

формуванням у матеріалі своєрідної «творчої тусовки» і для автора передачі, і для 

глядачів, які віддаються гедонізму. Для такої «тусовки» на екрані має бути 

представлений і відповідний журналіст: вільний від ідеологічних, політичних 

чи зовнішніх утисків, здатний на оригінальне бачення й непідвладний 

стилістичним кліше у своєму тексті. Любомир Стойков узагальнює теоретичний 

матеріал і наводить чотири тактики, пов’язані з фігурою автора, який працює 

в інфотейнментових передачах: 

1) харизма «людини-магніту» чи «людини-кішки»;  

2) ведучий, що проводить інтерв’ю наживо; 
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3) показ невідредагованого, «сирого» інтерв’ю; 

4) перехресний діалог між ведучими й репортерами (у студії чи поза нею), 

а також із редакторами чи операторами за кадром [197].  

Остання тактика ще недостатньо вживана в інформаційно-публіцистичних 

телепрограмах України, можливо, тому що вони менше потребують прямих 

включень, бо мають на меті аналізувати події, а не оперативно їх передавати. 

До перехресних діалогів частіше звертаються «Подробности недели» та «ТСН. 

Тиждень».  

Якщо говорити про іпостасі автора в інфотейнменті, то це може бути «я, яке 

розмірковує» і «я, яке діє». У першому випадку таке амплуа, насамперед, дозволяє 

орієнтуватися на спільну з реципієнтом постановку проблеми, уведення його 

у творчу лабораторію журналіста, забезпечення ефекту співтворчості, спільних 

роздумів, які приводять і журналіста, і глядача до одного висновку. Друга «маска» 

сприяє концентрації уваги аудиторії не тільки на зовнішній стороні події, 

проблеми, явища, але й на осягненні їхнього внутрішнього сенсу 

через безпосередню участь журналіста в події; також це амплуа слугує «буфером» 

між умовним і реальним часом на телебаченні, бо «діюча» авторська іпостась 

реалізує ефект присутності. Журналіст стає учасником екранної дії, паралельно 

розповідаючи про свої безпосередні переживання, емоції, почуття й даючи оцінку 

пережитого. Усі ці прийоми пожвавлюють, «олюднюють» інформацію, 

підкреслюють, що передача тече «сама по собі», без додаткових втручань, цьому 

сприяє й розмовний, спонтанний стиль мовлення ведучого, який нібито веде 

діалог із глядачем.  

Любомир Стойков зазначає: «Не є таємницею, що крім ефекту релаксації, 

закладеного в самому явищі «інфотейнмент», подібні тактики мають певне 

психологічне навантаження: закріпити, посилити, перебільшити якості 

журналіста, увести його як медійну зірку» [197]. На нашу думку, саме 

необґрунтоване возвеличення працівників ЗМІ більше тяжіє до проявів шоуїзації. 

У самому понятті персоналізації також можна виділити два види: перший, 

пов’язаний із ведучим у студії, другий – із постаттю журналіста, який створює 
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матеріал. Хоча лише програма «Факти тижня з Оксаною Соколовою» позиціонує 

себе як авторська (це дуже добре відображено не лише в назві, а й у заставці 

щотижневика), але усі досліджувані програми побудовані на постаті ведучих. Це 

в першу чергу досягається за допомогою вищезазначених прямих включень, 

інтерв’ю в студіях і довгих повідомлень, які проговорюють диктори. 

Що стосується вираження авторської позиції ведучих, то найчастіше вона 

завуальована. Свою точку зору диктори виражають через провокативні питання 

й припущення. І навіть коли висловлюють її прямо, то пом’якшують 

формулювання. Як приклад – підводка спецвипуску «Подробностей недели» 

про вибори-2015: «Таке враження, що у всьому світі Хелоуїн наступає 31 числа, 

і тільки у нас 25-го. Настільки багато новин, несхожих на реальність, але це 

реально. Посудіть самі: в Одесі повідомляють, що затримали помічника мера 

в костюмі Чубакки, а по всій країні атака клонів». 

Також простежується тенденція до усунення бар’єрів між глядачем 

і ведучим. Диктори намагаються стати ближче до аудиторії, наприклад, 

через частотне вживання займенника «ми» й похідних від нього присвійних, 

а також різного типу звертань. Наприклад, так побудована студія 

Дмитра Анопченка: «Найгучніша новина – в українському уряді будуть 

працювати іноземці. Причому зовсім не радниками й консультантами, як ми 

могли б з вами подумати, а відразу міністрами. Ну, вони ж, мабуть, для нас 

і реформи зроблять. Петро Порошенко повідомив про нововведення на першому 

засіданні нового парламенту. Але в іноземців немає в Україні корупційних зв’язків: 

ні кума, ні брата, ні свата. Та й взагалі тільки далеко від України можна знайти 

далеких від нашої політики фахівців, а значить, і від традиційних дня нашої 

країни скандалів і протиріч» («Подробности недели», 30.11.2014).  

Нерідко ведучі подають інформацію через розповідь фактів з особистого 

життя, вражень чи реакцій. Олег Панюта в підводці до репортажу про відміну 

трудових книжок говорить: «У моїй трудовій, наприклад, перший запис був 

зроблений у далекому 1988 році» (при цьому в руках він тримає саму книжку, 

наприкінці показують крупним планом обкладинку). Алла Мазур починає 
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підводку про скасування ЖЕКів (17.05.2015): «Для тих, хто просив мене 

розповідати хороші новини, як кажуть в Одесі, вони в мене є». А в середині 

зазначає: «Я сама входжу в ОСББ». А в сюжеті до 1 вересня ведуча взагалі їде 

до своєї першої вчительки, розповідаючи під час поїздки про неї як 

про особистість, занурюючись у спогади й коментуючи, що зараз шукає першу 

вчительку для свого сина й розуміє, як це важливо.  

Виїзні студії характерні тільки для двох програм – «ТСН. Тижня» 

та «Подробностей недели». У цих же програмах ведучі можуть створювати цілі 

сюжети, а не тільки начитувати підводки чи студійні повідомлення. Це було 

характерно для передачі каналу «Інтер» і під час того, як її вів Євген Кисельов. 

Наприклад, у одному з випусків (22.09.2013) розгорнуто представлений тенісний 

сет ведучого з тогочасним президентом Януковичем, при цьому Кисельов 

коментує за кадром: «я погодився», «я не очікував», «я спостерігав». Теперішній 

ведучий Дмитро Анопченко часто висвітлює масштабні зарубіжні події на кшталт 

нагородження премією «Оскар» чи Венеціанський фестиваль.  

Алла Мазур більше їздить у межах України, наприклад, вона вирушає 

до Криму розповідати про масштабні махінації з курортною землею на півострові 

(15.09.2013).  

Цікавою є організація підводки про погодні негаразди (22.09.2013). Зйомка 

з нижнього ракурсу, йде дощ, Мазур крокує вулицею під парасолькою: «Вересень 

став місяцем всеукраїнського потопу. Синоптики мають визнати: ми маємо 

аномальну осінь. Київ побив рекорд, який протримався до цього 90 років. Те, що 

мало випасти за чотири місяці, уже випало, хоча вересень ще не закінчився, а 

пройти по вулицям уже складно». Кадр витісняється іншим, ведуча вже в студії 

закриває парасольку.  

У тому ж випуску все навпаки. Алла Мазур починає підводку в студії: «Ця 

майже фантастична історія сколихнула наших глядачів і змусила хвилюватися 

представників цілого бізнесу. Йдеться про новіші медичні досягнення, які тільки 

з нещодавно стали доступними українцям і можуть ощасливити тисячі 

бездітних сімей». Перехід через кадр на екрані – ведуча вже в лікарняному 



97 

 

кабінеті біля апарату УЗД: «Ось так виглядає дитинка на 21-му тижні 

вагітності». Після цього вона проводить коротке інтерв’ю з медсестрою, а потім 

передає в кадрі слово журналістці, яка підготовила цей сюжет. Після діалогу 

між ними кореспондентка йде на камеру, а Мазур залишається на задньому фоні. 

Деякий час у програмі «ТСН. Тиждень» багато репортажів мали подібний старт: 

підводка в студії, виїзні зйомки та представлення журналіста, який робив 

матеріал, стенд-ап останнього.  

Персоналізація виражається й у посиленні емоційності ведучих: вони вже 

не суворі диктори, які сухо подають інформацію. Це проявляється в міміці: 

посмішки – до / під час / після веселих підводок, заміток, сюжетів; зітхання – у 

разі сумних чи песимістичних. Наприклад, підводка Олега Панюти виглядає так: 

«Інформація про квартири й машини українців стане загальновідомою. Анонімно 

запросити дані не вийде. Господарі рухомого й нерухомого майна завжди 

зможуть дізнатися, хто ними цікавився» («События недели», 17.05.2015). 

Останні слова ведучий вимовляє з іронією в голосі й підозріло примружує очі. 

Ставлення до тем сюжетів може виражатися навіть у зовнішньому вигляді. Так, 

у повністю серйозних випусках часів Майдану Алла Мазур була одягнена в сукню 

жалобного кольору, а деякі студії читалися на чорному тлі.  

Розмаїття прийомів в організації студійних повідомлень чи підводок 

також сприяє закріпленню постаті ведучих і підтримує інфотейнментові тенденції 

загалом. Наприклад, у випуску «Подробностей недели» (22.09.2013) в студії 

з’являється артистка, яка грає на саксофоні. Після того, як вона закінчує музичний 

фрагмент, Євген Кисельов починає підводку: «У нас прозвучала у виконанні 

Катерини Ракової головна музика до фільму «Олігарх», прототипом якого був 

Борис Березовський. На минулому тижні виповнилося півроку з того моменту, як 

він помер». Такі багатозначні цікаві паралелі відразу впливають і на розум, і на 

емоції глядача.  

«Оживлення» інформації додають переміщення ведучих студією, а також 

залучення до розповідей екранів, на яких можуть бути статичні (фотографії 

чи колажі) чи динамічні комп’ютерні заставки або транслюватися фрагменти 
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відео. Наприклад, сюжету про те, що кандидати в депутати засипають людей 

подарунками («События недели», 30.08.2015), передують слова Олега Панюти 

на фоні колажу: люди вишикувалися в чергу до виборчої урни, а по нижньому 

краю кадру – різноманітні крупи (див. Дод. Б, мал. 2).  

Нерідко режисери вдаються й до 3-D-графіки. Це можуть бути окремі 

елементи, уписані у звичайний інтер’єр. Підводка сюжету про те, що країну 

завалило снігом, звучить так: «Сьогодні один із найбільш холодних днів року. 

І в студії так холодно, що здається, нібито замети не на вулиці, а поруч, 

так що хоч у приміщенні в сніжки грай» («Подробности недели», 25.01.2016). 

При цьому ведучого знімають з нижнього ракурсу, на підлозі лежить створений 

із використанням комп’ютерних технологій сніг, а на останніх словах Дмитро 

Анопченко дістає з-за стійки сніжок і кидає за камеру (див. Дод. Б, мал. 3). 

Часто й у «Подробностях недели», й у «ТСН. Тижні» для наочності 

аналогічно організовані студійні повідомлення на політичні теми: про розподіл 

депутатських крісел у Верховній Раді, результати голосування чи нові 

призначення на посади (див. Дод. Б, мал. 4–6).  
 

У цих же програмах нерідко створюють повністю змодельовану тематичну 

студію. Наприклад, у підводці до сюжету «ТСН. Тижня» про те, що Україна має 

намір провести в себе зимову Олімпіаду-2022 (17.11.2013). Алла Мазур 

розповідає, що лише траса для бобслею буде коштувати 100 мільйонів доларів 

(див. Дод. Б, мал. 7). Динамічне візуальне оформлення має й повідомлення 

про стрибок курсу валют (16.02.2014). За словами ведучої, найбільше відчули це 

коливання автолюбителі й тим, хто відкладав гроші на нове авто, «сьогодні за 

таку суму і годі сподіватися»: графічна автівка розпадається на частини (див. 

Дод. Б, мал. 8). 

Ще один уже згадуваний прийом – використання предметів у студії. 

Підводка про хабарі в суддівській сфері починається так: «Зараз, як і в 90-х, знову 

в моді – кеш. Його передають у конвертиках – ось так. Чи у чемоданчиках» 

(«Подробности недели», 08.03.2015). При цьому Дмитро Анопченко демонструє 

й конверт із грошима, і валізу (див. Дод. Б, мал. 9).  
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Другий вид персоналізації – це вихід особистості журналіста на перший 

план у сюжетах, що реалізується за допомогою різних засобів: афористичного 

мовлення, деталізації розповіді, використання питань, коментарів і навіть 

«угукання» за кадром, хоча особливо останнє до нещодавно вважалося недоліком, 

помилкою в проведенні інтерв’ю, долучення особистих вражень журналіста 

(«робітники демонтаж почали, посміхаючись», «у прокурених кабінетах цього 

інституту створили систему для голосування в Раді», «з моїх спостережень, 

чоловіки більше відгукуються на прохання про допомогу» тощо). 

Відчутна трансформація й на рівні стенд-апу – найвиразнішого 

композиційного елемента для вираження авторської позиції. Менш за все стенд-

апи характерні для «Фактів тижня», хоча з 2015 року їхня кількість у програмі 

значно зросла. Інші інформаційно-публіцистичні проекти заохочують появу 

журналіста в кадрі. Традиційно в репортажах робляться один-два стенд-апи, але 

їхня кількість у сюжетах сучасних підсумкових новин може досягати й десяти. Це 

зумовлено й тенденцією до персоноцентричності, і збільшенням кількості 

матеріалів, які містять розслідування чи експерименти. 

Раніше кореспонденти з’являлися в кадрі лише з вагомих причин, 

наприклад, розповісти щось суттєво нове чи побачене власними очима, висказати 

припущення чи зауваження, а класична форма стенд-апу новин була така: 

журналіст напроти місця подій або на фоні, важливому для теми матеріалу. 

Сьогодні аргументованих причин для використання стенд-апу може й не бути; 

цей композиційний елемент став у більшості випадків просто способом 

урізноманітнити відеоряд. Інформація нерідко подається в розважальній формі 

чи за допомогою низки прийомів, які не корелюються з внутрішньою суттю 

сказаного, а є лише формою.   

Наприклад, простежується тенденція до збільшення кількості динамічних 

стенд-апів чи стенд-апів у русі. Журналіст не просто повільно йде на камеру 

чи заходить у кадр, як це було раніше, а швидко ходить або майже біжить. 

У сюжеті «Що ховалося за воротами Міжгір’я?» («Факти тижня», 23.02.2014) 

журналістка багато разів виходить із кадру зліва направо, справа наліво: «Тут 



100 

 

кілька ставків, а тут розкішний фонтан, а тут...». У динаміці організований 

сюжет на цю ж тему у випуску «Подробности недели» (05.07.2015), під веселу 

музику журналістка ходить маєтком. Тут також можна простежити тенденцію 

використання невідредагованих фрагментів. Коли кореспондентка годує страуса, 

повністю показано, як вона довго сміється, а коли птах прикушує її руку, 

повертається на камеру із вигуком і коментарем: «Аж боляче!». А потім додає: 

«Виявляється, це не так складно: вони їдять звичайну траву». Весь сюжет 

побудований на таких емоційних репліках і враженнях журналістки. Наприклад, у 

спальні вона розповідає про те, що золотий батон бачили тільки на фотографіях: 

«Тут був знайдений золотий батон. Куди ж він подівся? Давайте пошукаємо, 

може, хоч крихти залишилися». Після цих слів кореспондентка починає 

обшукувати кімнату й навіть залазить під ліжко, при цьому вона вголос постійно 

приговорює: «Ні, ні, нема». Звичайно, у цьому епізоді спостерігаємо прийом 

шоуїзації, бо відсутня реальна мета знайти втрачений дорогоцінний батон: всі ці 

дії заплановані лише для розваги глядача.  

Репортаж про розвиток подій на Майдані також містить стенд-ап у русі: 

репортер швидко переміщується між барикадами, залазить на діжки, обходить 

групи людей («ТСН. Тиждень», 01.12.2013). Як і в попередньому випадку, мова 

в сюжеті йде про конкретну локацію, але тут така форма дозволяє показати 

більше видів і деталей.  

А в репортажі-розслідуванні про трудових мігрантів («События недели», 

27.03.2016) журналіст записує стенд-ап у той час, коли спускається вниз 

ескалатором, хоча ані локація, ані рух у кадрі не несуть додаткового змістового 

навантаження. У цьому ж сюжеті у великій кількості наявні стенд-апи, зняті 

прихованою камерою чи телефоном.  

Залучення неякісного відеоматеріалу – ще одна тенденція сучасних 

підсумкових новин – данина ері громадянської журналістики. Такі стенд-апи 

знімають і коли насправді немає можливості встановити обладнання для якісного 

відеозапису, і для розваги глядача. Наприклад, у сюжеті про кількість товарів 

російського виробництва в супермаркеті весь матеріал побудований на подібних 
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зйомках («Подробности недели», 01.02.2015). Аналогічно виглядає відеоряд 

у репортажі тієї ж журналістки про зміни життя в Криму («Подробности недели», 

04.05.2014). І якщо в другому випадку, можливо, були проблеми з професійною 

зйомкою, то в супермаркетах за законом знімати можна. Така подача інформації – 

ще одна ознака шоуїзації, бо додає відеоряду «рис розслідування».  

Частіше, ніж у підводках ведучих, журналісти в стенд-апах обігрують 

різноманітні предмети чи об’єкти. У сюжеті про місцеві вибори журналіст тримає 

в руках листівки з політичною агітацією («Факти тижня, 23.08.2015), а в 

репортажі про висвітлення подій Майдану кореспондент стоїть із німецькою 

газетою «Die Welt» («ТСН. Тиждень», 01.12.2013). Для зйомки стенд-апу про 

іспанське свято Сан-Пармін журналіст одягається в традиційний для цього заходу 

одяг – білий верх, червона хустка на шиї («Подробности недели», 07.07.2013). А 

поява кореспондентки «ТСН. Тижня» (29.09.2013) в кадрі організована так: «Я 

тут зібрала отаку картопляну купу. Це 130 кілограмів – саме стільки в 

середньому за рік з’їдає один українець» (різке наближення на картоплю, від’їзд), 

журналістка повертається до продавців: «Допоможіть мені, будь ласка». 

Чоловіки починають забирати в’язанки картоплі: «Раніше нам це коштувало 230 

гривень, а тепер за ці гроші ми зможемо купити майже вполовину менше. І це 

стосується не тільки картоплі». У такий спосіб через показ предметів наочно 

демонструється зміна цін.  

Рідко журналісти вдаються до «інфографіки дідівським способом». У 

сюжеті «ТСН. Тижня» (01.02.2015) журналістка організує свій стенд-ап за 

допомогою дошки. Починається фрагмент із показу пари взуття, яка «йде» в руках 

кореспондентки під веселу музику, потім з’являється журналістка і звучать слова: 

«Це черевички, які я купила своєму сину в Румунії, після оплати карткою вони 

виросли в ціні майже в півтори рази. Поясню як...» Потім кореспондентка 

розкладує схему з ілюстрацією ключових моментів на дошці (див. Дод. Б, мал. 

10).  

Використання локації також часто спостерігається в сюжетах. У матеріалі 

про кінофестиваль журналіст спочатку дивиться на екран, як звичайний глядач, 
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потім він повертається до камери зі словами: «Глядачі розділилися: хтось не 

пропускав жодного показу, а хтось демонстративно вставав і йшов, не 

додивившись і половини фільму» («Подробности Недели», 08.09.2013). У сюжеті 

про альтернативу відпочинку в Криму кореспондентка так організовує свою появу 

в кадрі: стенд-ап записується в тамбурі з валізою в руках: «Якщо заміну 

кримським горам шукають в Карпатах, то й пляжі знайдуться... Хто куди, а ми 

в Одесу». Після цієї репліки вона заходить до вагону («Подробности недели», 

20.04.2014). 

Нерідко динаміка комбінується із предметною деталізацією. У сюжеті 

про встановлення аудіо- й відеоспостереження на робочих місцях журналіст дуже 

швидко крокує коридорами офісної будівлі, а на словах «Причину для дозволу 

знайти дуже просто: щоб уникнути крадіжок, наприклад» зупиняється, залазить 

до сейфу, забирає з нього гроші й продовжує активний рух («События недели», 

15.11.2015). Той самий кореспондент в іншому матеріалі, розповідаючи 

про процедури судового процесу, постійно переміщується: починається сюжет 

зі стенд-апу за ґратами, потім журналіст сідає на крісло судді, а далі – на лаву 

підсудного («События недели», 05.04.2015). 

Можна відзначити, що оригінальна організація стенд-апів нерідко робиться 

лише для розваги глядача. Наприклад, у випуску «Событий недели» (08.03.2015) 

сюжет починається зі звуку сирени й ефектних зборів пожежників, які 

спускаються трубою й біжать до автомобіля. Потім у кадрі з’являється 

журналістка: «Рятувати гривню влада кинулася, немов по пожежній тривозі, 

поки шукали вогнегасник, осередок займання, гривня сумно догорала 

на міжбанку». Тема сюжету – валютний стрибок, пожежники в реальності ніяк 

не пов’язані з нею, але через метафору журналіста стенд-ап будується саме 

на цьому фоні. Таким чином, спостерігаємо розрив зв’язку форми й змісту. 

Використання якогось образу для донесення своєї думки характерне 

для інформаційно-публіцистичних проектів. Наприклад, знову ж таки вогневу 

метафору використовує журналістка «Фактів тижня» (28.06.2014): «Пожежа 

в Міністерстві екології та природних ресурсів України: горить крісло під його 
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очільником. Через це в політичну атмосферу вже потрапили викиди компроматів 

та отруюючі речовини у вигляді скандальних обвинувачень». У цьому випадку 

образний текст містить додаткову інформацію, про яку потім буде подана 

розгорнута розповідь. 

У випуску «Подробностей недели» (13.12.2015) поява в кадрі 

кореспондента, що розповідає про нову податкову реформу, розгортається 

через метафору «гра в карти»: «Законопроекти від Кабміну й Ради (в руках 

журналістки різні колоди – прим. авт.). Колоди змішали – вийшов варіант 

компромісний». Стенд-ап переривається на закадровий текст, а потім 

продовжується: «За що ж торгувалися й чи торгувалися взагалі, і яку обкладинку, 

тобто сорочку, поміняли й чиї козирі в підсумку виявляться сильнішими?» (див. 

Дод. Б, мал. 11) 

Через поняття залізничної тематичної сфери журналістка розповідає 

про вибір, зроблений країною («ТСН. Тиждень», 08.09.2013): «Зі старої 

радянської колії до європейської вузькоколійки. Кілька рухів або десяток років. 

Напрямок визначений: український локомотив сьогодні розвернули. Президент 

Янукович однозначно заявив, куди рухаємося, – у Європу. У багатьох від такого 

віражу перехопило подих». При цьому кореспондентка сидить у кабіні 

локомотиву, який наприкінці її слів різко розгортається з відповідним звуком. А 

сюжет починається з крупного плану колії й надпису-назви «Розворот на 180». 

Крім прояву персоналізації другого виду на рівні стенд-апів, слід відзначити 

постійну присутність журналістів у кадрі. Так, сюжет про те, що Київ 

повертається до звичайного життя, побудований на поїздці кореспондента 

на таксі, під час якої він розпитує водія як «знавця актуального життя Києва» 

(«Подробности недели», 15.12.2013). Інколи така частотна поява в кадрі є 

«фішкою» конкретного журналіста. Володимир Соколов («Факти тижня») 

постійно перебуває на очах глядачів. У матеріалі про Міжгір’я (12.07.2014) він 

ходить маєтком, міряє телевізор, розставляючи руки, роздивляється якісь 

предмети. Іноді кореспондент коментує свої дії, але часто аудиторія 

просто спостерігає за ними. Подібно до цього організований репортаж про новий 
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навчальний рік для дітей зі Сходу (31.08.2015). Володимир Соколов повноцінно 

присутній у кадрі синхронів, глядач бачить, як він заходить до школи, допомагає 

розставляти стільці в класі, сидить за одним столом із родиною переселенців 

тощо. Прийом «проходок» й авторських позувань, характерний для художньо-

публіцистичних жанрів, міцно закріпився й у підсумкових новинах. 

Попередні приклади здебільшого показують «динамічне» перебування 

автора матеріалу у відеоряді. Але нерідко використовується «пасивна» роль 

журналіста, яка є невиправданою й не несе якогось смислового навантаження. 

Наприклад, у матеріалі про загрозу масового інфікування через заражену 

донорську кров («ТСН. Тиждень», 08.06.2014) кореспондентка присутня й під час 

зйомки інтерв’ю, і в більшості кадрів відеоряду. Так само в сюжеті про ОСББ 

(«События недели», 06.12.2015) постійна наявність журналістки в кадрі 

сприймається лише як спосіб урізноманітнення картинки, а не функціональна 

необхідність.  

Усі названі тактики пов’язані з журналістом і ведучим, що передає 

інформацію в стилі інфотейнменту. Їхня поява в кадрі чи коментарі від першої 

особи не завжди необхідність, а досить часто спосіб урізноманітнити подання 

інформації й розважити глядача. Також слід відзначити таку тенденцію, 

як відкриття доступу аудиторії «до лаштунків». Це стосується й більшої 

відвертості медійних осіб, і розкриття виробничих «таємниць». 

Такі прийоми сприяють спрощенню в глядацькій свідомості технології 

створення телевізійного продукту, бо саме закритість цього процесу більшість 

дослідників вбачають одним із основних недоліків традиційних ЗМІ [240; 246]. 

Так, у випуску «Фактів тижня» (20.12.15) закадровий текст містить фразу: «Такі 

заходи журналісти називають «паркетом» – багато цифр, ніякого експромту, 

але не цього разу» (мова йде про сварку Саакашвілі й Авакова). Інформаційним 

приводом зйомки сюжету про підвищення тарифів нібито стає ситуація з життя 

журналіста («ТСН. Тиждень», 29.05.2015). Матеріал починається зі стенд-апу: 

«Пару днів назад мені прислали лист комунального змісту». Репортаж будується 

на тому, що кореспондент ходить із власними квитанціями різними установами, 
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коментуючи свої дії від першої особи: «Не знаю, як ви, а я в таких установах 

завжди попадаю на обідню перерву, у черзі я простою хвилин 30».  

Підводка до сюжету про Мінські переговори закінчується реченням, яке 

проливає світло на процес зйомок матеріалу: «Їхні переговори інакше 

як марафоном не називають: вони тривали 17 годин. І до останньої хвилини 

ніхто не давав гарантій, що домовляться. Ірина Смирнова провела 

біля переговорної кімнати безсонну ніч і дочекалася результату». У сюжеті 

про нову медичну реформу («ТСН. Тиждень, 14.12.2015) журналіст уводить 

у закадровий текст подробицю, яка на камеру знята не була: «Я спитав в нього, як 

він живе», – після чого розповідає про деталі побуту міністра.  

А з 2014 року Дмитро Анопченко в буквальному сенсі починає передачу 

за лаштунками серед обладнання й операторів. Ведучий читає анонси на фоні 

камер, а вже потім заходить у простір самої студії, де й говорить підводку 

до першого матеріалу випуску. Цілий сюжет про особливості роботи журналістів 

у випуску програми «ICTV» (20.12.2015) був присвячений ювілею передачі: 

«Факти тижня» в обличчях: команда, яка робить щотижневик протягом 

10 років». В іншому ефірі Оксана Соколова розповідає в студії історію 

про журналіста, який уже рік служить в АТО, підкреслюючи, що вся редакція 

пишається ним.  

Особливо характерна побудова матеріалів «на особистостях» і «допуску» 

глядача до створення матеріалів для «ТСН. Тижня». Це постійно підкреслюється 

в закадровому тексті: «ТСН. Тиждень» створив / дізнався / побачив на власні очі / 

упевнився». Алла Мазур у підводках чи журналісти в закадровому тексті нерідко 

називають команду щотижневика «ТСН-десант». У студії ведуча з наведенням 

деталей вітає кореспондентку із народженням доньки (07.02.2016): «Один із 

найкращих репортерів країни, дворазова володарка престижної професійної 

премії «Телетріумф», Ольга Кашпор сьогодні тріумфує як мама. О 12-й дня вона 

народила дівчинку. Імені ще не придумали. Але цим заклопотана зараз уся родина, 

включно зі старшим братиком новонародженої – 5-річним Данилком». 
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Студія про дитячі садки взагалі показує усіх дітей передачі (29.09.2013). 

Спочатку глядач спостерігає, як багато малечі бавиться в кімнаті. Потім ми 

бачимо ведучу: «Це не дитячий день народження. Це наш робочий офіс, а це діти 

журналістів «ТСН. Тижня». І це ще далеко не всі наші чада. Але й цього 

вистачило, щоб перетворити кабінет на місце, де неможливо працювати». 

Хтось із дітей наштовхується на Аллу Мазур, вона скрикує: «Ой!». Ведуча 

виходить із кімнати до ньюзруму, підходить до столу одного з журналістів: «І так 

буде майже скрізь, якщо через нові санітарні норми позакривають дитсадки. 

Ось Сергій Швець знайшов один дитсадок, де не переживають з цього приводу». 

Потім традиційно відбувається короткий діалог з кореспондентом і починається 

сюжет. Таким чином, глядач бачить і робоче місце команди, і дізнається 

подробиці їхнього особистого життя.  

Редакція поступово знайомить аудиторію з усім колективом, 

а не тільки з журналістами, які з’являються в кадрі. Так, у випуску за 26 січня 

2014 року працівники передачі разом у студії співають композицію гурту «Океан 

Ельзи» «Все буде добре». 

Друге поняття, яке ми виокремлюємо, – це персоніфікація. Великий 

тлумачний словник наводить таке значення дієслова «персоніфікувати»: 

«Втілювати в образі конкретного персонажа» [40, с. 939]. Проектуючи це 

визначення на площину журналістики, можна сказати, що персоніфікація – 

це втілення певної проблеми, явища, події через історію конкретної людини21. 

Як зауважує Курт Шобі, для інфотейнменту характерне подання інформації 

через точку зору однієї людини, коли констатацію фактів замінюють приватні 

історії, на основі яких робляться узагальнення [257]. Глядачеві набагато легше 

зрозуміти й сприйняти інформацію, коли вона персоніфікована, «особисто 

засвідчена» конкретною людиною. Так, новина про реформу в освіті через 

наведення постанов, законів та розрахунків – це абстракція, а ось подання фактів 

                                                 
21 Геннадій Бакулев дає таке визначення персоніфікації: «фокусування на окремих дійових особах, з якими людина 

легко ідентифікує себе позитивно або негативно» [8, с. 150]. Юлія Антоненко підкреслює, що герой, його почуття 

і переживання стоять саме в центрі матеріалу, а персоніфікація як така «досягається не тільки за допомогою змісту, 

а й через форму й подачу матеріалу» [3, с. 182]. 
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через приклад конкретної вчительки, яка коментує успішність цього 

впровадження, викликає в аудиторії сильний емоційний відгук, що гарантує 

успішність медійного повідомлення. Персоніфікація стає ефективним засобом 

аргументації, бо унікальність, неповторність людських історій у той же час 

виявляє закономірності соціальної реальності.  

У цьому контексті слід згадати теорію фреймування, яка розглядає 

інструменти тлумачення в медіа. За допомогою певних фреймів відбувається 

обробка й спрощення складних суспільних питань, тобто виокремлюється лише та 

інформація, що є соціально значущою. За Робертом Етманом, персоніфікація 

якраз і є таким фреймом, вираженим в акцентуванні уваги на окремих 

особистостях у розповіді про певні явища й процеси [245]. Референтність у цьому 

випадку визначається близькістю до реципієнта, важливістю почутої інформації, 

вже згаданими втіленими ідеальними якостями «іншого» як орієнтиру 

для корегування власного життя, прикладом рішення актуальних життєвих 

проблем тощо.  

Оскільки кожна персоніфікована історія по-своєму унікальна, цей 

прийом набув такої популярності, але можна виокремити спільні риси найбільш 

часто показуваних людей, на яких журналісти будують свої матеріали22. 

Пропонуємо власну типологію ролей «головних персонажів» у сюжетах 

інформаційно-публіцистичного сегменту. 

1) «Жертви»: рівень збитків чи втрати від зазначеної проблеми може 

суттєво різнитися. Наприклад, як дитина, у яку стріляв охоронець будинку, чи 

постраждалі від повені на Закарпатті («События недели», 21.06.2015 та 

29.11.2015), так і бабуся, що не в змозі оплачувати комунальні послуги й жити на 

пенсію («Факти тижня», 22.11.2015). Це найбільш уживана соціальна роль 

персонажів, яку обирають журналісти для своїх сюжетів. По-перше, така історія 

                                                 
22 Олександр Пастухов пише про цей аспект персоноцентрованості ЗМІ: «Ніщо не цікавить людей більше, 

ніж життя інших. Цей лейтмотив вже з середини минулого століття став правилом діяльності численних медіа... 

І хоча образ людини в медіа моделюється комунікативної ситуацією, формуючи соціальні ролі, які повинні 

виконувати ті чи інші медіафігури, з іншого боку, типові ситуації їх побутування вже не виглядають 

однозначними. Істотно змінюються й моделі поведінки людини в медіа: від «інстинктивних технологій» 

до подання події помітним конфліктним сюжетом, навколо якого моделюються основні типи героїв публікацій 

(жертва, злочинець, супермен, рятівник тощо)» [165, с. 106–107]. 
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може бути інформаційним приводом. По-друге, через неї легше донести конфлікт. 

По-третє, вона може стати аргументом «за» чи «проти» думок експертів, 

чиновників чи самого журналіста.  

Інколи матеріал будується на двох чи трьох історіях. Наприклад, репортаж 

(«События недели», 18.01.2015) розповідає новину про те, що українці опинилися 

за межею бідності через ситуацію матері двох дітей, у якої залишається 5 гривень 

на день після оплати комунальних послуг, і родину Семенюків, що має 20 гривень 

на особу, виживаючи лише за підтримки батьків із села. Репортаж рясніє 

подробицями побуту: наприклад, перші герої сюжету підставляють тазок, коли 

миють руки або посуд, бо вода може ще стати в нагоді. Найчастіше через історії 

«жертв» якоїсь проблеми розкриваються саме соціальні теми: підвищення 

тарифів, стрибки курсу валют або зростання цін на продукти, нові реформи, життя 

переселенців тощо. 

2) «Герої» – це люди, якими кореспондент закликає пишатися. Ступінь 

заслуг також може бути дуже різним: від героїв Майдану чи пожежника, 

що врятував дитину, до так званих «побутових» героїв – тих, хто зумів знайти 

вихід зі скрутного становища.  

Історії цього виду часто використовуються для таких тем, які повторюються 

в ефірі дуже часто, тож для них потрібно підібрати незвичайний ракурс. Так, 

активно використовувана для транслювання проблема життя східних регіонів 

висвітлена журналістом через історію Валентини, жительки Дебальцевого 

(«Подробности недели», 21.12.2014). Вона рятує покинутих домашніх тварин, у 

жінки живуть 20 собак та 15 котів. Цей факт допомагає авторові зробити паралель 

і перейти до покинутих пенсіонерів.  

Але частіше використовуються історії саме «побутових» героїв, 

при чому в сюжеті вони комбінуються з історіями першого виду. Киянка не чекає 

допомоги від старих ЖЕКів і сама фарбує стіни в під’їзді («События недели», 

06.12.2015). Сюжет про підвищення цін закінчується прикладами інших жінок: 

одна завела маленьку ферму в приватному секторі, інша – на підвіконні у квартирі 

вирощує овочі («Подробности недели», 05.04.2015).  
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3) «Незвичайні люди» чи «незвичайні історії». Вони можуть бути схожими 

на попередній вид персонажів, якщо зробили щось позитивне. Так розповідають 

про обдарованих дітей, успішних параолімпійських спортсменів, лікаря, який 

використовує ефективну методику боротьби з ДЦП тощо. Наприклад, сюжет 

про проблеми фінансування вітчизняної медицини («Подробности недели», 

14.12.2014) розкритий через історію жінки, яка, потрапивши до лікарні 

через хворобу свого сина, зустріла там дівчинку з неоперабельною в нашій країні 

вадою серця. Дитину залишили в лікарні прийомні батьки, тож героїня матеріалу 

забрала дівчинку додому, і вже 7 років вони живуть як велика родина. Але ця 

історія наводиться не через те, що герої подолали проблему, навпаки, глядач 

довіряє словам такої відважної жінки, коли вона розповідає, що в Україні 

не дають кошти на лікування хвороби її прийомної дочки.  

Матеріал про переселенців із Криму («ТСН. Тиждень», 06.04.2014) 

розкривається через коментарі письменниці Людмили Сироти, яка переїхала 

з Гаспри до Київської області. Цікавий факт її біографії: це другий раз, коли її 

родині довелося швидко перебиратися до іншої місцевості. Уперше це трапилося 

30 років тому, коли вони були змушені поспіхом тікати з Прип’яті.  

Не менш захопливою можна назвати історію з матеріалу до 25-річчя падіння 

Берлінського муру («ТСН. Тиждень», 09.11.2014). Родина Петера Стрельчика 

двічі намагалась втекти з НДР у власноруч зробленій повітряній кулі. Удруге 

чотирьом дорослим і чотирьом дітям, найменший із яких був під снодійним, це 

нарешті вдалося зробити.  

4) «Звичайні люди у звичайних обставинах». Такі історії особливо 

постійно показує програма «ТСН. Тиждень»: бабусі в селі, молоді родини в місті, 

бідні студенти тощо. Але такі історії також частіше «приправлені» 

інфотейнментовими елементами. Діалог із жителем селища відбувається прямо на 

возі з конями й містить «народний гумор» («Подробности недели», 19.10.2014):  

– Будемо ще більше затягувати пояси. 

– А є куди затягувати? 

– Будемо проколювати дірки й затягувати ще дужче.  
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Матеріал про те, що тепер держоргани позбавлені права вимагати довідки 

(«События недели», 04.10.2015), також містить розважальні елементи. Закадровий 

текст про те, що пенсіонер Едуард Якубовський півроку намагається оформити 

документи на старий дачний будинок, звучить під веселу музику. А синхрони 

герою сюжету обираються з гумором. Так, після того, як пенсіонерові врешті-

решт вдалося отримати бажані документи, він говорить: «Я сам розхвалив її 

(держслужбовця – прим. авт.) і навіть Оленькою Миколаївною назвав».  

5) «Незвичайні люди у звичайних обставинах». Цей прийом також 

допомагає висвітлити буденні й стандартні теми з несподіваної точки зору. 

Наприклад, репортаж про банкрутство фінансових установ («События недели», 

12.04.2015) розкривається спочатку через трагічні історії: хлопець збирав гроші 

на операцію нирок; пенсіонерка на операцію 6-річному онуку; чоловік живе 

на вокзалі, бо на депозиті лежали гроші за продану квартиру, а нову він купити 

не встиг. Потім уводяться незвичайні персонажі: жертвою також став син голови 

Нацбанку Валерії Гонтаревої й один із відомих фінансових експертів. А змагання 

Олімпіади показується через уболівання сімей українських спортсменів («Факти 

тижня», 16.02.2014).  

6) «Діти». Журналісти часто вдаються до використання історій найменших 

героїв, бо через них легше вплинути на глядацькі почуття. Наприклад, репортаж 

про отримання віз і нові паспорти («Подробности недели», 30.11.2014) 

побудований на ситуації юної гімнастки, якій у новому закордонному документі 

поставили відмову. Автор зворушливо розповідає про те, як це може вплинути 

на наступні спроби поїхати в іншу країну, а значить і на кар’єру маленької 

спортсменки. 

Нерідко з розповіді про дітей починається сюжет, а вже потім автор 

переходить до життя всієї родини. Перші закадрові слова матеріалу про стрибок 

курсу валюти («ТСН. Тиждень», 28.09.2014): «5-й річний Марк дуже любить 

виноград. Останні два тижні вони з мамою купують його не в магазині, 

а на стихійному ринку: так дешевше. Але сьогодні навіть вуличні ціни 

кусаються». Потім йде лайф про те, як мати Марка питає продавця «Скільки 
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коштує у вас виноград?», після чого закадровий текст продовжується: «Марк ще 

не знає, що ось-ось і виноград в нього відбере макроекономіка». Так само 

починається репортаж про те, чи зможе пересічний українець дозволити собі 

відпочинок: «Маленька Василина вже збирає валізу, хоча батьки ще не 

визначились, куди їхати» («ТСН. Тиждень», 14.06.2015). 

7) «Наші в закордоні. Звернення до такого типу персонажів також нерідко 

сприяє представленню нової, неочікуваної точки зору на дійсність. Більшість 

матеріалів про життя в інших країнах містять історії українців, які туди переїхали. 

Репортаж про мітингувальників у Боснії подається через точку зору нашої 

співвітчизниці, що там мешкає п’ять років («Факти тижня», 16.02.2014). Сюжет 

про Іспанію розповідає історії українців, які відкрили бізнес у цій країні: 

ресторатора й власника підприємства («ТСН. Тиждень», 26.05.2013). 

8) «Персонажі, які втілюють цікаві паралелі». Для серйозних тем 

журналісти знаходять незвичайні аналогії чи пов’язаних із головною темою 

героїв. Їхні історії подаються з гумором та під веселу музику. Наприклад, 

матеріал про декомунізацію побудований на схожості дідуся з Леніним («Факти 

тижня», 19.04.2016). Він закінчує реплікою: «З народом потрібно, батенько, 

спілкуватися».  

А репортаж про рік правління Петра Порошенка розпочинається з історії 14-

річного президента ліцею. У першому кадрі глядач бачить лише журналіста, який 

промовляє «Пане президенте!», а потім вже показують хлопця. З тексту ми 

дізнаємося, як він був обраний на таку посаду. У сюжет уключені його серйозно-

кумедні синхрони типу: «Називають «президент», «Олександр», а я говорю: «Не 

треба, не треба. Просто «Сашко»!». Закінчується історія розповіддю 

про передвиборні обіцянки молодого президента, через які журналіст переходить 

до обіцянок Петра Порошенка.  

9) «Персонажі із кумедними історіями». Різноманітні курйози й веселі 

епізоди з чийогось життя мають на меті розважити глядача, хоча іноді вони 

також можуть розкривати нагальні проблеми якоїсь сфери. Так, сюжет 

про скасування призовів і переходу до контрактної армії («Факти тижня», 
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23.10.2013) починається історією 8-річного хлопчика, якому вручили повістку. 

Досить довго автор «смакує подробиці» цього випадку. Хлопчик у головному 

уборі дає веселі синхрони: «Для армії у мене є пілотка». Він розповідає, як 

відбувалося вручення й додає: «І я думаю: «Що? Ще раз в армію йти?» 

Виявляється, повістку йому приносять вдруге. Під веселу музику маленький 

призовник робить перекид і «стріляє» з іграшкової зброї на камеру.  

Що стосується розташування таких історій, то журналісти часто починають 

матеріал і закінчують його історією одного героя. Сюжет про природні катаклізми 

(«Подробности недели», 28.09.2013) – про зсуви берегів у Криму – має кільцеву 

композицію. Жителька села Оползневе, назва якого говорить сама за себе, 

розповідає про свій населений пункт на початку матеріалу, наприкінці автор 

повертається до історії цієї жінки. Вона говорить синхрон «Всі сподіваються 

на Бога», який виражає нерозв’язність конфлікту. Після її слів показуються 

наступні кадри: птахи в небі, море та героїня, яка йде від камери, обернута до неї 

спиною, при цьому відео уповільнюється, перетворюючи вже реальну людину 

на образ. 

Незважаючи на великий емоційний вплив, персоніфікація як тенденція має 

й зворотний бік і може перетворюватися на шоуїзацію чи недотримання 

стандартів журналістики. Так, нерідко цей фрейм називають спотворенням 

реальності, бо до ефіру відбирають людей більш телегенічних, яскравих, що 

підходять до «прокрустового ложа» авторської концепції, 

але не найбільш досвідчених, як того потребують стандарти об’єктивності 

й достовірності. Інтерес до особистого життя людини подекуди стає 

самодостатнім, першорядним. Подібна ситуація спостерігається і в площині 

персоналізації, коли автор обирається не за професійними якостями, а за своєю 

медійною зірковістю чи потенціалом стати наступною знаменитістю 

в телепросторі. Як наслідок – закладений в інфотейнменті баланс між розвагою 

й інформацією, що несе суспільну користь, порушується. 
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2.2.3. Гра з формою: новітні тенденції в подачі інтерв’ю 

й некоментованих відео. Інфотейнмент, вплинувши на зміст інформації та спосіб 

її подачі, не міг залишити без змін й інші рівні телевиробництва. Аналіз сучасного 

телеефіру дозволяє прослідкувати трансформацію композиційних елементів 

журналістських матеріалів, які є базовими для медіапродуктів майже всіх 

жанрів23. Так, для стилістики інфотейнменту стала характерною, природною 

невимушена «залаштункова» манера спілкування й «лайфова» тканина 

матеріалів24. 

Якщо звернутися до традиційного погляду на синхрон25, то на телебаченні 

роками формувалися класичні правила щодо отримання, обробки й вибору місця 

фрагменту інтерв’ю в сюжеті. Вони зумовлені особливостями глядацького 

сприйняття інформації й різноманітними прикладними й естетичними вимогами 

до кінцевого медіапродукту. Ці правила й норми трансформуються з часом. Так, 

якщо для телебачення 1980-х і навіть 1990-х років були характерні довгі 

фрагменти інтерв’ю, які тривали хвилину й більше, то зараз світові стандарти 

диктують зовсім інші вимоги. Костянтин Гаврилов зазначає: «Людина з вулиці» 

може змістовно й емоційно втримувати синхрон (тобто втримувати увагу – прим. 

авт.) 3–5 секунд. Більш підготовлений й освічений учасник події здатен витягнути 

синхрон 8–12 секунд. Завзятий балакун осилить і 20 секунд. Президент або інші 

персони першої п’ятірки держави можуть говорити до 45 секунд. Щоправда, такі 

довгі синхрони рідко потрапляють у сюжет. Звичайна довжина синхрону має бути 

в межах 8–15 секунд» [48, с. 154].  

Переорієнтація інформаційно-публіцистичного сегменту на концепцію 

інфотейнменту спричинила вже не технічні зміни в поданні фрагментів інтерв’ю, 

а змістові. Ми виокремили такі основні стильові тенденції використання 

                                                 
23 Костянтин Гаврилов у своїй праці «Як робити сюжет новин і стати медіатворцем» виділяє такі основні 

складники телематеріалу в інформаційних програмах, як синхрон, стенд-ап, закадровий текст, відеоряд й інтершум 

(лайф) [48]. У досліджуваних інформаційно-публіцистичних проектах додатковими складниками стають музика й 

шуми. 
24 Ця частина дисертаційного дослідження була викладена в декількох наукових публікаціях [27; 28]. 
25 Синхрон – це ключовий фрагмент інтерв'ю, який використовується для ефіру. Термін «синхрон» зберігся з тих 

часів, коли телебачення знімалося на кіноплівку: для того, щоб вставити в сюжет фрагмент інтерв'ю, потрібно було 

синхронізувати зняте на кінокамеру зображення й запис звуку на окремій плівці. Саме від процесу синхронування 

й походить назва «синхрон» [48].  
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синхронів в інформаційно-публіцистичних телепроектах на сучасному 

українському телебаченні:  

1) Включення до ефіру слів журналіста. Для працівників радіо 

й телебачення завжди більш бажаний відкритий тип питань, що дозволяє вирізати 

слова журналіста, залишивши лише фрази інтерв’юйованого. Останнім часом усе 

частіше питання залишають навіть тоді, коли воно не несе додаткової інформації. 

Загалом доречною така стилістика стає, якщо кореспондент також присутній у 

кадрі. А з розповсюдженням інфотейнменту журналіст постійно й майже 

навмисно є в кадрі, «вмонтований у подію» (на рівні з учасниками подій, як такий 

самий учасник), і в синхронах зокрема. Ця зміна в поданні інтерв’ю відповідає 

й тенденції діалогічності, що багато в чому змінила функції, тематичне 

наповнення і сталі характеристики синхронів. Так, все частіше при монтажі 

залишають навіть декілька питань-відповідей для створення міні-діалогу. 

Наприклад, у сюжеті про Великдень у Донецьку («Подробности недели», 

01.05.2016) присутній міні-діалог журналіста Андрія Лаща з місцевим жителем, 

який допомагає реставрувати храм перед святом: 

– Купол, стеля витримають? (про встановлення панікадила – прим. авт.) 

– Авжеж, витримає! Так до війни й було... 

– Я просто дивлюся: ушкоджений трохи... 

– Ну не трохи – сильно. Але нічого. Усе витримає! 

Візуально цей міні-діалог організований так: спочатку в кадрі журналіст 

і місцевий житель, після першого питання – наїзд камери на співрозмовника, 

під час другого – від’їзд, щоб будо видно журналіста, і потім знову наїзд 

на інтерв’юйованого. 

У матеріалі «Чи зможе нинішній Кабмін стати урядом технократів?» 

(«Факти тижня», 02.03.2014) кореспондент «ловить» Яценюка біля сходинок 

будинку Уряду: 

– Арсеній Петрович, Ви відразу на роботу? Без відпочинку? 

– У наступному житті відпочинемо.  

Вони тиснуть один одному руки, переговорюються, журналіст додає: 
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– Вітаємо вас! 

Цей епізод також має на меті закріпити авторитет кореспондента. Подібний 

приклад: інтерв’ю ведучого Дмитра Анопченка з експертом на врученні Оскара 

(«Подробности недели», 22.02.2015) починається з кадру, у якому вони 

розмовляють і сміються. Закадровий текст запевняє, що це поважний кінокритик, 

і першими в діалозі стають саме його слова: «Дмитре, дуже радий бачити Вас 

тут знову на червоній доріжці. Відчуваю, Оскар почнеться, якщо вже ми тут 

з вами зустрілися». 

2) Включення огріхів і немовного матеріалу до синхрону. За стандартами 

монтажу новин (як інформаційних, так і аналітичних випусків) фрагмент інтерв’ю 

має складатися з речення або кількох без додаткових подробиць (однієї-двох 

думки відповідно). Костянтин Гаврилов дає таке визначення синхрону в 

новинарних програмах: «Синхрон – вузький і короткий, тільки головне й швидко. 

Синхрон – «дубець». Б’є швидко, але сильно» [48, с. 155]. Включення до цього 

композиційного елемента зайвих слів та невербальних сигналів завжди було 

характерним переважно для художньо-публіцистичних жанрів. В останні роки 

і в новинах можна часто зустріти роздуми співрозмовника в кадрі, зітхання, 

немовні паузи, фонічні огріхи, вигуки, що подовжують синхрон. Наприклад, 

у сюжеті «Чи будуть голосувати переселенці?» («Подробности недели», 

04.10.2015) розповідь матері двох дітей про їхнє життя в холодному санаторії 

завершується не словами, а її кашлем, вже після того, як вона закінчила думку. 

Такий варіант вирізання фрагмента інтерв’ю стає доречним, оскільки показує 

наслідки неналежних умов життя родини. Сюжет про підсумки річного правління 

Петра Порошенка містить сихрон «Люди, ми живемо по-старому, а не по-

новому», що вирізняється своєю активною жестикуляцією («Факти тижня», 

31.05.2015).  

Але й нерідко подібні невербальні елементи, мовні помилки співрозмовника 

включаються не для створення емоційного навантаження чи додаткових смислів, 

а лише з метою розважити глядача. Наприклад, у сюжеті «Факти тижня 

з Оксаною Соколовою» (18.05.2014) під час інтерв’ю в директора підприємства 
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дзвонить телефон, і цей фрагмент не вирізають із синхрону. Часто не вилучають 

навіть ті зайві слова, яких легко можна було позбутися. Синхрон матеріалу 

про майбутні регіональні вибори починається з повтору через паузу «якщо ви... 

якщо ви...» («События недели», 08.02.2015). Такі огріхи також створюють ефект 

невимушеного мовлення.  

3) Включення до ефіру тих слів, які інтерв’юйований говорить 

не на камеру. У таких випадках глядач часто за інтонацією й непрямими 

мовними показниками розуміє, що співрозмовник говорив ці слова лише 

журналістові. У сюжеті «ТСН. Тижня» щодо святкування Незалежності України 

(25.08.2013) синхрон колишнього президента Леоніда Кравчука виглядає так: «Я 

знаю, для Вас дуже важливо, щоб я розказав, як я мріяв, як я це думав, як я ходив 

до церкви, як я молився... Ооо! Головне – не в цьому». Із контексту зрозуміло, 

що швидше за все цей фрагмент був записаний на початку інтерв’ю і став 

продовженням такого етапу розмови, як «розминка». Але саме ця частина пішла 

до ефіру через свою емоційну наповненість, а щось «головне» так і залишилось 

за кадром.  

Ще однією особливістю, притаманною інфотейнменту, є манера інтерв’ю, за 

якої журналіст і оператор входять до кабінету чиновника вже з увімкненою 

камерою, ніби застаючи його за кулісами, і усе, про що вони говорять 

у підготовчий період перед інтерв’ю, насправді стає найцікавішим і також 

береться синхроном у сюжет, бо це виглядає невимушено, створюється справжній 

живий діалог. У такому вигляді це часто дозволяє уникнути штучності 

«кабінетних» синхронів і підготовленого мовлення представників влади. 

Місцем зйомки може бути не обов’язково державна установа. Раніше цей 

«бекграунд» ніколи не розглядався як робочий ефірний матеріал, із якого можна 

нарізати синхрони. Наприклад, сюжет про зростання цін на ліки містить саме 

такий вид інтерв’ювання: журналіст забігає з камерою до аптеки, і глядач може 

спостерігати за початковими пересварами з фармацевтами, а вже потім 

за першими питаннями про різке зростання вартості препаратів («ТСН. Тиждень», 

31.05.2015). 
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Звичайний стандартний синхрон покупця на ярмарку про те, що раніше 

було дешевше й була представлена тільки домашня продукція, переривається 

продавцем, який влізає до кадру. Починається суперечка, що повністю вийшла 

в ефір («Факти тижня», 17.05.2014). Нерідко самі по собі ці сварки не несуть 

додаткових фактів або цікавих оцінок, але під впливом розповсюдження 

шоуїзації, коли будь-який конфлікт є прикрасою матеріалу, вони потрапляють 

до кінцевого варіанту сюжету.  

Часто в синхронах так і звучить: «це ж не для запису» чи «я говорю 

не на камеру». Так виглядає початок інтерв’ю в студії з генсеком НАТО: кадри 

технічного приготування, тим часом Андерс Фоґ Расмуссен питає в журналіста: 

– Ми ж ще не почали? (обертається, посміхається). 

– Ось дасте мені сигнал, що вже почали... (жартує).  

– Просто вирішив пересвідчитись. 

Голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута, 

коментуючи знесення пам’ятника Леніну, спочатку перемовляється 

з журналістом, чи варто його відновлювати: «Нехай визначиться 

Геннадій Адольфович. (сміється) Я жартую». А потім вже додає серйозно: 

«Авжеж, справа, які пам’ятники ставити, належить громаді» («Факти тижня», 

05.10.2014).  

Синхронуванню за темою розмови жительки Донецької області передує її 

фраза, сказана до того, як вона думала, що почався запис: «Андрійко, покажеш 

всю правду?». У закадровому тексті журналіст зазначає, що жінка давала йому 

інтерв’ю рік тому («Подробности недели», 01.03.2015). А в матеріалі про реформу 

міліції перед коментарем за темою сюжету нам показують репліку жінки: «Це ви 

аж з Києва приїхали? Прямо з Києва? Ой Божечки!» («События недели», 

12.07.2015). У сюжеті «Фактів тижня» (04.10.2014) вставляється синхрон 

генерала: «Вибачте, президент дзвонить».  

Більшість наведених прикладів мають на меті підвищити авторитет 

чи то журналіста, чи то інтерв’юйованого. Але є такі випадки, коли це стає 

порушенням етичного кодексу журналіста, який заздалегідь оговорює, чи буде 
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інформація «on the record», «background» або «off the record». Порушення 

домовленостей чи навмисна прихована зйомка вважається доречною лише 

у випадках особливої соціальної значущості почутого.  

4) Максимальне наближення до розмовного стилю: емоційно-

експресивне забарвлення (порівняння, синоніми, метафори тощо) й просторічна 

лексика, специфічні фразеологізми, скорочені слова, фольклоризми, вигуки, 

діалектизми тощо. Синхрони з різноманітними тропами й стилістичними 

фігурами нерідко вставляють у сюжети саме на політичні теми. Наприклад, 

«Карфаген має бути зруйнований» – про стару владу («ТСН. Тиждень», 

15.09.2013), «водичка – просто суперська!» («Подробности недели», 01.09.2013), 

«уряд-камікадзе» – про масове звільнення міністрів («Подробности недели», 

07.02.2016) тощо.  

Матеріал про першу хвилю мобілізації («Факти тижня», 25.01.2015) містить 

змінений сталий вираз: «Горіла хата, гори й сарай». А декілька авторів сюжетів 

про знесення пам’ятника Леніну в Харкові взяли один і той самий фрагмент 

із соціальних мереж. Після повалення хтось біжить до постаменту, хапає 

фрагмент і показує його на камеру телефону зі словами: «Ось він мій шматочок» 

(інтонація подібна до горлумівського «моя радість»).  

Також частотні фрагменти інтерв’ю з цікавими порівняннями. Наприклад, 

у матеріалі з прогнозом, що далі буде з гривнею («Факти тижня», 28.09.2014), 

наводиться коментар фінансового експерта про НБУ: «Їх дії запізнілі, занадто 

комплексні, неточні... Вони... Бігають таргани, а вони з мухобійками бігають 

за цими тарганами». До несподіваного порівняння вдається й лікар із Грузії: 

«Лікарня – це не Макдональдз, лікарня – це не Макдрайв. Черга може бути 

від однієї години до п’яти. Чомусь усі думають, що їх повинні обслужити 

в лікарні ще вчора» («События недели», 10.05.2015).  

Доречний приклад фольклору можна знайти в сюжеті про те, чи варто 

пересічному українцю чекати підвищення зарплатні («События недели», 

08.02.2015). Початок сюжету – синхрон: «Якщо вам в кишеню залізуть, ви 

звичайно скрикнете, раз залізуть, два залізуть, ну, а потім звикнете». Журналіст 
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підхоплює думку в закадровому тексті: «Ось так із жартів-примовок 

починається наша розмова з таксистом Олександром. Він один із небагатьох, 

хто працює в цій сфері офіційно».  

Такі синхрони повністю відповідають інфотейнментовим тенденціям, 

прикрашаючи тканину матеріалу яскравими алюзіями, тропами й стилістичними 

фігурами. Також вони допомагають вималювати образ самого інтерв’юйованого.  

5) Включення синхронів зі стилістично зниженими, лайливими, 

вульгарними словами й навіть з інвективною лексикою. Подібні вставки 

можна віднести саме до негативних розважальних тенденцій, бо вони мають 

на меті шокувати глядача й насмішити його, адже нерідко сміх викликають ті 

речі, які не вписуються в стандартне уявлення. Телебачення багато років було 

осередком літературного мовлення, особливо це стосується новин, тому поява 

в ефірі лексики такого типу мимоволі викликає в багатьох посмішку. Наприклад, 

у сюжеті «ТСН. Тижня» (19.05.2013) про те, що українців атакували жуки, які 

нищать врожаї за хвилини, показують нарізку зі слів жительок одного села. Два 

з трьох синхронів містять такі фрази про комах: «собаки гризуть», «собача 

душа». Інший приклад народних висловів – фрагмент сюжету про виборчу 

кампанію («События недели», 20.09.2015), у якому бабуся, перериваючи інтерв’ю 

з журналісткою, починає кричати: «Пішов геть! Це не вам, це собаці. Пішов геть! 

Закрий його, інакше я його вкрою». 

Ще одна категорія синхронів, у яких не вирізаються лайливі слова, – 

це фрази політиків. Сюжет «ТСН. Тижня» за 17 листопада 2013 року містить 

фрагмент інтерв’ю Богословської: «Ви привезли зовсім інший проект. Ви нас 

за ідіотів маєте?». Нерідко в сюжет навмисно вставляються синхрони відомих 

одіозних діячів політичної арени. Жириновський після зняття Плющенка 

зі змагань у Сочі говорить фразу: «Ми введемо поправки в закон: дві Олімпіади – 

і все. Ніяких три, чотири... Дві – і пішов геть!» («Факти тижня», 16.02.2014). 

А синхрон Ляшка стає одним із завершальних у матеріалі про те, як в Раді підняли 

на руки Яценюка: «Брати тягати прем’єра за яйця – це не емоційність, 

це шизофренія» («Факти тижня, 13.12.2015).  
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У репортажі про зміни в головному законі країни звучить такий фрагмент 

інтерв’ю члена конституційної комісії: «Питання Садового, що не потрібно 

приймати конституцію – за це все потрібно карати. Це не питання місцевого 

самоврядування: чого ти туди лізеш? Лайном займайся, блін, своїм – 

лампочками» («Факти тижня», 06.09.2015). Можна також сказати, що іноді такі 

вставки залишають і для того, щоб показати низький рівень культури деяких 

чиновників чи народних обранців.  

Інвективна лексика в ефірі маскується. При чому часто синхрони з нею 

взагалі не несуть смислового навантаження й вставляються лише для розваги 

аудиторії. Наприклад, репортаж про сезон харчових отруєнь («События недели», 

14.06.2015) журналіст знімає на базарі. Глядач довго спостерігає за сперечаннями 

кореспондента й продавця, що закінчується наступом останнього зі словами: «Я 

тобі зараз камеру пііі!». Цей епізод не мав ніякого значення для розв’язання 

проблеми, але був залишений при монтажі задля штучного загострення 

конфлікту. 

Подібна ситуація спостерігається в сюжеті «ТСН. Тижня» (06.10.2013), 

у якому журналіст проводить експеримент: їде з далекобійником маршрутом, 

щоб з’ясувати, чому представники цієї професії бояться України. Матеріал 

складається з великої кількості діалогів, знятих на приховану камеру, які 

в більшості не сприяють досягненню мети: лайка в черзі, замовлення кави, 

пропонування на дорозі «послуг» жінок. 

6) Деталізація. Цей прийом розглядався в підрозділі 2.2.1., тож наведемо 

лише декілька прикладів. Часто в синхронах залишаються, здавалося б, зайві 

побутові деталі, але вони допомагають яскравіше окреслити ситуацію, явище, 

предмет: «Я купив капці та шорти, щоб ходити в них у готелі. Але не думав, 

що буду ходити в них на хокейний матч» («Факти тижня», 16.02.2014), «Цю 

ковбасу не хочуть їсти навіть коти» («Факти тижня», 17.02.2015).  

Але є й ті деталі, які апелюють лише до розваги й гумору, при чому нерідко 

низького: в сюжеті про Міжгір’я активіст зазначає, що «пропало багато 

особистих речей Януковича, у тому числі його труси» («Подробности недели», 



121 

 

05.07.2015). У матеріалі з Майдану один із присутніх закликає: «Розходьтеся вже 

по домівках, кохайте своїх дружин...» («Факти тижня», 23.02.2014).   

7) Синхрони в русі. Як і стенд-апи, записування інтерв’ю, комбінованого 

з дією, додає динаміки матеріалу. Сюжет про життя східних регіонів країни 

(«Подробности недели», 15.02.2015) повністю побудований на синхронах у русі. 

Причому активним учасником стає й сам журналіст. Під час інтерв’ювання він 

готує зі співрозмовницею салат, допомагає чергувати на кухні, з іншою жінкою 

розмовляє, тримаючи тазок із випраною білизною, а вона тим часом розвішує 

речі. Це допомагає змалювати побут людей, які опинилися в скрутній ситуації. 

Іноді активна діяльність може передувати синхрону чи завершувати його, 

а інколи бути в середині. Наприклад, сюжет про темний бік мобілізації містить 

кадри колишнього розвідника, у яких він робить фізичні вправи, після чого 

розпочинається розмова на камеру («Факти тижня», 07.09.2014). Подібна подача 

може бути доречною, бо журналіст, нехай і у такий спосіб, показує 

компетентність інтерв’юйованого.  

А ось у наступних прикладах вбачаємо тенденції шоуїзації. У репортажі 

«Фактів тижня» про пільги депутатів (08.03.2015) інтерв’ювання одного 

з народних обранців відбувається дорогою до метро: «Там бардак, ніхто не хоче 

робити, гульба, крики, приходять, ніби порішати кожен свої питання». 

Наступного депутата журналістка «перехоплює» під час його традиційного 

запливу в річці. 

8) Включення смішних синхронів: як просто кумедних, так і безглуздих. 

Нерідко в ефір ідуть саме анекдоти чи жарти, які прозвучали з уст 

інтерв’юйованих. Так, у матеріалі про візит віце-президента США Джо Байдена 

обраний такий його синхрон: «Ми (має на увазі президента Петра Порошенка – 

прим. авт.) проговорили по телефону, напевно, вже 1000 годин. І це більше, ніж я 

говорю зі своєю дружиною. Думаю, і він, і моя дружина не в захваті від цього» 

(«Подробности недели», 13.12.2015). Можна тільки захоплюватися ораторською 

майстерністю американського політика, оскільки ця деталь не є порожньою 
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спробою показати своє почуття гумору, вона яскраво окреслює, що між 

політиками постійно тривають переговори. 

Але здебільшого такий вид синхронів є даниною шоуїзації. У матеріалі 

про те, що фанати «ВІА Гри» сперечаються, хто із дівчат краща, один 

з опитуваних на питання «Яка більше подобається з трьох?» відповідає 

«Обидві». Інший чоловік після обрання фаворитки вдається до довгих роздумів: 

«Я дев’ять разів одружений був, розумієте, тож трошки розбираюсь у дівчатах, 

у цих пропорціях. Якщо б вона за мене заміж пішла, то нерухомість би переписав 

й іномарку» («ТСН. Тиждень», 17.11.2013).  

У репортажі про дешевий літній відпочинок журналіст, розповідаючи 

про варіанти винаймання житла, зазначає, що «туалет на дворі, але який», потім 

йде синхрон хазяїна: «Ось видніється навіть лермонтовський парус одинокий...» 

(«События недели», 12.07.2015). «ТСН. Тиждень» знімав розслідування 

про лікарню на Волині, і потім повертається до цієї теми в одному з ефірів 

(12.07.2015), тож журналіст бере інтерв’ю в тих, хто брав участь у минулому 

випуску: «Мені чоловіки тепер говорять: «Оксано, ти – зірка!» А я (кокетуючи): 

«Але мене мало показали...». Як бачимо, ці синхрони не несуть ніякої інформації, 

але мають викликати посмішку в аудиторії. 

Дуже часто такі фрагменти інтерв’ю використовуються задля сміху 

над політиками. У декількох програмах повторюється фрагмент із закордонного 

інтерв’ю Януковича: 

– Що поганого, що я підтримував? 

– Що підтримували? 

– Цих страусів.  

У сюжеті про другий тур прийняття законів у Раді («Подробности недели», 

15.11.2015) журналіст наводить таку інформацію: голосування обернулося 

особистою трагедією для лідера «Самопомочі» Єгора Соболєва, якого «навіть 

дружина з дому вигнала за те, що він не підтримував правку з самого початку». 

Потім подається синхрон «жертви»: «Я по-справжньому не ночував вчора вдома 

не тому, що ми посварилися, а тому що мені не потрібна Раїса Горбачова. Я 
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кажу: «Маруся, якщо ти до мене зараз звертаєшся як виборець, то запишися на 

прийом, у мене є приймальні дні». Журналісти не просто залишають цей 

беззмістовний синхрон, а ще й обігрують його в низці фотоколажів (див. Дод. Б, 

мал. 12–13).  

Видом інтерв’ю як способу розважити глядача часто стає й бліц-

опитування. За тими фрагментами, що йдуть до ефіру, зрозуміло: метою 

журналіста було не дізнатися точку зору громадян, а виставити їх неосвіченими 

чи просто посмішити кумедними відповідями аудиторію. Так, у сюжеті 

про сильний снігопад кореспондент питає людей на вулиці, наскільки їм зручно 

йти, на що отримує таку відповідь: «Як корова на льоду» («Факти тижня», 

24.01.2014). У матеріалі про декомунізацію («Факти тижня», 20.12.2015) 

кореспондент розповідає про перейменування однієї з вулиць на честь одного 

з головних героїв роману Айн Ренд «Атлант розправив плечі» Джона Голта. 

Потім, повторюючи відоме питання з цього твору «Хто такий Джон Голт?», 

журналіст звертається з ним до перехожих. Хтось чесно відповідає, що не знає, 

а хтось починає висловлювати дивні здогадки.  

Серйозний репортаж про те, що Україна знаходиться на межі дефолту 

(«События недели», 24.05.2015), теж розбавляється опитуванням на вулиці. 

Кореспондент розповідає людям, що всі вони мають борг 1600 доларів (поділений 

на населення борг перед МВФ), на що отримує передбачувані здивовані й обурені 

реакції: «Я нікому нічого не винен», «Я нічого не брав у борг» тощо. Сюжет 

про передбачувану епідемію грипу містить бліци про те, як потрібно себе 

захистити від вірусу. У ефір пішли лише пропозиції народних методів, зокрема 

кумедні: крапати перекис у ніс, їсти прополіс і цибулю, тиснути на ніздрі, 

при цьому жодної поради лікуватися традиційно в матеріал не включили. 

А комічний ефект був закріплений за допомогою веселої супровідної музики 

(«Подробности недели», 25.01.2016). 

Можна сказати, що одним із критеріїв вибору синхрону до випуску все 

більше стає його несхожість на стандартний фрагмент інтерв’ю, що ніяк 

не стосується якісного інфотейнменту. Це може бути досягнуто й за допомогою 
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монтажних ефектів, але частіше журналісти обирають незвичайний зміст 

чи форму зйомки. Наприклад, у сюжеті про нову Верховну Раду глядач довго 

спостерігає за тим, як один із депутатів ховається від журналістів, а вони його 

таки наздоганяють й ставлять питання («Факти тижня», 30.11.2014). У матеріалі 

«Событий недели» про подорожчання алкоголю (28.06.2015) актор 

Віктор Андрієнко перед інтерв’ю замовляє в барі якийсь міцний напій, а вже 

потім починає розмовляти з журналістом. 

Відрізняється від цих прикладів синхрон Богдана Бенюка («Факти тижня», 

06.07.2014): «А він (парламент – прим. авт.) ці поправки не вносить. А чому 

не вносить?(з посмішкою, переводить погляд на камеру) Як ви гадаєте, шановні 

телеглядачі?». У словах інтерв’юйованого є певний підтекст, який автор сюжету 

хоче донести до аудиторії. 

Другий композиційний елемент, який також мав трансформаційні зміни, – 

лайф26. Він має й інші назви: інтершум, некоментоване відео чи фрагмент без 

коментарів. Одна з головних функцій цього композиційного елемента – 

«оживляти» структуру матеріалу й уявно переносити глядача на місце події. Тому 

до репортажів з активних подій, наприклад концертів чи спортивних змагань, 

завжди включають і лайфи.  

Усе різноманіття фрагментів «без коментарів» можна умовно поділити 

на два типи: з головною дійовою особою й без неї. Тенденції шоуїзації 

для першого виду подібні із названими трансформаціями синхронів. В ефір ідуть 

лайфи, які можуть розважити, шокувати й вразити глядача. Наприклад, у сюжеті 

про приїзд держсекретаря США Джона Кері показують бабусю, що зустрічає 

політика, викрикуючи: «I saw you on TV! Я бачила вас на телебаченні!» («Факти 

тижня», 09.03.2014).  

«Лайливі» інтершуми також часто включаються в матеріали. Сюжети 

декількох програм про майбутні президентські вибори містять лайф слів 

Турчинова до Симоненка після його розповіді про напад: «У вас нема ні совісті, 

ні честі. Сідайте на своє місце, брехун!». Це частотна ситуація, коли такі вислови 

                                                 
26 Це невеликий фрагмент відеоряду, який видається в ефір із природним звуком, записаним камерою [48]. 
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політиків потрапляють майже у всі випуски новин. Нерідко журналісти роблять 

добірку скандальних фрагментів. Так, у репортажі з Ради («Факти тижня», 

08.11.2015) практично поспіль ідуть лайфи: «Не заводьте коханок тоді» 

(Геращенко), «Я плювати хотів на таких депутатів» (Гройсман).  

Що стосується другого типу інтершуму, то вибір журналістів також часто 

падає на сенсаційні чи кумедні уривки. Інколи саме з них починається сюжет для 

того, щоб привернути увагу аудиторії. Так, репортаж про проблему 

децентралізації (06.09.2015) стартує зі скандування мітингувальників «Ганьба», 

що характеризує реакцію частини населення.  

Але нерідко в ефір все ж таки ідуть саме беззмістовні смішні лайфи. Одна 

з постійних причин для глузування – передвиборні дії депутатів. У сюжеті 

про пристрасті навколо парламентських виборів («Факти тижня», 28.09.2014) 

звучить такий закадровий текст про кандидата Сергія Клюєва: 

«При чому на окрузі він має непогані шанси, враховуючи його ... потенційний 

артистичний талант». Після цього йде лайф із концерту, на якому діти 

танцюють навколо зазначеного діяча й співають: «Дядя Клюєв давай, давай, 

давай!» (переробка пісні «Мама Люба»). Потім ілюструється кандидатура 

«співочого ректора» Поплавського музичною цитатою з його кліпу «Я 

приречений на любов» в обіймах декількох дівчат модельної зовнішності. У такий 

же спосіб організована розповідь про колишнього мера Києва 

Леоніда Черновецького: «Цей любитель бабусь і пісень прийшов до влади 

в столиці доларовим мільйонером, від зарплати відмовився, але за дві каденції 

своє матеріальне становище тільки поліпшив». Після цього йде лайф дуже 

неякісного співу Черновецького на його передвиборчому концерті («События 

недели», 15.03.2015).  
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Висновки до розділу 2 

 

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 використовуватимуть автори проектів, щоб не вдатися 

до банальної шоуїзації. Тому в ефірі досліджуваних передач можна зустріти 

як інформацію, подану в розважальній обгортці, через ігрові елементи й творчі 

знахідки журналістів, так і беззмістовні приклади розваги на межі шокування 

глядача в традиціях концепції «5 С». 

Серед інфотейнментових принципів подання інформації, які прижилися 

в українських тижневиках, виділяємо деталізацію, персоноцентричність, 

трансформації структурних елементів матеріалів. Так, завдяки 

багатофункціональності журналісти активно використовують деталізацію 

в сучасних українських інформаційно-публіцистичних проектах на всіх рівнях: 

вербальному, візуальному, вербально-візуальному. Персоноцентричність, яка 

реалізується 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 використання синхронів і лайфів створює додаткові смислові 

й емоційні рівні й привертає глядацьку увагу. Але в гонитві за яскравими 

формами подачі й ефективністю донесення повідомлення спостерігаємо частотне 

викривлення цих принципів у бік порожньої розважальності й навіть порушення 

базових засад журналістики, що проявляється в перекручуванні інформації, 

шокуванні глядача, включенні зайвих подробиць особистого життя, уживанні 

грубого гумору тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРИЙОМИ Й СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОТЕЙНМЕНТУ  

В УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ 

ТЕЛЕПРОЕКТАХ НА ЗОБРАЖАЛЬНОМУ  

Й ВИРАЖАЛЬНОМУ РІВНЯХ  

 

3.1. Виражальні прийоми інфотейнменту 

 

3.1.1. Лінгвістичні прийоми та їхні емоційний і раціональний впливи. У 

сучасних умовах для кожного медіа основною метою є не просто написати або 

зняти сюжет про якусь подію, явище, людину, найважливішим стає вибудувати 

свій дискурс так, щоб інформація дійшла до глядача й зацікавила його. У 

публіцистичних ЗМІ цьому сприяє слово, яке відіграє одну з найголовніших 

ролей, бо воно є засобом формулювання авторських індивідуальності й позиції – 

визначальних складників цієї групи жанрів. Відтак із трансформацією 

аналітичних підсумкових новин в інформаційно-публіцистичні проекти тексти 

ведучих та репортерів стали рясніти фігурами та тропами, що надають авторській 

думці влучності, яскравості, виразності. Відхід від притаманного раніше 

фактологічного й нейтрального способу викладу інформації дозволяє посилити 

естетичні й емоційні впливи на реципієнта: продуктивна комунікація заснована 

саме на емпатії. Усе це відповідає й головним характеристикам інфотейнменту, 

який виконує розважальну й гедоністичну функції. До того ж яскраві лінгвістичні 

прийоми не тільки приносять задоволення глядачеві, а також залучають його до 

гри слів, до якої вдається автор. 

У всі часи, починаючи з античності, володіння словом цінувалося високо. 

Стародавні ритори нерідко порівнювали ораторський виступ із деревом: коріння 

(причина, яка привела оратора на трибуну), стовбур (основна проблема 

ораторської мови), гілки (питання), листя (слова) й квіти. Не випадково «квітами» 

називали прикраси, що можуть зробити мову витонченою і виразною. 
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З’являються нові форми осмислення дійсності, але основні операції пізнання 

залишаються сталими, вони і є базою для створення прийомів, за допомогою яких 

підвищується ефективність одиниці інформації. Тому інфотейнмент не 

привносить нічого нового в мовні прикраси, а використовує все багатство й 

різноманіття вже відомих.  

Як і в інших видах творчої діяльності, мала форма в журналістиці є 

непростим завданням, оскільки автору треба всього лише кількома словами чи 

фразами висловити свою думку ємко і яскраво27. Тому при написанні анонсів 

і створенні назв до матеріалів працівники ЗМІ вдаються саме до тропів, 

стилістичних фігур і прийомів28.  

Назва сюжету – це найчастіше за все 1–3 слова, зрідка – ціле речення. 

Тому при створенні цих елементів журналісти дуже часто звертаються 

до прецедентних текстів. Це словосполучення й фрази, значущі для тієї 

чи іншої особистості в пізнавальному й емоційному аспектах, мають 

надособистісний характер, тобто добре відомі й її широкому оточенню, зокрема 

попередникам і сучасникам, і, нарешті, такі, звернення до яких відновлюється 

неодноразово в дискурсі мовної особистості. До таких видів знакових сегментів 

можна віднести фразеологізми, приказки, прислів’я, гасла різних епох, відомі 

анекдоти, жарти, назви літературних творів, пісенних композицій, телепрограм, 

бренди, кіноцитати тощо.  

Медіа найчастіше використовують їх не в первісному вигляді, а 

в зміненому, щоб актуалізувати закладені знайомі смисли. Наприклад, переробка 

відомого фразеологізму «стояти біля керма» – назва «Рік біля керма» 

(про річницю правління Петра Порошенка; «События недели», 01.06.2015), 

іронічна трансформація словосполучення «швидкі гроші» – «Швидкі борги» 

(про нові кредиторські контори; «События недели», 03.05.2015), поєднання сталих 

виразів «трупний запах» і «трубний поклик» – «Трубний запах контрабанди: хто 

покриває нелегальний бізнес?» (Факти тижня», 08.11.2015). Заголовки сюжетів 

                                                 
27 Детально ця текстова частина інформаційно-публіцистичних проектів була розглянута в одній із публікацій [25].  
28 Коротко ці малі архітектонічні форми вже розглядалися в підрозділі 1.3. 
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«Подробиць тижня» – змінені назви фільмів «Слідство ведуть депутати» 

(30.06.2013), «Люди в різному» (01.09.2013). Алюзія на інтернет-мем, який 

походить від пісні «Давай, до свидания», – назва «Газпром, до побачення!» 

(«Факти тижня, 07.09.2014). А «Посадити не можна помилувати: що чекає далі 

Мосійчука?» – переробка відомої загадки з книги «Невивчені уроки» («Факти 

тижня», 20.09.2015). 

Але іноді журналісти, не змінюючи змісту, уводять відомі фрази або стійкі 

вирази у такий контекст, у якому вони набувають зовсім нового змісту. Так, у 

назві матеріалу «ТСН. Тижня» про протистояння в Єгипті використана алюзія 

на біблійний текст – «Кара єгипетська» (23.06.2013). А в аналітичному репортажі 

про створення коаліції назвою стало словосполучення «Вигідна партія», іронія 

підкреслюється першими закадровим словами про «політичне весілля» 

(«Подробности недели», 16.06.2013). 

Іноді журналісти навпаки залишають тільки форму: багато сюжетів «Фактів 

тижня з Оксаною Соколовою» певний час мали заголовки зі стилізацією під назви 

пригод, що досягається за допомогою інверсії і початкового сполучника «як»: «Як 

народні депутати з гомофобією боролися» (15.11.2015), «І сміх, і гріх: 

як депутатів на допит викликали» (08.11.2015), «Як у Верховній Раді вночі 

державний бюджет на 2016 рік приймали» (27.12.2015). Іноді слово «пригоди» 

взагалі вводиться в заголовок: «Нові пригоди екс-регіоналів за кордоном 

і в Україні» (22.11.2015), «Неймовірні пригоди Володимира Путіна в Криму» 

(23.08.2015). 

У створенні назв журналісти вдаються й до арсеналу тропів і мовних 

прийомів (метафори – «Їжа з болота» («ТСН. Тиждень», 06.10.2013), «Валютний 

голод» («ТСН. Тиждень», 01.02.2015); навмисне римування – «Операція 

«Мобілізація» («Факти тижня», 25.01.2015), алюзія – «Вибори: самі ми не місцеві» 

(«Подробности недели», 11.10.2015). 

Наступна мала архітектонічна форма – анонс. Він виконує низку функцій, 

перша з яких – попередження глядача про що-небудь, що закладено в самому 

значенні слова (від франц. «annonce» – публічне сповіщення). На думку 
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Катерини Туркіної, анонс займається підготовкою очікувань телеглядачів, фіксує 

успіх, авторську точку зору, тобто супроводжує подію оцінними 

висловлюваннями [209, с. 80]. Аксіологічний елемент, неприйнятний 

для інформаційних програм, для аналітичних стає одним із ключових: глядач 

дізнається думку ведучого й журналіста, але щоб сформувати власну, йому 

доведеться подивитися сам матеріал. 

Оскільки анонс покликаний інтригувати, частотною формою подачі 

інформації стають питальні речення. Наприклад, так звучить «промо» до сюжету 

про стрибок валютного курсу: «Чому Нацбанк довів ситуацію з доларом 

до паніки? Чим займався уряд? Якого курсу чекати на наступному тижні?» 

(«Факти тижня», 01.03.2015). А так побудований анонс «Событий недели»: 

«Перші прикмети наступаючих виборів місцевої влади помітні в регіонах. 

І в столиці. Рекламні щити з гаслами, автори яких вийдуть на люди ближче 

до осені. Наростає пожвавлення в партійних штабах. Ось тільки до сих пір 

неясно: за якими правилами обиратимуть владу на місцях? І які будуть її 

повноваження й можливості? Чи отримають жителі міст і сіл справжнє 

самоврядування?» (29.03.2015). Ці анонси побудовані на одному з засобів 

виразності – дубітації, яка допомагає автору позначити проблему, а також сприяє 

діалогізації мовлення. 

Ще один прийом, побудований на питаннях, – об’єктивація, але в цьому 

випадку автор відразу дає й відповіді, іноді досить абстрактні, щоб заінтригувати 

глядача. Наприклад, такі речення містить «промо» «Фактів тижня»: «Наша країна 

звикла до політичних скандалів. Здавалося, чим вже здивуєш? Є чим» 

(14.11.2014). До питальних форм вдаються всі підсумкові програми, але особливо 

це характерно для «Событий недели», у яких досить традиційні за змістом анонси 

подаються саме у вигляді діалогу-інтриги з глядачем. Крім цього під впливом 

останніх інфотейнментових тенденцій анонси все більше розважають глядачів, 

тому проекти періодично змінюють формат цих коротких «промо» для сюжетів, 

щоб глядачеві не встигла набриднути одноманітність у подачі.  
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Якщо перейти від малих архітектонічних форм до закадрового тексту 

в цілому, можна також констатувати різноманіття вживаних стилістичних фігур, 

тропів і прийомів. Частотним є використання зевгми, оскільки цей засіб 

за рахунок поєднання граматично чи семантично різнорідних, несумісних слів 

створює гумористичний ефект. Наприклад, у сюжеті про те, що влада відмовилася 

від урегулювання цін («События недели», 18.10.2015), журналіст зазначає, 

що «ріст цін – це не тільки удар по кишенях населення, але й по здоров’ю». 

Подібна гра слів у сюжеті «ТСН. Тижня» (28.09.2014): «Курс долара в черговий 

раз змусив населення хапатися чи то за гаманець... чи то за валідол». Ще один 

приклад використання зевгми в сюжеті «ТСН. Тижня»: «До європейських 

стандартів дуже далеко. Перти не кілометрами, а роками: ми залишилися десь 

у минулому столітті» (29.11.2013). А в матеріалі про пожежу в Київській області 

журналіст зазначає: «Версія від експертів не з погонами: на базі тільки тим 

і займалися, що розводили бензин у цистернах, а людей на гроші» («Подробности 

недели», 14.06.2015).  

У темпоритміку телевізійного мовлення добре вписується прийом 

парцеляції. Для синтаксичного оформлення екранного тексту характерні короткі 

речення, а відокремлення крапкою частини слів висловлювання залучає увагу 

глядача й додає нового звучання фразі. Звичайно, дізнатися про використання 

прийому можна лише на рівні анонсів, які викладаються в письмовому вигляді 

на сайті, чи відслідковуючи інтонацію ведучого / журналіста: 

«Станіслав Ясинський вирішив вияснити, хто такі сьогоднішні комуністи. 

Навіть Леніна читав» («ТСН. Тиждень», 18.05.2014). Ще один приклад 

використання парцеляції з випуску «Событий недели» (18.01.2015): «Економити 

навіть на їжі. Забути зовсім про м’ясо. Не дозволити собі ніякої обновки. 

По причині тотального подорожчання в державі все більше українців попадають 

під ризик опинитися за межею бідності».  

Досить часто вживаним прийомом стають різні повтори, які підкреслюють 

думку автора, слугують посиленням сказаного чи просто стають прикрасою 

тексту. Наприклад, у сюжеті про те, що кандидати підкуповують виборців 
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подарунками («События недели», 06.09.2015): «Раптовою добротою треба 

користуватися, тож попросили поміняти вікна в під'їзді. І поміняв!» (при 

повторі відчутна «стьобна» інтонація, за допомогою якої підкреслюється іронічне 

ставлення автора). Про знайдені секретні документи в Міжгір’ї («Факти тижня», 

02.03.2014): «Виловлене у водах Київського моря відкрило двері в паралельний світ 

– світ, де жили обрані, світ небаченого багатства». Задля посилення сказаного 

не відрізається повтор у синхроні про розмір комунальних платежів («События 

недели», 07.06.2015): «Можу віддавати кредит. Можу і за тарифи платити, 

якщо не їсти. Якщо не їсти, то можна платити». 

Стилістичні помилки також можуть ставати своєрідними прийомами. 

Тому ті самі функції, що й повтори, виконують навмисні тавтології, які 

виділяються інтонаційно. У сюжеті про вбивство журналіста Олеся Бузини 

(«События недели», 21.06.2015): «По третьому підозрюваному підозри поки 

не підтверджені». А так звучить текст ведучого перед прямим включенням 

(«Подробности недели», 25.10.2015): «Ідеальний кореспондент з ідеальної ділянки 

№1. (питання до кореспондентки, яка вийшла на зв'язок) Катерино, а чи дійсно 

все так ідеально?». Також як прийом може використовуватися навмисна 

інверсія: «Українська Феміда – лукава, п’яна, продажна» («Подробности 

недели», 20.09.2015).  

Останній приклад належить і до наступного вживаного в телемовленні 

прийому – сегментації: автор виносить важливий, ключовий, на його думку, 

компонент висловлювання на початок фрази, перетворюючи його на самостійне 

називне речення. У такий спосіб часто організовані малі архітектонічні форми: 

«Скандал у парламенті: як Арсенія Яценюка на руках носили» («Факти тижня», 

13.12.2015), «Грецька трагедія: державу штурмують із моря» («Подробности 

недели», 20.09.2015), «Помідорами не обійдетеся: загрози Кремля на адресу 

Анкари» («Факти тижня», 06.12.2015).  

Поширені й ті прийомі, які слугують руйнуванню бар’єрів між автором 

й аудиторією, створюючи відчуття взаємної довіри й породжуючи ілюзію 

переходу від підготовленої частини тексту до спонтанної, живої; це різні 
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уточнення й парантеза. Наприклад, представляючи героя до синхронування, 

журналіст говорить: «Він – розвідник. Простіше – диверсант» («Факти тижня», 

07.09.2014). В іншому випуску цієї ж програми (22.02.2015) парантезу містить 

студійне повідомлення Оксани Соколової (на екрані показують, як депутати 

скандують про відставку голови НБУ): «Була вже підозра, що почнеться бійка 

(до речі, Ляшко на цьому тижні вчинив їх аж дві, але про це пізніше)». Ці 

прийоми використовують і тоді, коли автор хоче зробити якісь припущення: 

«У Міністерстві іноземних справ ситуацію не помітили... або зробили такий 

вигляд» («Подробности недели», 08.02.2015). 

Також розповсюдженими прийомом інформаційно-публіцистичного 

сегмента ТБ стає протиставлення, яке об’єднує фігури контрасту та парадоксу, 

перші становлять зіткнення протилежностей, другі – їхню єдність. Експресивна 

й семантична спільність цих прийомів проявляється в тому, що у звичному, 

знайомому раптом виявляються протиріччя, нові грані явищ, іноді відвертий 

абсурд зображуваного. Телетекст часто будується на антонімах: «теорія – 

практика», «влада – народ», «вчора – сьогодні – завтра». Наприклад, початок 

сюжету «Событий недели» (28.09.2014) починається з речень: «Колишні й 

нинішні, популярні і не дуже. Загалом до Верховної Ради балотуються п’ять 

тисяч кандидатів». Звичне протиставлення покладено в основу підводки Олега 

Панюти: «Дві новини для чиновницької братії. Хороша – держслужбовцям 

підняли зарплату на 25 %. Ну, а погана – на ці гроші все одно не можна 

прожити» (17.04.2016). 

Але є й більш складні прийоми. Так організована підводка до сюжету 

Оксани Соколової: «Що не кажіть, а українська політика таки стабільна. 

У своїй нестабільності» («Факти тижня», 28.02.2016). Оксюморонність 

висловлювання підкреслюється парцеляцією. Парадоксальною є фраза-переробка 

стандартного попередження, з неї починається матеріал «Событий недели» 

(27.12.2015): «Обережно – супермаркет!», бо це місце не асоціюється з таким, що 

несе небезпеку. Інтригуючим стає речення, побудоване на протиставленні: 

«А на цьому тижні воювали ще і в мирному Харкові» («Подробности недели», 
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05.10.2014). На акротезі з залученням відомого вислову побудована підводка 

ведучого Дмитра Анопченка: «Автомобіль не розкіш», – говорили класики. На 

сьогодні – розкіш» (12.04.2015). 

Контекстуальні протиставлення не побудовані на звичайних антонімах, 

але цілком виконують свою функцію зіткнення, підкреслення протиріч, посилення 

авторської думки. Наприклад, у сюжеті про середню вартість весілля в одній 

фразі окреслюється суть свята в сучасних реаліях: «Молодята щасливі, батьки 

ще не видихнули» («События недели», 07.06.2015). Зміна в статусі депутата 

передається у такий спосіб: «Це зараз Неля Штепа проводить свої дні у слідчому 

ізоляторі за сепаратизм, а під час перебування мером Слов’янська вона хвалилася 

немаленьким будинком і нарядами вартістю, що у рази перевищує зарплату мера 

провінційного містечка» («События недели», 22.03.2015). 

В інформаційно-публіцистичних проектах українського телебачення 

використовується й багато видів тропів. Загалом характерним для мови ЗМІ 

є звернення до метонімії. Наприклад, це стосується ототожнення назви країни з її 

населенням чи владою: «Росія розізлила не на жарт Білорусь тим, 

що відмовилась від м’яса цієї країни» («ТСН. Тиждень», 28.12.2014). Усі 

тижневики замість номена «долари» часто вживають сленговий варіант «зелені» 

(«События недели», 22.03.2015, «Факти тижня», 21.12.2015). Досить широко 

розповсюджені контекстуальні метонімії: «У новій поліції кожен п’ятий із 

манікюром і навіть при виконанні вправ слідкують за зачіскою» («Факти тижня», 

14.06.2015). 

Частотним є вживання епітетів: «позеленілий Луценко» («Подробности 

недели», 31.08.2014), «блокадний тиждень» – про перепони роботи в парламенті 

(«ТСН. Тиждень», 09.07.2013), «група депутатів-перебіжчиків» («ТСН. 

Тиждень», 08.06.2014), «темний бік мобілізації» («Факти тижня», 07.09.2014), 

«поліція працює красиво, нарядно і якось по-кіношному» («События недели», 

12.07.2015), «латаний-перелатаний кодекс радянських часів» («События недели», 

20.12.2015).  
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ЗМІ продукують епітети, які стають емблемними й переходять з одного 

каналу на інший, зі шпальти газети на радіо, інтернет-видання тощо. Наприклад, 

«чорний вівторок» і «кривавий понеділок» – про конкретні дні подій Майдану 

(«Факти тижня», 23.02.2014), «піратська команда Януковича» («ТСН. Тиждень», 

30.03.2014). Націленість на сенсаційність і шоуїзацію приводить до частотного 

вживання таких епітетів, як «епатажний», «скандальний», «одіозний», «гучний», 

«унікальний», «найбільш обговорюваний», «суперечливий», «вражаючий», 

«дивовижний» тощо. 

Розповсюдженим є використання й порівняння. Серцеві хвороби журналіст 

називає «неоголошеною війною» («ТСН. Тиждень», 24.11.2013), Мінські 

перемовини – «марафоном» («События недели», 15.02.2015), Олега Ляшка – 

«справжнім бойовим півнем парламенту» («Факти тижня», 21.04.2015). У студії 

Дмитро Анопченко говорить, що «... тільки пропонований трудовий кодекс 

містить 450 сторінок, тобто макулатури в парламенті було багато» 

(08.11.2015). Вдале порівняння може суттєво скоротити обсяг тексту. Так, 

у сюжеті «Событий недели» (27.09.2015) автор зазначає, що «ставлення влади 

до теплоелектростанцій взагалі, як до бідного родича». Тому глядач відразу 

розуміє ситуацію з фінансуванням цих енергопостачальників. 

Прагнення до сенсаційності проявляється у зверненні журналістів до такого 

тропу, як гіпербола. «Армагеддоном» названий град у Кривому Розі («ТСН. 

Тиждень», 30.06.2013) й снігопади по території України («Факти тижня», 

24.01.2016), «апокаліпсисом» – сміттєву проблему («ТСН. Тиждень», 05.06.2016), 

«недосяжною» – вартість продуктів («События недели», 17.03.2015). Журналісти 

часто вдаються до гіперболізації, щоб підкреслити важливість інформації, 

наприклад, за допомогою фрази «всіх хвилює це питання», «це стосується 

кожного» тощо. Так, «ТСН. Тиждень» анонсує зроблений редакцією кліп як той, 

що «не залишить байдужим жодного» (15.12.2013). Нерідко такий троп 

пов’язаний із кількісними характеристиками й числівниками. Наприклад, у 

сюжеті про прагнення перевиборів населення звучить таке речення: «Люстрації 
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чекати й годі, зате ми почуємо тонни беззмістовної політичної реклами» 

(«Факти тижня», 17.01.2014). 

Усі інформаційно-публіцистичні програми висвітлюють досить стандартний 

набір тем, тож щоб урізноманітнити свої закадрові тексти, працівники ЗМІ 

вдаються до перифразів. Часто журналісти вигадують прізвиська для відомих 

політиків – «леді Ю» (Юлія Тимошенко), «фрау» (Ангела Меркель) тощо. Багато 

перифразів – це кліше, на кшталт: «чорне золото» – нафта, «Феміда» – судова 

система, «місто Лева» – Львів. Нерідко такі сталі заміни народжують похідні. 

Наприклад, жерці – так називає журналіст суддів у сюжеті «Фактів тижня»: 

«Шикарні будинки, дорогі машинки, коштовні годинники й мільйонні статки. 

Доки Феміда не бачить, її жерці купаються в достатку й намагаються втекти 

від люстрації» (07.12.2014). 

Деякі варіанти перифразів звичних понять чи слів більш нові, але з часом 

також стають шаблонними. Наприклад, уже уживаною стала назва міжнародних 

фондів, які дають кредити Україні, – «донори» («ТСН. Тиждень», 14.12.2014; 

«События недели», 27.03.2016). Популярною є заміна слів «депутати», 

«чиновники» сполученням «державні мужі» («ТСН. Тиждень», 28.04.2015). 

Звичайно, перифрази можуть бути й ситуативними. Так, у сюжеті про те, 

що Криму може загрожувати тотальна засуха й спрага, автор зазначає, що «ігри 

в незалежність можуть закінчитися для території колапсом, і вона 

перетвориться на «Острів невезіння» («Факти тижня», 16.03.2014). 

Широко уживаним тропом у текстах інформаційно-публіцистичних 

проектів є й уособлення. Часто «оживлюються» грошові поняття. Наприклад, 

«долар пішов на чорний ринок і встановив там свої рекорди» («Факти тижня», 

21.12.2014). Політичні реалії також нерідко подаються через уособлення: 

«Скандал – беззмінний супутник публічної політики» («ТСН. Тиждень», 

22.11.2015), «Шоу триває – українська політика не зраджує собі» («Факти 

тижня», 20.09.2015). Часто з’являються контекстуальні тропи: «Частини 

поваленого в Харкові Леніна почали жити окремим життям» («ТСН. Тиждень», 

05.10.2014). 
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Через яскравість, несподіваність та комічний ефект частотним є 

використання каламбуру. Наприклад, у студії про ймовірність великого потопу 

на Землі Алла Мазур говорить: «Насамкінець головні лідери зрозуміли: ми всі 

в одному човні. Причому в човні ми можемо опинитися в прямому сенсі» («ТСН. 

Тиждень», 02.12.2015). Про протести проти мобілізації: «Це не соціальна реклама. 

Це – соціальна реальність. У Тернополі родичі не дають від’їхати двом 

автобусам із новобранцями» («Факти тижня», 14.09.2014). Про скандал 

на Національній раді: «Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виплеснув 

в одеського губернатора Міхеіла Саакашвілі не просто склянку води – цілу хвилю 

з образ» («Факти тижня», 20.12.2015). На двозначності наступного слова 

також часто грають журналісти: «Вони послали економічних партнерів прямо... 

до стокгольмського арбітра» («ТСН. Тиждень», 17.11.2013). У цьому випадку, 

як і в попередніх, каламбур часто підкреслюється паузою до озвучування другої 

частини тропу. 

Одним із найбільш розповсюджених засобів є метафора. Деякі з них 

можна назвати вже звичними для ефірного мовлення: «царями гори чиновники 

поки себе відчути не можуть» («Подробности недели», 14.02.2016); «до перегонів 

залишилося більше тижня» («Факти тижня», 18.05.2014). Але інфотейнмент, який 

передбачає включення творчої енергії автора тексту, більше тяжіє до створення 

нових, контекстуальних, контрастних прийомів, тобто діафор. Приклади текстів 

«ТСН. Тижня»: «заплутане детективне мереживо» – про процес євроінтеграції 

(17.11.2013), «бюджет-Титанік» (30.03.2014), «влада до харакірі, до якого її 

закликають, явно ще не готова» – про намір розпустити парламент (15.06.2014), 

«професійний могильник радянської системи медицини» – про нового міністра 

охорони здоров’я (14.12.2014), «чотирилапа армія» – про котів батальйонів у зоні 

АТО (01.03.2015).  

Також для текстів інформаційно-публіцистичних проектів характерне 

використання розгорнутих метафор, тобто таких, що послідовно розкриваються 

упродовж певного фрагмента чи всього тексту. Наприклад, процес домовленостей 

політиків журналіст називає «переговорною машиною», зазначає, що вона 
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«нарешті зрушила з місця», а потім продовжує: «Однак, її двигун димить, ходова 

частина скрипить, а колеса вперто гальмують» («ТСН. Тиждень», 15.12.2013). 

У сюжеті про платіжки за холодні батареї журналіст називає їх «фантастикою», 

що підтримується на рівні усього тексту повторами цього слова й однокореневих 

із ним («Факти тижня», 17.01.2016).  

Традиційно метафора довгий час уважалася лише мовною конструкцією, 

але американські лінгвісти Джордж Лакофф і Марк Джонсон висунули 

новаторську теорію, що це первісно понятійна конструкція, бо «наша повсякденна 

понятійна система (без фізичної реальності) з точки зору того, як ми мислимо й 

діємо, метафорична за своєю природою» [117]. Через універсальність і 

стабільність цих образів вони цілком піддаються аналізу й систематизації: це 

може бути розвиток рослини чи людини, деякі форми діяльності, як найпростіша, 

рухова, так і більш складна. Наприклад, містичні метафори – «казкове царство» 

про Міжгір’я («Факти тижня», 23.02.2014) чи «паралельна реальність 

самопроголошених республік» («Подробности недели», 19.05.2015); навчальні – 

«іспит пересклали» («События недели», 15.11.2015); комп’ютерні – 

«перезавантаження влади» («ТСН. Тиждень», 06.07.2014, «Факти тижня», 

31.05.2015, «Подробности недели», 07.02.2016). 

Важливо, що хоча від багаторазового вживання образ, покладений в основу 

метафори, з часом затирається, але пов’язана з ним негативна або позитивна 

оцінка зберігається. Можна констатувати, що для опису політичних, економічних 

чи соціальних явищ і тенденцій журналісти добирають саме ті прийоми, які 

за своєю суттю викликають далеко не позитивні емоції. Наприклад, образ 

природних катаклізмів: «вирували парламентські шторми» («ТСН. Тиждень», 

08.11.2015).  

Розповсюдженими є «медичні» метафори, які несуть у собі образ 

хворобливого стану: «валютна лихоманка» («Подробности недели», 09.11.2014), 

«епідемія заборон» («Факти тижня», 30.08.2015), «економіка знову отримала 

«кисневу подушку» («События недели», 15.02.2015), «Раду паралізувало» («Факти 

тижня», 07.02.2016). Такою метафорою закінчується сюжет про нове скликання 
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Верховної Ради: «Цілком відмовитися від шкідливих звичок новому парламенту 

не вдалося – тиждень закінчився бійкою» («ТСН. Тиждень», 18.01.2015).  

Ще один широко вживаний вид метафори – «військова»: «звична 

для державних мужів війна за крісла» («ТСН. Тиждень», 14.09.2014), 

«у парламенті – новий призов» («Факти тижня», 30.11.2014). Подібними є 

метафори «бійки» чи «двобою»: «ця звістка послала в черговий нокаут рубль» 

(«ТСН. Тиждень», 30.11.2014), «нокаут фармакологічній мафії» («ТСН. 

Тиждень», 05.06.2016), розповідь по блокування трибуни взагалі стилізована 

під коментар до боксерською бою: «той вдарив лівою, а той відповів правою» 

(«ТСН. Тиждень», 14.07.2013).  

Підтверджуючи концепцію Гі Дебора про «суспільство видовищ», 

телебачення використовує метафори, пов’язані з різноманітними дійствами, 

драматичним мистецтвом і створеними людьми реальностями, що підкреслює 

продуманість, награність, поверховість описуваних явищ. Так, зустрічаються 

загальні для багатьох сфер вирази, як-от: «центр Києва став великим арт-

майданчиком» («Подробности недели», 29.12.2013), «гостросюжетне дійство 

в суді» («Подробности недели», 14.07.2015), «політичне дійство у Верховній 

Раді» («ТСН, Тиждень, 27.12.2015), «псевдоконкурс і фарс на головних державних 

підприємствах» («ТСН. Тиждень», 22.11.2015), «драма голосування щодо змін 

у Конституції» (Факти тижня», 06.09.2015), «картинка вийшла яскравою» 

(«Факти тижня», 22.12.2015). Нерідко використовується слово «гра» 

як визначальна риса майже усіх видів людської діяльності, зокрема концепції 

інфотейнменту: «успішна для України гра з газом» («Факти тижня», 23.01.2015), 

«керівник уряду почав свою гру відразу козирними картами» («ТСН. Тиждень», 

29.06.2014). 

Вживаним є образ «моди»: «політичний бомонд» («Факти тижня», 

30.11.2014), «головний тренд виборчої кампанії» («Подробности недели», 

07.09.2014), «тиждень високої політики в столиці європейської моди» («Факти 

тижня», 19.10.2014), «бум дрібного кредитування» («События недели», 

03.05.2015), «гумористичний бум в Інтернеті» («ТСН. Тиждень», 19.04.2014). 
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Активно використовуються терміни шоу-бізнесу для створення метафор: «хіт 

парламентських засідань / російської думи / інтернет-переглядів» («ТСН. 

Тиждень», 08.06.2014, 06.07.2014, 08.11.2015), «головна старовижівська зірка» 

(«Подробности недели», 25.08.2015), «Янукович не прийшов на засідання, 

сказавши, що не збирається брати участь у черговому шоу» («ТСН. Тиждень», 

09.06.2013), «щоправда, прем’єром Арсеній Петрович не побув лише кілька годин, 

але шоу мало тривати» («Факти тижня», 23.11.2014).  

Розповсюдженими є театральні метафори: «український політичний 

спектакль» («ТСН. Тиждень», 29.09.2015), «партійне закулісся» («Подробности 

недели», 14.09.2014); циркові: «все перетворилося в чергову «клоунаду» («ТСН. 

Тиждень», 24.11.2013), «Цирк під куполом: як у Верховній Раді провалили 

відставку уряду» («Факти тижня, 21.02.2016); кінематографічні: «сценарії 

розвитку подій» («ТСН. Тиждень», 29.12.2013), «відчуття зйомок голлівудського 

фільму» («Подробности недели», 20.10.2015), «куди там кіношним спецефектам» 

(«События недели», 26.03.2015), «саміт «Європа-Азія» перетворився на епопею 

з Україною та Росією в головних ролях» («Факти тижня», 19.10.2014). Звичайно, 

частотне використання таких видів метафор сприяє підтримці загальної шоуїзації 

як самих медіа, так і тих сфер життя, які вони висвітлюють. 

Особливе місце у стилістиці підсумкових проектів посідає іронія. Комічний 

тон глузування має різні відтінки, силу та характер: від нищівно злого 

до добродушного глузливого. Сам прийом формально може мати вигляд будь-

якого іншого тропу, стилістичної фігури, зіткнення фактів тощо. Наприклад, 

у сюжеті про Мінські домовленості іронічний контекст реалізується за допомогою 

порівняння: «На початку світові лідери повинні були зробити, так би мовити, 

сімейне фото» («События недели», 15.02.2015). Особисте не змішують 

із публічним, особливо в політичній сфері, тож це є предметом іронії журналістів. 

Щоб пояснити дивну поведінку депутатів, автор репортажу зазначає: «У них у всіх 

проблеми на роботі. А якщо проблеми на роботі, страждають або домашні, 

або товариші по службі» («События недели», 08.11.2015). 
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В іншому матеріалі цієї ж програми комічність ситуації окреслюється 

через вживання займенника: «Вони несуть гречку прямо в квартири виборців, 

безкоштовно ремонтують під’їзди, возять дітей на море» (30.08.2015). У тому 

ж сюжеті іронія досягається за допомогою деталізації, яка виділена парцеляцією: 

«Такий пакет важить десь п’ять кілограмів – у ньому продуктів приблизно на 

250 гривень: мука, солодощі, крупи. І навіть кришки для консервації не забули 

покласти».  

Традиційною є ситуація, коли вживане слово насправді має протилежне 

значення: «теплий» прийом голови НБУ» («Факти тижня», 25.01.2015), «бідні» 

депутати: яке житло і за скільки винаймають державні мужі» («Факти тижня», 

31.01.2016), «Кабмін підвищив ціні на газ аж на 285 %, а парламент «ощасливив» 

працюючих пенсіонерів, обклавши їхні пенсії 15 % податками» («Подробности 

недели», 15.03.2015), «тобто гідно, як і належить депутатам, вирішили усі 

питання» – про бійку в парламенті (там же). 

Іронічний ефект може досягатися просто через повідомлення кумедного 

факту: «Розробники підручника вважають: «12 : 2 = 5» («ТСН. Тиждень», 

13.10.2013). У сюжеті про роботу нової поліції («Факти тижня», 12.07.2015) 

розповідається про ролик, «який сколихнув Інтернет», у якому показано, 

як чотири правоохоронці бігали за одним безхатченком: «Потім поліцейські 

сказали, що думали, що там ніж, а виявилося... ложка». Тут іронія 

підкреслюється паузою. Таким же чином реалізований троп у сюжеті 

про перестановки в Кабміні: «Це було вже п’ятою заявою про звільнення. 

Але потім... всі різко передумали» («Подробности недели», 14.02.2016).  

Коментар журналіста також приводить до іронічного звучання. Так, 

у підводці ведучого розповідається, що на цьому тижні не вдалося назбирати 

150 депутатських підписів, необхідних для відставки генерального прокурора 

Віталія Яреми («События недели», 18.01.2015). Наступне речення подається 

з іронією в голосі: «Зате «Народний фронт» встиг похвалитися, що підготував 

окремий документ, який дозволить призивати депутатів в армію». Інтонацією 

автор підкреслює, що важливі питання залишаються невирішеними, 
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у той час як чиновники займаються тим, що навряд чи перетвориться 

на реальність. Інший приклад із цієї ж програми в матеріалі про невиконання 

мінських домовленостей: «Далі пафосної риторики справа не пішла, тож... 

Щоб Європі думалося швидше, Керрі полетів у Лондон» (22.02.2015). 

Зіткнення двох фактів можна продемонструвати на прикладі матеріалу 

про зарплату чиновника («Подробности недели», 17.04.2016): «Його заробітна 

плата становила сім тисяч гривень, яких, може, і вистачило на заправку його 

п’ять автомобілів». Також журналіст може зазначати якусь цікаву 

чи суперечливу тенденцію, що зрозуміла лише обізнаному в політичному житті 

глядачу. Так, у сюжеті про те, скільки коштуватиме весілля, автор порівнює 

українське святкування з грузинським, мимохіть зауважуючи: «Вийшло в тренді: 

у нас зараз люблять усе грузинське» («Подробности недели», 07.06.2015).  

Авторські припущення щодо думок, емоцій та реакцій інших людей також є 

активно вживаним способом створення комічного ефекту. Наприклад, у сюжеті 

«Фактів тижня» (15.03.2015): «І чого тільки не зробиш заради грошей МВФ... 

Цього тижня Верховна Рада і Кабмін пішли на безпрецедентні міри». Так само 

обіграна ця тема в матеріалі «Подробностей недели» (21.02.2016): «Більше ніж 

півроку чекають у Кабміні транш від МВФ. І навіть як витратити ці кошти вже 

розпланували». В іншому сюжеті цієї ж програми: «Не встиг Луценко загадати 

бажання, як воно справдилося» (08.11.2015). Цілу картину описує журналіст 

у матеріалі «Подробностей недели» (11.10.2015): «Дивлячись на безтурботні 

обличчя обранців народу, журналісти гадають, що в них на думці. Курорти-

Мальдіви, яхти, шопінг? Ні, вже не модно! Всі зайняті виборами». Це обігрується 

й через візуалізацію (див. Дод. Б, мал. 14). 

Іронія може народжуватися на зіткненні кількох композиційних елементів. 

Матеріал «Подробностей недели» (28.06.2015) розповідає про вибух захоронення 

радіоактивних речовин на Донеччині. Журналіст зазначає, що могильник вибухав 

тричі останнім часом, потім дається фрагмент аматорської зйомки 

з ненормативним коментарем людини за кадром, після чого автор підхоплює: 
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«Приблизно так само думають і спеціалісти-ядерники, які знають, що ховається 

під Донецьким хімічним заводом». 

Узагалі комічні ефекти можуть досягатися не лише за допомогою прийомів, 

а й просто через розповідь смішних пліток, історій, байок, анекдотів тощо. Так, 

у сюжеті «Фактів тижня» (31.05.2015) кореспондент говорить: «Кадровий голод 

і звичка покладатися лише на відданих і перевірених привели до безпрецедентного 

в Європі залучення на найвищі пости іноземців, Найбільше – з Грузії. Що 

породило навіть анекдоти, нібито в Тбілісі відловлюють грузинів і відправляють 

на роботу в український уряд». А стенд-ап «Подробностей недели» (30.06.2013) 

звучить так: «Уже років 8–10 ходить не то байка, не то анекдот. Оперативники 

в одному з офісів ставлять прослуховування. Бізнесмени про це здогадуються, 

але жучки прибирати не стали, адже оперативники прийдуть знову. Згодом 

вирішили поміняти столи й шафи, і сама компанія ретельно встановлює старі 

жучки на нові меблі». А в матеріалі цієї ж програми про перейменування вулиць 

згадується такий випадок: «Після конфлікту СБУ з мером Одеси, вулицю, 

де знаходився офіс відомства, перейменували на «Єврейську». Вхід перенесли 

на сусідній провулок, але незабаром його перейменували на честь Романа 

Шухевича. Тоді вхід перенесли назад, погодившись на Єврейську вулицю» 

(19.04.2015). 

Характеристикою мовлення українських інформаційно-публіцистичних 

проектів є певний еклектизм, який проявляється в поєднанні різних книжних 

стилів із розмовно-побутовим. Такий стильовий контраст вживається з метою 

впливу на глядачів через транслювання оцінки й іронічне коментування. 

Наприклад, «за скільки відмазують від армії» («Факти тижня», 07.09.2014), 

«Держуправління справами хоче припинити халяву» («Факти тижня», 14.12.2014), 

«Порошенко ще не знає, що в середу йому підкладуть свиню соратники 

по коаліції» («События недели», 07.05.2015). Так журналіст коментує процес 

декомунізації в деяких містах: «Багато істориків пропонують зробити, що 

називається, «фінт вухами» – і не перейменовувати Дніпропетровськ, а назвати 

його на честь когось іншого, наприклад, святого Петра» («Подробности недели», 
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19.04.2015). Яскраво виражена оцінка слів голови НБУ в закадровому тексті 

сюжету «Фактів тижня» (18.01.2015): «На засіданні Валерія Гонтарева перевела 

стрілки за девальвацію». Достатньо прикладів залучення зниженої лексики, 

наприклад, у підводці ведучого «Подробностей недели»: «При бажанні за дупу 

можна взяти кого завгодно» (08.11.2015). Уживання таких слів можна пояснити 

прагненням журналістів бути ближче до аудиторії, але це призводить 

до ігнорування ролі ЗМІ як носія культури, зокрема культури мови.   

Прийомом на рівні лексики стає створення журналістами неологізмів. 

Наприклад, дуже часто автори «Фактів тижня» додають до будь-яких слів 

префіксоїд «vip»: «vip-переселенці» (про евакуацію команди «Шахтар» з Донбасу, 

24.08.2014), «vip-вибори» (про голосування самих політиків, 26.10.2015), «vip-

ув’язнені» (про чиновників, які відбувають тюремні терміни, 06.03.2016). Хвилю 

руйнування пам’ятників вождя пролетаріату журналістка «ТСН. Тижня» називає 

«ланцюгом ленінопадів» (05.10.2014). Кореспондент «Подробностей недели» дає 

назву представницям жіночої статі серед нової поліції «полісвумен» (12.07.2015). 

Автор сюжету про тенденції української політики зазначає, що для неї характерні 

«безкінечні коаліціади» («Факти тижня», 28.02.2016). 

Але частіше журналісти не створюють нового й звертаються до вже 

згадуваних прецедентних текстів. Їхнє найпростіше використання – аплікація, 

тобто вкраплювання без змін загальновідомих виразів у текст. Наприклад, 

у сюжеті «Событий недели» (06.09.2015) журналіст зазначає, що «увесь сир-бор 

почався через зміни в законі про децентралізацію». А в іншому матеріалі цієї 

програми аплікація використана в іронічному контексті: «Вишенькою на торті 

кримінально-політичної епопеї стала бійка в Раді» (15.11.2015). 

Одним із улюбленіших прийомів журналістів залишається контамінація 

відомих висловів, фразеологізмів, словосполучень тощо. Наприклад, в анонсі 

про підробку ліків ведучий говорить: «Порятунок хворих – справа самих хворих» 

(«Подробности недели», 19.04.2015). Суттєво розширює сталий вираз 

кореспондент «Событий недели»: «Комусь дістається бублик, а комусь-то – 

горезвісна дірка» (01.11.2015). Вдало перероблене прислів’я в матеріалі 
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про опалення: «Чим далі від Києва, тим більше дров – про запаси на зиму» 

(«События недели», 23.08.2015).  

Алюзія на відому рекламу реалізована в сюжеті «Фактів тижня»: «Або 

перейменовуйте самі свої міста й вулиці, або ми йдемо до вас», – говорить влада 

у Києві» (20.12.2015). А журналіст «ТСН. Тижня» називає Юрія Кармазіна 

«мисливцем за депутатськими головами» – переробка назви популярного серіалу 

(15.09.2013). Відома цитата трансформована в сюжеті про Міжгір’я: «Те, що 

не то нажито, не то награбовано непосильною президентською працею, 

вивозили цілі вантажівки чотири дні» («ТСН. Тиждень», 16.03.2014).  

Кінець сюжету «ТСН. Тижня» (17.01.2016) стає трансформацією 

стандартного фіналу в різноманітних передачах і фільмах: «Жоден перехожий 

чи тварина не постраждали» (про відстрілювання бурульок гвинтівкою). А фраза 

прусського короля Фрідріха Вільгельма Першого декілька разів обігрується 

у «Фактах тижня»: «війна війною, а президентські вибори за розкладом» 

(18.05.2014), «війна війною, а парламентські вибори відбудуться за розкладом» 

(14.09.2014).  

Використанню мовностилістичних фігур на телебаченні властива своя 

специфіка: якщо в інших видах ЗМІ слово має первинне значення 

(окрім фотожурналістики), то на ТБ рівноправною з вербальним складником стає 

візуальна. Тому відео не дублює слово, а існує з ним в одній стилістиці, 

створюючи єдине ціле. Психологи встановили, що впорядковані, пов’язані 

між собою зорова й звукова інформація сприймаються людиною в значно більших 

кількостях за одиницю часу, ніж окремо. Це досягається й тим, що словесний ряд 

впливає здебільшого на свідомість, основні ж компоненти відеоряду – 

на підсвідомість і почуття, роблячи можливим посилення ефекту лінгвістичних 

прийомів у кілька разів. 

Як зазначає Зінаїда Савкова, мовні прийоми викликають в читача або 

слухача зорові уявлення [182, c. 94]. Щоб ці уявлення збігалися із зображенням на 

екрані й посилювався вплив мовностилістичних фігур, потрібна візуалізація або 

створення телевізійного дискурсу. Згідно з думкою Наталії Суленєвої, візуалізація 
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– це сукупність інтерпретацій, у результаті яких мова літератури перероджується 

в мову екрану [199, с. 129]. Під час вивчення зображально-виражальних засобів 

телебачення дослідники найчастіше розглядають зображальні засоби окремо від 

виражальних, приділяючи незначну увагу їхньому органічному поєднанню, тобто 

візуалізації29. 

Практичний бік цього явища теж не є однозначним. Зазвичай перший 

(після задуму) етап створення телематеріалу – написання сценарію, на основі 

якого розробляється план зйомки й монтажу. Інколи поєднання двох текстів – 

готового (словесного) й створюваного реагуючого (телевізійного постановочного 

дискурсу) – це зустріч двох суб’єктів: автора літературного твору й телережисера 

(хоча іноді режисером і сценаристом є одна людина). У першому випадку 

телережисер повинен спочатку зрозуміти всі образи, смисли, які автор вклав 

у текст, але за будь-яких обставин для успішного результату необхідно 

деконструювати літературну основу й наповнити її новою силою.  

У телевізійному постановочному дискурсі виникають нові образи 

літературного тексту. Проте режисерові телепередачі необхідно зробити таким 

же переконливим і достовірним, якою є текстова реальність, адже для людини 

існує лише те, що набуло відображення в знакові, було назване на будь-якій із мов 

культури й долучене до відповідної знакової системи. Тож телевізійний 

постановочний дискурс не просто створює текстову ілюзію в екранній телеверсії, 

а віртуально видозмінює текст. 

Наприклад, така візуалізація метафори «президентській забіг»: 

до озвучування цих слів глядач бачить відео кінських перегонів («ТСН. 

Тиждень», 30.03.2014). Іронія, реалізована за допомогою хіазму, навпаки, має 

зображальне підтвердження після приговорювання: «Є така професія: 

Батьківщину захищати, але це їх Батьківщина захищає з особливою турботою». 

Після цього речення показаний кадр, у якому депутат гладить свій шкіряний 

портфель («Факти тижня», 31.01.2016). А сюжет про контрабанду в Закарпатті 

                                                 
29 Особливості існування візуалізації в інфотейнментових проектах були досліджені в декількох наукових 

публікаціях [26; 34]. 
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має одночасну візуалізацію, закінчуючись уособленням: «Державний кордон тут 

гордо охороняє ось цей самотній стовп» із різким наближенням на сам стовп 

(«Подробности недели», 19.07.2015). 

Феномен глядацького сприйняття екранного твору полягає в тому, що 

на телеаудиторію більше враження справляють саме ті кадри, епізоди, у яких 

телережисер достатньо точно спирається на авторський текст [199, с. 129–130]. 

При цьому текст, на думку Юрія Лотмана, подібно до зерна, що містить у собі 

програму майбутнього розвитку, не є рівною собі даністю [126, с. 54]. На етапі 

монтажу потрібно, не дублюючи, зробити літературні знаки красномовними й 

розкривати їхній сенс, переводячи в знаки телевізійні. Але дуже часто у 

інформаційно-публіцистичних проектах лінгвістичні прийоми використовуються 

без належної візуалізації.  

 

3.1.2. Музика й шуми як способи акцентування уваги й створення 

атмосфери. Під впливом інфотейнменту склалася традиція й інших виражальних 

засобів, а саме музичного супроводу й шумів. Сьогодні важко уявити собі 

телебачення без музики. Це мистецтво стрункого й погодженого поєднання 

звуків – послідовних (мелодія, голос) і спільних (гармонія, співзвуччя) – 

застосовується авторами численних телепрограм, передач. Музика як звукові 

художні образи активно впливає на психіку людини, що зумовлює повноту 

сприйняття; цей вплив у всьому різноманітті використовується екранним 

мистецтвом. Музичне рішення може бути тотожним або контрастним із зоровим 

рядом, а також пропонованим у контрапункті [54].  

Розвиток екранної мови привів до явища «перекодування» музичного 

фрагмента: його виключення з коду вихідного музичного твору й включення 

до коду синтетичного екранного мистецтва кіно, у якому цей виражальний засіб 

уже виконує іншу композиційну роль і несе інше смислове навантаження [84, 

с. 34]. «Музика стелиться по кадру, обвиває собою героїв і дію і, не втрачаючи 

своєї самостійної лінії, сплітається з біжучим ладом зображень – у єдиний потік 

вражень» [233, с. 488]. Телебачення запозичує цей виражальний засіб 
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з кінематографу, успадкувавши вже вироблені функції й особливості існування; 

тільки пізніше ТБ збагатило музичний супровід своїми нововведеннями.  

Наталія Єфимова зазначає: «Роль музики у звуковому просторі значно 

збільшується й переосмислюється. Мова, музика, шуми існують одночасно, 

створюючи реальний обсяг звукової інформації. Таким чином, формуються 

складні звукові комплекси, які тісно пов’язані зі світовідчуттям сучасної людини, 

що знаходиться в дисгармонії з навколишнім світом. Звідси – незвичність 

звучання, ірраціоналізм екранної мови» [84, с. 35]. Ці виражальні засоби, 

прийшовши на телебачення спочатку до суто музичних програм, концертів, 

серіалів і художньо-публіцистичних матеріалів, згодом стали прийомами й інших 

жанрів. 

Новинарна інформація має свою логіку подання, тому за всіма канонами 

музика й шуми в інформаційних жанрах телемовлення використовуються 

з особливою обережністю. Звуковий супровід зазвичай мають заставки, анонси 

й початок або закінчення програми. Що стосується самих сюжетів, то в середині 

них існує лише внутрішньокадрова музика й природні звуки, тобто інтершум. 

Останніми роками з посиленням інфотейнментових тенденцій ці виражальні 

засоби перейшли і до новинарних програм. Але в більшості випадків щоденні 

інформаційні випуски дотримуються жанрових стандартів, додаючи в основному 

музичний супровід і шуми лише в «легкі» матеріали.  

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 

та внутрішньокадрових музичних композицій також 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 зображення, домогтися потрібного 

емоційного впливу на глядача, донести авторське ставлення до зображуваного 
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й виконують увесь спектр функцій, звичних раніше лише для художньої 

публіцистики й документалістики.  

Для інформаційно-публіцистичних проектів українського телебачення 

характерна звукова партитура, заснована на компілятивній музиці в поєднанні 

з закадровим текстом і шумами. Оригінальна музика використовується лише 

як заголовна чи для підложки (англ. beds) для сталих малих форм архітектоніки 

програм. Фоновий аудіоряд у середині сюжетів становить вже відомі пісні, 

композиції й фонограми; компілятивний метод оформлення передбачає набір 

жорстких асоціацій. Багатство й різноманітність створених мелодій, з одного 

боку, дає простір для фантазії звукорежисера, а з іншого – враховуючи 

неоднорідність життєвого досвіду аудиторії та її загальної культури, один і той 

же музичний твір можна інтерпретувати по-різному. Тому необхідним стає 

грамотне введення того чи іншого музичного фрагмента в контекст сюжету. 

Досить часто функцією звукового супроводу закадрового тексту стає 

створення емоційного фону. Під тривожну музику йде розповідь у сюжетах 

про небезпеку снігопадів («ТСН. Тиждень», 26.01.2014), розповсюдження 

лихоманки Ебола («ТСН. Тиждень», 12.10.2014), про перспективу холодних 

батарей («События недели», 24.08.2014), про медичну реформу («Подробности 

недели», 16.06.2013), про ризики люстрації («Подробности недели», 14.12.2014), 

про пертурбацію в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості («События 

недели», 25.03.2015). 

Логічно включені трагічні нотки в супровід матеріалів про жертви 

на Майдані («Факти тижня», 23.02.2014) й пожежу в Київській області 

(«Подробности недели», 14.06.2015). Сумна музика дається фоном у сюжеті 

з історією зниклого військовослужбовця («Подробности недели», 21.12.2014). 

На розвиток переговорів у Мінську глядач дивився під ритмічну інтригуючу 

мелодію («События недели», 15.02.2015). А фонова композиція сюжету 

про історії кохання, що зародилися на Майдані, передавала позитивний настрій 

(«Подробности недели», 21.06.2015). 
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Музичний супровід може вказувати на географічне положення місцевості, у 

якій відбувається дія. Включення національних композицій до телевізійного 

оповідання стає звичним не лише для матеріалів про конкретну державу, її 

культуру чи традиції, а й до будь-якого репортажу, у якому згадується закордон. 

Наприклад, іспанські мотиви звучать у сюжеті «ТСН. Тижня» про еміграцію 

бізнесу (26.05.2013) й у розслідуванні «Подробностей недели» про українських 

політичних утікачів у цій країні (08.05.2015). Ілюструється національною 

музикою матеріали «Подробностей недели» і про проблеми Придністров’я 

(16.06.2013), і про грузинський варіант розвитку економіки (09.11.2014). 

В іншому репортажі цієї ж програми журналістка шукає в супермаркеті 

продукцію російських виробників під звуки балалайки (01.02.2015). 

Іноді сигналом для включення характерної композиції стає побічний 

фактор. Наприклад, у сюжеті про чиновників, які безкоштовно отримують велику 

кількість привілеїв, у синхроні звучить слово «гуцули», після якого відразу 

починає грати мотив цієї місцевості («Факти тижня», 14.12.2014). 

За допомогою музичних творів можна передати й інші асоціації: прикмети 

часу, подій, явищ. Так, фоном для репортажу про декомунізацію стають 

саме радянські композиції («Факти тижня», 19.04.2015). Пора Нового року 

чи Різдва характеризується відомими святковими мотивами («Подробности 

недели», 15.12.2013 та «События недели», 18.01.2015). А студія ведучого 

про незвичайні погодні умови цього року супроводжується відомою композицією 

композитора Андре Поппа «Манчестер і Ліверпуль», яка довгі роки була 

супроводом метеопрогнозу в СРСР та з перших нот викликає конкретні асоціації 

(«Подробности недели», 29.12.2013).  

Але, за нашими спостереженнями, нерідко музичний супровід добирається 

із метою розважити аудиторію, і тоді обраний прийом порушує естетику сюжету, 

провокує тяжіння до шоуїзації, причому самі по собі теми цих матеріалів 

чи окремі підтеми не передбачають такого настрою: адміністративно-

територіальна реформа («ТСН. Тиждень», 16.08.2015), паніка людей у магазинах 

через зростання цін («Факти тижня», 01.03.2015), вибори в місцеві органи влади 
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(«События недели», 15.02.2015), різке підвищення плати за видобуток 

вітчизняного газу й залізної руди («События недели», 08.05.2015).  

Веселі мелодії в комплексі з різноманітними монтажними ефектами 

(прискоренням, спалахами, кольоровою корекцією) супроводжують сюжети 

«Событий недели» про процеси отримання субсидій (10.05.2015) і видачу довідок 

у державних установах (27.09.2015), що знижує серйозність бюрократичних 

проблем.  

Але найчастіше музика такого настрою потрапляє до матеріалів 

на політичні теми, наприклад, про способи боротьби депутатів за крісла 

(«События недели», 30.08.2015). Бійки у Верховній Раді також мають сталий 

веселий супровід («Факти тижня», 01.06.2014 та 13.12.2015). Нерідко така музика 

з’являється відразу, коли в закадровому тексті починає йти мова про конкретних 

політичних діячів. Сюжет «Чиї амбіції заважають створити нову коаліцію?» 

(«Факти тижня», 02.11.2014) починається з серйозних фактів під тривожну 

композицію, але відразу після того, як журналіст говорить «Радикальна партія 

Ляшка...», за кадром звучить кумедна мелодія. 

Треба зазначити, що досить часто в сюжетах використовують не просто 

веселу музику, а ту, що приводить до іронічних чи саркастичних ефектів. 

Наприклад, така мелодія супроводжує виступ Януковича в Ростові («ТСН. 

Тиждень», 16.05.2014). На кадрах процесу голосування звучить мелодія 

із посвистуванням («Факти тижня», 08.06.2014). Комічний супровід накладений 

на відео сварок і бійок у Верховній Раді («Подробности недели», 14.09.2014 

та 19.10.2014).  

Іронічний ефект може досягатися за допомогою залучення не відверто 

глузливих мелодій, а тих, що в поєднанні з відеорядом народжують ці асоціації. 

Наприклад, матеріал про те, що парламент тримає в таємниці дату першого 

засідання, супроводжується мелодією на кшталт саундтрека блокбастера («ТСН. 

Тиждень», 12.10.2014). А сюжет про те, що картопля може стати дорогим 

делікатесом взимку («ТСН. Тиждень», 27.10.2015), починається як анонс трилеру 

з відповідною музикою: «Довгаста чи кругленька, рожева або жовта, печена, 
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варена або смажена... Найулюбленіша страва українців цього року під загрозою. 

Яка доля чекає картоплю цієї зими і чи буде вона по кишені населенню?». 

Асоціації з кінематографічними композиціями присутні й у репортажі 

про знайдені скандальні документи у Міжгір’ї, інформація подається 

під детективну мелодію («Факти тижня», 02.03.2014), і в матеріалі про причини 

того, чому не дешевшають продукти харчування, супровід нагадує саундтрек 

пригодницького фільму («События недели», 24.11.2015). Іноді режисери 

обирають відомі для загалу мелодії. Так, матеріал про депутатські пільги («Факти 

тижня», 08.03.2015) починається головною музичною темою стрічки «Рожева 

пантера». А саундтрек до кіноепопеї «Зіркові війни» звучить як фон у сюжеті 

«Подробностей недели» (05.07.2015), коли журналіст розповідає про наплив 

на виборах у мери Одеси кандидатів Дартів Вейдерів: «У списку цілих 

п’ятнадцять Дартів Володимировичів, шість Дартів Миколайовичів, чотири 

Дарта Олександровича. Є і Дарт Олександрівна, мабуть, щоб дотриматися 

гендерної квоти».  

Нерідко супроводом стають ті композиції, які викликають стійкі прямі 

асоціації з першоджерелом. Наприклад, циркова мелодія звучить на фоні епізоду, 

коли Яценюка підняли на руки («Факти тижня», 13.12.2015). Інша програма 

для цього фрагменту підібрала балетну музику. А сюжет «І сміх, і гріх» («Факти 

тижня», 08.11.2015) починається з відеоряду круглого столу на чолі 

з Володимиром Гройсманом. Це показують під лицарські мотиви, що відсилає до 

паралелі з королем Артуром.  

Звичайно, багатогранність іронії як прийому дозволяє широко 

використовувати її в будь-яких темах. Так, репортаж «Скільки років необхідно 

Україні для євроінтеграції» («ТСН. Тиждень», 29.12.2013) повністю побудований 

на контекстній музичній іронії. У матеріалі розповідається про українських тезок 

європейських міст – села Париж, Прага й Берлін (до речі, ця тема багато разів 

обігрувалася в підсумкових випусках новин). Сюжет починається зі звучання 

веселої національної мелодії – жителька одного з населених пунктів веде 

екскурсію «з проколотим колесом». Коли ж журналіст зазначає, що вони в селі 
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Париж, уже грає французька музика. Те ж саме відбувається при розповіді 

про українські Берлін та Прагу. Іронічний настрій повністю підтверджується 

закадровим текстом: «Побачити Париж – і померти. Це про цей Париж», 

«У кожній хаті живе своя фуа-гра» (показують качок), «А українська мова 

як французька». На останніх словах журналістка звертається до місцевого жителя, 

який на підпитку йде дорогою, хитаючись, той відповідає щось незрозуміле, після 

чого його ходу продовжують показувати, уповільнюючи й накладаючи кольорову 

корекцію. 

Розважальність досягається за рахунок поєднання несумісних за стилем 

і наповненням мелодій. Наприклад, еклектичним можна назвати музичний 

супровід сюжету про оновлення депутатського складу після виборів («Факти 

тижня», 02.11.2014). Перший кадр – сяюча за допомогою залучення монтажних 

програм будівля Верховної Ради, грає помпезна композиція, ми заходимо в 

середину, лунають фанфари, гучний звук «бум» – і мелодія перетворюється на 

глузливу. Матеріал рясніє фрагментами кліпів та концертів – це ілюстрація 

фактів, які зазначає журналіст, наприклад, про те, що творчого складу не 

поменшало, тому що «на заміну Таїсії Повалій прийшла Злата Огневич». 

А після перерахування тих, хто пішов із парламенту, звучить «Прощання 

слов’янки», причому це проговорюється в закадровому тексті. За настроєм 

у сюжеті тривожну мелодію змінює весела, веселу – урочиста, урочисту – комічна 

і так далі. Фрагментами звучить також різна, не поєднувана за напрямками 

музика: марш, шансон, попса, класика тощо. 

У подібному стилі виконано продовження цієї теми в програмі. В анонсі 

матеріалу про перший день Верховної Ради зазначається про «строкату 

компанію новообраних депутатів» («Факти тижня», 30.11.2014). Таким 

же строкатим зроблений і сам сюжет: прискорена зйомка автомобілів, що 

під’їжджають до будівлі, супроводжується «піснею гномиків». Журналіст 

продовжує: «У четвер у парламент завітав увесь політичний бомонд: міністри, 

київський мер, голова НБУ, а також чотири президента України – Віктор 

Ющенко приїхав без особистого водія. Усі хотіли подивитися на обраних 
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депутатів, а подивитися було на кого». Потім йдуть кадри нестриманої поведінки 

людей у фойє (розмахують руками, стоять у дивних позах, роблять гримаси 

тощо), при цьому фоном звучить музика зі звуками голосів різних тварин. 

Національна українська мелодія стартує на словах «На метро приїхав і відомий 

козак – Володимир Гаврилюк: одягнувся як на фронт. На костюм, каже, 

ще не встиг заробити». Тема про Дмитра Яроша супроводжується музикою 

на кшталт мотиву програм про НЛО. 

Крім вставок цитат з пісень чи концертів, журналісти часто створюють 

і самостійні сюжетні музичні фрагменти; це досягається за рахунок ритмічного 

та кліпового монтажів. Іноді вони мають нейтральний характер, 

просто ілюструючи тему матеріалу, але часто бувають зробленими з іронічним 

або стьобним пафосом. Так, сюжет про те, що Верховна Рада не хоче йти у 

відставку, розповідає про цілу низку «боїв за життя» в парламенті («ТСН. 

Тиждень», 22.06.2014). Наприкінці матеріалу журналіст зазначає: «Хіту 

парламентських засідань не вистачило лише музичного супроводу. Ми 

заповнюємо цей пробіл». Після фрази йде перемотування відео назад 

і починається музика, при цьому зациклюються деякі слова Ляшка: «Розстріляти, 

по чом, по чом, Симоненка, Симоненка».  

Інфотейнмент базується на застосуванні іронії, але в українських 

інформаційно-публіцистичних проектах часто спостерігається зловживання 

веселим, глузливим, стьобним музичним супроводом. На прикладі сюжетів про 

нове скликання Верховної Ради стає зрозумілим, що глядач дізнається з розповіді 

журналіста не про якісний склад тих, хто буде вирішувати важливі державні 

питання, а про набір кумедних випадків й опис поведінки одіозних народних 

обранців, і ця думка постійно підкреслюється аудіорядом. Як і у випадку з 

метафорами «видовищ», постійне включення до матеріалів таких фонових 

композицій або мелодій на кшталт саундтреків до фільмів призводить 

до перетворення серйозних питань на суцільне шоу. 

Що стосується іншого виражального засобу, шумів, то вони є невід’ємною 

частиною майже будь-якого матеріалу; сюжет без інтершуму часто вважається 
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професійно неправильно зробленим і не може бути допущеним до ефіру. Вплив 

інфотейнменту на використання шумового супроводу виражається у залученні 

штучних шумів, тобто нехарактерних для реальної дійсності, на відображення 

якої претендує стандартна інформаційна програма.  

Вид шумів, що імітують реальні, може виконувати цілу низку функцій, ми 

назвемо деякі з них. Перша – реконструкція подій. Наприклад, у такий спосіб 

організований епізод про вбивство 22-річного харків’янина на Майдані: спочатку 

глядач чує звук кулі, що влучає в хлопця, потім сирену швидкої допомоги й стукіт 

серця, який повільно затихає («Факти тижня», 02.03.2014).  

Друга – створення образу. Так, розповідь про легкість процедури 

оформлення документів виглядає так: на закадрових словах «це займе лише 

годину» у кадрі з’являється будильник, стрілка якого швидко обходить коло 

під прискорене тікання (образ часу) («ТСН. Тиждень», 19.05.2013). Третя 

функція – емоційне забарвлення. За допомогою стукоту серця нагнітається 

атмосфера в сюжетах «ТСН. Тижня» про зростання кількості кардіологічних 

хвороб (24.11.2013) і загрозу масового інфікування через заражену донорську 

кров (05.10.2014). Четверта – асоціативна. Так, звук різко зачинених дверей 

у сюжеті про відкритість чиновників викликає відразу яскраву паралель 

про закритість самих посадовців («Факти тижня», 24.02.2015).  

Багато звуків, узятих із реальної дійсності й трансформованих 

комп’ютерними програмами, починають виконувати роль відбивок чи стають 

допоміжним засобом актуалізації уваги. Наприклад, до такого виду можна 

віднести широко вживаний звук фотоапарату, який додають у сюжет, коли на 

екрані з’являються фотографії. Використання його також виправдовується тим, 

що зазвичай у новинарних програмах зоровий ряд будується на відео, а знімки 

залучаються не часто. Ще одним прикладом може бути шум від телевізійних 

завад. Його ставлять як із відповідною картинкою, так і без неї, оскільки він легко 

впізнається глядачем. Цей звук у свою чергу виконує й композиційну функцію, 

означаючи закінчення частини, а при додаванні кінцевого шуму вимкнення 

телевізора стає сигналом, що це фінал головної думки автора чи матеріалу взагалі. 
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Окрему категорію представляють шуми, які не мають аналогів у житті чи є 

їхніми віддаленими прототипами. Сьогоднішня аудиторія є «відеоосвіченою», 

тож ці звуки легко ідентифікуються. Вони часто є складниками інших прийомів. 

Наприклад, під характерний шум прискорюються показники на лічильнику 

в матеріалі про субсидії («События недели», 21.02.2016), пролітають повз вікно 

автомобіля бігборди з передвиборчими обіцянками кандидатів у депутати 

(«Факти тижня», 18.05.2014), ставиться печатка «відмовлено» в закордонний 

паспорт («Подробности недели», 30.11.2014). Також важливою функцією таких 

шумів стає актуалізація уваги. У сюжеті про побут мешканців Сходу («ТСН. 

Тиждень», 06.07.2014) авторський текст переривається звуками: «Вони 

залишилися без води («бум»), без електрики («бум») та ще без грошей («бум»)».  

Тією чи іншою мірою будь-які шуми розважають глядача, але повніше цю 

функцію виконує вид звуків, узятих із кіноіндустрії й мультиплікації. Вони 

підкреслюють іронічність чи абсурдність ситуації, додають комічну нотку 

чи просто звеселяють глядача. Наприклад, стенд-ап про те, що чиновники хочуть 

увести продаж сім-карток за паспортом («События недели», 12.05.2015), 

записаний напроти людей, над якими під звуки, характерні для мультфільмів, 

з’являються SMS та фрагменти телефонних розмов (див. Дод. Б, мал. 15).  

Слова стенд-апу іншого журналіста про «два паралельні світи в Україні» 

(«Факти тижня», 20.09.2015) організований так: «Київ мало схожий на столицю 

країни, де іде війна: дорогі яхти, дорогі автомобілі, будівництво, яке 

не зупиняється. Здається, тут війна тільки в телевізорі». При перерахуванні 

атрибутів «іншого життя» під фантастичні звуки в кадр в’їжджають графічні 

машини, припливають яхти, виростають домівки (див. Дод. Б, мал. 16). 

Повністю на шумах різних типів побудований стенд-ап журналіста 

в аналітичному репортажі про подорожчання палива в Україні («События 

недели», 01.02.2015): «Ось він, горезвісний барель нафти (звук касового апарата). 

На сьогодні його ціна становить 48 доларів (звук касового апарата), тобто літр 

чорного золота коштує менше 5 гривень. Із жовтня нафта подешевшала удвічі 

(барель зменшується під звук, характерний для мультфільмів, журналіст 
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залазить на нього, як на постамент, – звук підйому у тій самій стилістиці, 

а потім знову ж таки притаманний для анімаційних стрічок звук появи дива). 

Чому ж чорне золото дешевшає, а в Україні паливо дорожчає?» (див. Дод. Б, 

мал. 17).  

У матеріалі «Подробностей недели» (27.01.2015) розповідається про 

«скандал імені склянки води» між Міхеілом Саакашвілі й Арсеном Аваковим. Той 

момент, коли останній кидає склянку в голову Одеської ОДА, уповільнюється 

з характерним аудіосупроводом фільмів. А вже в згадуваному сюжеті про нові 

обличчя парламенту після представлення в кадрі Злати Огневич її зображення 

різко наближається з фокусом на декольте й звуком типу вигуку «ого» («Факти 

тижня», 02.11.2014). Особливо останні два приклади демонструють зловживання 

шумами в комплексі з іншими ефектами для створення шоуїзованих епізодів, які 

мають на меті шокувати, вразити, розсмішити глядача, але при цьому не несуть 

ніякої додаткової інформації.  

 

3.2. Реалізація ігрового компоненту 

 

3.2.1. Експерименти: змодельовані ситуації як спосіб залучення 

аудиторії до гри. Останнім часом використання експерименту на телебаченні 

стає все більш розповсюдженим. Репортажі новин містять змодельовані ситуації, 

вони включаються як рубрики до структури програм, стають основою для 

створення цілих проектів, що повністю побудовані як конструювання дійсності. 

Сучасну популярність експерименту в телевізійній публіцистиці можна пояснити 

його відповідністю постмодерновій епосі й ігровим тенденціям у мас-медіа30. 

Максим Кім зазначає, що журналіст «програє» певні життєві обставини, які 

дозволили б йому краще пізнати об’єкт, що вивчається [105].  

Інфотейнмент, який базується на грі, також активно використовує різні 

експерименти, адже вони мають багато спільного з ігровою діяльністю: 

моделювання певної ситуації, зазначені заздалегідь умов, наявність результату, 

                                                 
30 Популярність експерименту на ТБ більш докладно обґрунтовується в одній з публікацій [29].  
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можливо, навіть переможця, учасників, які можуть бути як рівними, так і мати 

лідера – того, хто слідкує за перебігом дії. В інфотейнментових проектах 

журналісти не будуть просто сповіщати глядача про висновки з експерименту, 

вони залучають його до процесу, певної гри з дійсністю.   

Планування й проведення експерименту має декілька послідовних етапів: 

вивчення теми, збирання передньої інформації про ймовірних учасників, 

визначення цілей і завдань, а також місця дії (здійснення в природних 

або лабораторних умовах). Потім журналіст займається підготовкою 

до проведення експерименту й розроблює робочу гіпотезу, вибравши індикатор 

впливу на експериментальну ситуацію. Лише після цього вирішується, якими 

методами фіксуватиметься й контролюватиметься процес дослідження. 

Виділяють декілька мотивів звернення саме до методу експерименту: 

- неможливість отримати інформацію звичайними методами; 

- недостатність необхідної інформації для перевірки або уточнення гіпотези; 

- необхідність отримати психологічно достовірні аргументи [102, с. 32]. 

Як зазначає Максим Кім, «експеримент у журналістській практиці доцільно 

проводити лише в тих випадках, коли перед кореспондентом стоїть завдання 

більш глибокого проникнення в життя, коли йому за допомогою різних факторів, 

що впливають, необхідно виявити справжні поведінкові реакції людей, нарешті, 

коли потрібно перевірити гіпотези щодо того чи іншого об’єкта соціальної 

дійсності» [105, с. 225]. Але в сучасних медіа-матеріалах усе частіше 

спостерігається використання експерименту без зазначених вище причин.  

Експеримент існує в усіх видах ЗМІ31, однак найбільшої виразності він 

набув саме на телебаченні. Постановочна реальність характерна для ТБ, 

а в експерименті вона досягла свого апогею. Починаючи з 1980-х років, 

очевидним стає полегшення аудіовізуальної творчості, що стрімко охоплює всі 

                                                 
31 Однією з перших спроб використати цей метод уважається досвід журналістки Елізабет Джейн Конкран. 

У 1887 році в газеті «New York World» Джозефа Пулітцера вийшла стаття про жіночу божевільню, у якій авторка 

описала жахливі умови, у яких живуть пацієнтки, неправомірне ув’язнення деяких із них, знущання й пияцтво 

персоналу. Для того, щоб отримати цю інформацію, журналістка симулювала божевілля й провела десять днів 

у лікарні. Матеріал став сенсацією й спровокував активну реакцію громадськості та влади. Такий успіх привів 

до швидкого розповсюдження самого методу. 
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жанри. Розважальність контенту є однією з умов утримання глядача біля екрану. 

Експеримент як ігрова й інтригуюча форма відповідає запитам часу. Це можна 

продемонструвати появою величезної кількості реаліті-шоу, які за своєю суттю є 

експериментами. «Життя за склом» приваблює глядачів несподіваними 

поворотами й елементами гри, адже тут обов’язково буде переможець.  

Експерименти в новинарних й інформаційно-публіцистичних програмах, 

окрім виконання прямої функції – перевірки даних та гіпотез, можуть слугувати 

й розважальним завданням. Тільки у подібних передачах переможцями стають 

не учасники, а експерти чи журналіст, котрі заздалегідь передбачають, яким буде 

результат змодельованої ситуації. Глядач, у свою чергу, дізнавшись 

або розуміючи можливі варіанти фіналу експерименту, теж висуває свої 

припущення, так включаючись до гри.  

«Саме по собі слово «експеримент» у журналістській практиці дуже 

привабливе – воно неминуче викликає інтерес читача, тому газети часто 

публікують матеріали під рубрикою «Експеримент» або спеціально вказують 

у тексті, що при підготовці того чи іншого матеріалу був проведений 

експеримент» [9, с. 73]. Так, з усіх аналізованих програм до експерименту 

найчастіше вдаються репортери «1+1». У назвах рубрик може фігурувати якраз це 

слово, але не нести тієї суті, що закладена в самому явищі. Наприклад, у випуску 

за 10 листопада 2013 року в студії ведуча зазначає, що програма розпочала новий 

експеримент: «На нашій землі таки можлива «Країна мрій». І коли щось робити 

разом, то виходить такий хор, який ніхто не зможе ігнорувати». Після цього 

анонсу йде змонтований кліп пісні, що співають різні міста, звичайно, це більше 

ілюструє слово «проект». Для студійних підводок про подібні задуми й справжні 

експерименти в передачі навіть вироблена вже згадувана стала назва знімальної 

групи – «ТСН-десант».  

Усі експерименти можна поділити за участю журналіста: 

1) Автор залишається спостерігачем, не втручаючись у хід подій 

чи лише керуючи ситуацією. Наприклад, так розкривається незнання людей 

нових правил голосування («ТСН. Тиждень», 18.10.2015). Журналіст запрошує 
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шість людей, дає їм завдання зробити вибір у бюлетенях, а потім перевіряє. 

Під веселу музику показані вагання людей, спроби підгледіти правильну 

відповідь у сусіда, а потім їхні помилкові й подекуди кумедні відповіді 

коментуються в такому ж стилі. Хоча цей експеримент і розважає глядача, він 

не втрачає інформаційної суті: стає зрозумілим, що через незнання нової 

процедури багато людей проголосують не так, як хочуть насправді, або їхні 

бюлетені будуть зіпсовані, що вплине на результати виборів. 

Привертає увагу експеримент щодо перевірки роботи нової поліції, 

організований за допомогою професійних акторів («Подробности недели», 

01.09.2015). Автор сюжету продумав декілька ситуацій, щоб дізнатися, наскільки 

швидко й ефективно зреагує нова патрульна служба. Актори, обладнані 

мікрофонами, влаштовували вуличні сварки, у той час як знімальна група 

спостерігала за всім здалека. Тут також присутні елемент розваги, загострення 

конфлікту, смішні епізоди, але так матеріал наочно демонструє роботу 

новообраних правоохоронців, що є соціально важливою інформацією. 

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

і результати експерименту, а залучає до цього експертів. Наприклад, сюжет 

про шахрайство ворожок, відьмаків та інших містичних «спеціалістів» 

починається з того, що експерт-фокусник обіцяє розкрити секрети екстрасенсів. 

Після цього починається розслідування самого журналіста, який вирушає 

з прихованою камерою, щоб дізнатися минуле чи майбутнє. Наприкінці матеріалу 

автор повертається до експерименту експерта, котрий обрамлює сюжет та формує 

кільцеву структуру («ТСН. Тиждень», 07.02.2016). При великій кількості гумору 

в матеріалі інформаційний складник не страждає, бо всі засоби працюють 

на досягнення надзавдання – розкрити шахрайство таких «спеціалістів», 

щоб населення поводилося більш обачно. 

3) Автор стає ініціатором й учасником створюваної ним ситуації. Цей 

вид експерименту давно є поширеним на телебаченні, виконуючи низку функцій, 

а в інфотейнментових програмах він стає також засобом посилення 

персоналізації. 
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Працівники ЗМІ, моделюючи певні ситуації, обирають різноманітні амплуа 

для реалізації експерименту. Так, нерідко журналіст змінює професію, 

співпрацюючи зі спеціалістами якогось профілю чи залишаючись «інкогніто», 

для того, щоб дізнатися нюанси та «підводні камені» цієї сфери. Наприклад, 

сюжет про те, як можна розпізнати няню-перевертня («ТСН. Тиждень», 

06.03.2016) містить розслідування репортерки, яка йде влаштовуватися до агенції. 

Виявляється, що «бебісітером» легко може стати людина з вулиці. Масштабніший 

експеримент проводить журналіст «Событий недели» (27.03.2016) в матеріалі про 

трудових мігрантів. Він їде закордон і знімає «шлях заробітчанина від початку до 

кінця». Звичайно, такі експерименти навіть за наявності розважального 

компонента слугують дослідженню нагальних соціальних проблем.  

А ось у суто розважальному стилі організований експеримент у сюжеті 

про скасування пільг на проїзд («События недели», 31.05.2015). На початку 

матеріалу під веселу музику журналістка перевдягається в кондуктора, їй 

допомагає працівник депо, авторка коментує: «Жилетка є, комірець витягаємо, 

щоб же гарненько було!». У цьому експерименті є чітко задані умови – продати 

50 квитків за годину. Глядач спостерігає за зйомками, зробленими прихованою 

камерою (здебільшого перемовинами репортерки з пасажирами). Матеріал рясніє 

різноманітними прийомами, крім названих: це і кліповий монтаж, і прискорена 

перемотка. Насправді сюжет не несе важливої інформації, а обурення громадян 

тим, що будуть скасовані пільги, цілком можна було представити у вигляді 

звичайного бліц-опитування. 

Частотні експерименти, коли журналіст приміряє на себе роль не конкретної 

професії, а «пересічного громадянина». Це можуть бути змодельовані ситуації 

для з’ясування питань на кшталт: як лікарі поводяться із хворими («ТСН. 

Тиждень», 13.10.2013), скільки коштуватиме звернення до контор швидкого 

кредитування («События недели», 03.05.2015), чи вдасться домогтися 

перерахування платежів за опалення («События недели», 17.01.2016).  

Іноді журналісти проводять кілька експериментів такого типу в одному 

сюжеті. Наприклад, щоб з’ясувати, чи змінилась ситуація з корупцією, репортер 
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«Подробностей недели» спочатку йде до лікарні, де за хабар отримує довідку 

для відвідування басейну, а потім намагається продати букет квітів біля входу 

метро, нариваючись на «контролюючих» цю територію міліціонерів (18.10.2015). 

Також нерідко журналіст перевіряє, які складнощі виникають при певних 

умовах. Так, у часи хвилювань репортер «ТСН. Тижня» проводив міні-

експеримент, щоб дізнатися, чи банкомати й супермаркети працюють 

у звичайному режимі (23.02.2014). В іншому сюжеті цієї ж програми журналіст 

береться з’ясувати, наскільки підскочили ціни на продукти в магазинах, купуючи 

ті ж самі товари, що й місяць тому (16.02.2014).   

Для інформаційно-публіцистичних проектів характерна ситуація, 

коли до експерименту вдаються, щоб підтвердити чи спростувати якусь гіпотезу. 

Так, у сюжеті до свята Хрещення Господнього репортерка «ТСН. Тижня» вирішує 

перевірити на собі, чи має вода цього дня цілющі властивості (19.01.2014). Вона 

п’є звичайну воду, а інший учасник експерименту – освячену минулого року. 

Медичні показники останнього з часом стають кращими, а в журналістки 

залишаються незмінними, тому як підсумок матеріалу був знятий стенд-ап, 

у якому під веселу музику та з прискоренням відео репортерка йде 19 січня 

пірнати в річку. Цей приклад має більший ухил у бік розважальності, 

оскільки зрозуміло, що журналістка не намагається вирішити актуальне питання 

(до того ж воно багато разів обговорювалося вченими), а намагається незвичайно 

зробити матеріал на так звану «календарну подію».  

У сюжеті «Подробностей недели» (27.12.2015) розповідається, 

що в Інтернеті з’явилося відео, у якому Саакашвілі говорить із російським 

олігархом. Задля того, щоб перевірити, чи може це бути підробка, журналіст 

проводить експеримент, який починається зі стенд-апу: «Завдяки сучасним 

комп’ютерним технологіям навпроти мене може з’явиться хоч Папа Римський». 

Після цієї фрази біля репортера насправді виникає глава Католицької церкви. 

Але на цьому розслідування не завершується. Журналіст звертається 

до відеодизайнера, що коментує, за який час можна зробити такий ролик, а потім 
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аналізує деталі зображення. Наприкінці матеріалу автор доходить висновку, що 

відеоряд реальний, але голова «Саакашвілі» приклеєна до чужого тулуба.  

Також приводом для проведення певного експерименту може стати 

постановка конкретного питання, яке часто виглядає як вибір між двома 

чи кількома варіантами. У таких випадках звичним є ситуація, коли 

в змодельованих умовах беруть участь декілька журналістів редакції. Програма 

«События недели» відправляє своїх репортерок до Азовського й Чорного морів, 

щоб з’ясувати, де відпочивати дешевше. За допомогою паралельного монтажу 

поєднуються дві лінії: жінки шукають житло, харчуються та розважаються 

(12.07.2015). З такою ж метою «ТСН. Тиждень» відправляє свій «десант» 

до найбільш популярних точок відпочинку країни (28.06.2015). Не 2–

4 журналісти, а майже всі члени команди були задіяні в сюжеті підсумкової 

передачі «1+1» про те, наскільки ефективно допомагають від хвороб вакцинації 

(10.11.2013). Редакція програми розділилася навпіл: одні – за, інші – проти. Перші 

стають учасниками активної частини експерименту, отримавши щеплення 

від застудних захворювань. 

Крім названих амплуа, журналіст також може взяти на себе функції 

експерта, щоб знайти кращі шляхи вирішення проблеми. Так, матеріал під назвою 

«Куди Укравтодор витрачає мільйони?» вийшов в ефірі «ТСН. Тижня» 28 червня 

2015 року. У сюжеті журналістка ставить під сумнів доцільність розмірів 

фінансування цієї державної установи. У стенд-апі пропоновані умови 

експерименту: «Допоможемо Укравтодору зекономити державні кошти. 

Чотири знімальні групи «ТСН» вирушають Україною досліджувати опори 

дорожніх знаків. Саме на таке наукове завдання Укравтодор витратить 

220 тисяч гривень і два роки часу. Ми спробуємо це зробити за менші гроші 

й один день». Наприкінці матеріалу всі журналістки коментують свій відрізок 

доріг і роблять висновки. 

Як можна побачити, експеримент стає як стрижнем цілого сюжету, так і 

однією з його частин. Часто може бути організований стенд-ап чи підводка, у 

межах яких проводиться перевірка якогось факту чи припущення. Наприклад, у 
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сюжеті про версії замаху на Геннадія Кернеса журналістка на прикладі пляшки 

води показує, що станеться з людським організмом від пострілу зі зброї, яка була 

задіяна в нападі («ТСН. Тиждень», 04.05.2014). Дмитро Анопченко в студії 

проводить експеримент, яким чином розбавляють бензин на українських АЗС: 

«Дивиться: спритність рук і ніякого шахрайства», – як говорили у відомому 

фільмі. Я тільки на цій операції в лічені хвилини заробив більше 100 гривень, 

тому що через ці хімікати 80-й бензин став бензином преміум-класу, за який ми 

платимо великі гроші» (21.04.2015). 

Майже всі наведені приклади демонструють наявність як розважального, 

так й інформаційного складників. Автор конструює дійсність, задаючи певні 

умови, в той час як результат експерименту залишається невідомим, що й залучає 

глядача до співучасті в запропонованій грі, але при цьому вирішуються чи наочно 

демонструються соціально значущі проблеми.  

Рідко можемо спостерігати викривлення й цього прийому, коли форму 

експерименту використовують без повноцінного наповнення. Це можуть бути 

вихідні умови, ігрові елементи чи лише використання відповідного амплуа. 

У вигляді експерименту організований сюжет ювілейної програми «Фактів 

тижня» (28.02.2016). Він навіть має назву «Експеримент програми: що рік 

2026 нам готує». Матеріал повністю розважальний, він починається зі стенд-апу: 

«У 2026-му «Фактам тижня» виповниться 20 років. Мені буде 45, і було б 

непогано, якщо я б виглядав ось так (натискає щось на планшеті, праворуч 

з’являється він же в костюмі «джедая»). Але майбутнє непередбачуване, і версія 

Кудімов-2026 може мати й такий вигляд (знову натискає на планшеті, ліворуч 

з’являється він же в окулярах і з підтяжками, гладкий і неохайний). Краще перша 

версія. Ми заглянемо в майбутнє, щоб зрозуміти, як може виглядати наша країна 

через 10 років: стрімко набиратиме вагу (показує на себе зліва) чи просто 

припудрить ніс?» В іншому стенд-апі сюжету журналіст сідає в нібито машину 

часу, зникає й з’являється в селі під назвою «Майбутнє». Сам по собі сюжет несе 

мало інформації, але рясніє різноманітними прийомами, цікавими асоціаціями 

й поворотами. 
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Репортери підсумкових новин нерідко вдаються до псевдоекспериментів 

у лабораторії з усіма реальними науковими атрибутами: білим халатом, 

пробірками й спеціальним обладнанням. У такий спосіб організований стенд-ап 

журналістки «Подробностей недели» в сюжеті про майбутні вибори (30.08.2015): 

«Головним індикатором, лакмусовим папірцем в цій лабораторії будуть 

зовсім не амбіції політиків. Головне – реакція виборців – нас із вами (на колбах 

перед репортеркою з’являються папірці з назвами партій). На сьогодні прогнози 

виглядають так: найбільш повна посудина в «Блоку Порошенка». За ним ідуть 

чотири партії: «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Самопоміч» і радикали. 

«Народний фронт» навіть якби і пішов на вибори, підтримка в них на межі 

похибки. Є ще й клони-колби, у них налита подібна рідина: їх створили для того, 

щоб судини лідерів не були такими повними. Експеримент, звичайно, погано 

пахне, але в українській лабораторії нікого це не бентежить» (див. Дод. Б, мал. 

18). У цьому прикладі хоча й є відчутний розважальний складник, але 

«псевдоексперимент» допомагає репортерці наочно розповісти про політичні 

сили, які беруть участь у передвиборних перегонах. 

Навіть при вдалій та привабливій формі експерименту самого по собі він 

може мати не тільки деякі розважальні елементи, а й піддаватися суттєвим 

трансформаціям. Прикладом може стати сюжет «ТСН. Тижня» під назвою «Секс 

і «ТСН»: полювання на принца» (03.04.2016). Сюжет виглядає як стилізація 

під відомий американський серіал «Секс і місто». На початку матеріалу 

наводяться досьє на чотирьох журналісток редакції у вигляді анонсу, потім 

заставка. Основна частина сюжету починається з діалогів на кшталт кіношних, 

у яких одна з репортерок жаліється на відсутність особистого життя. Весь 

матеріал побудований на смішних експериментах, за допомогою яких вона 

намагається знайти другу половинку, а поділений сюжет відбивками зі слідами 

помади. Закінчується матеріал цілком постановочним знаходженням «принца 

на білому авті» (див. Дод. Б, мал. 19 і 20). Насправді, сюжет не несе майже ніякої 

корисної інформації й більше подібний на реалізацію творчих амбіцій 

журналістки. 
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Також слід відзначити, що через популярність досліджуваного методу 

частотною стає наявність серіальних експериментів. Так, «ТСН. Тиждень» зняв 

низку сюжетів про те, де дешевше жити в Україні (весна 2015 року). До кожного 

сюжету йде заставка типу тих, що звичайно передують цілій програмі. У ній 

створюється образ журналістки, якій «усе по плечу». Самі сюжети рясніють 

особистими враженнями, деталями, коментарями: «З початку експерименту 

минув місяць, а я вже скинула два кілограми й витратила 1300 гривень»; 

«Минулого тижня приїжджав до мене тато, привіз продуктів», «Ким 

виростуть її онуки, я не знаю, але точно не вегетаріанцями: такої кількості 

м’яса я не бачила у холодильнику ніколи» (про господарку на Вінниччині). І хоча 

сюжети рясніють різноманітними звеселяючими прийомами, журналістка робить 

багато цікавих авторських спостережень, наприкінці циклу матеріалів доходячи 

висновку, що найдешевше життя в столиці.  

Під загальної назвою «Вибори без гречки» журналістка «Событий недели» 

береться з’ясувати, чи може потрапити у владу людина, у якої є бажання стати 

депутатом, але свого капіталу або багатих спонсорів немає (вересень 2015 року). 

Сюжети виконані в легкій, подекуди стьобній манері. У першій частині 

експерименту репортерка намагається отримати підтримку виборців, 

зокрема фінансову, просто вийшовши до людей на вулицю. На її прохання дати 

грошей здебільшого отримує відповіді на кшталт: «Чесний кандидат в депутати? 

Це якийсь анекдот». Після закінчення зборів журналістка зазначає: «З коротких 

спостережень, чоловіки більш щедрі, задають чіткі питання. Отримавши 

від жінок обіцяні три гривні, на валідол витратиш більше».   

У наступній частині починається піар-компанія журналістки. Її анонсує 

в студії ведучий: «Працюємо й будуємо», «Все для села», «Сильному селу – 

сильний лідер!». Це гасла з передвиборних агітплакатів кандидата в депутати 

сільради Ірини Смирнової». При цьому Олег Панюта з посмішкою намагається 

«приклеїти» ці листівки на екран (див. Дод. Б, мал. 21). У самому сюжеті 

журналістка з’ясовує, скільки буде коштувати зробити фотографії, надрукувати 

плакати тощо. Усе представлено в жартівливому стилі, наприклад, на фотосесії їй 



167 

 

дають у руки лопату, а журналістка кокетливо зауважує: «Жах, дайте хоч волосся 

поправлю!». Ця серія експериментів, звичайно, містить певну частину важливої 

інформації, але здебільшого тяжіє до шоуїзації і за втіленням, і за наповненням. 

При певних умовах глядачу й так стає зрозумілою відповідь на ті запитання, які 

ставить автор, тож він спостерігає за перебігом дії більше заради розваги.  

Можна відзначити, що при наявності шоуїзованих експериментів більшість 

змодельованих ситуацій, які проводять журналісти в українських інформаційно-

публіцистичних проектах, все ж таки відповідають саме інфотейнментовим 

тенденціям, пропонуючи авторський погляд і висвітлюючи актуальні питання. 

 

3.2.2. Інфографіка: вплив інфотейнменту на візуалізацію фактів. Одним 

із найважливіших принципів інфотейнменту є спрощення в подачі необхідних, але 

громіздких даних: назв, дат, цифр тощо. Для вирішення цього завдання стає в 

нагоді дієвий прийом візуалізації – інфографіка32, яка за хронологією почала 

розвиватися у сфері мас-медіа паралельно з інфотейнментом.  

Людина сприймає 80 % інформації про навколишній світ саме через зір. 

Важливість візуальності відображена в таких словосполученнях, як «картина 

світу», «світогляд», «система поглядів» тощо. Візуалізація випереджає аналіз, 

оскільки візуальний образ дозволяє охопити об’єкт повністю, тоді як аналіз 

дозволяє деталізувати й розчленувати його на складові частини [223]. Інфографіка 

стала одним із тих візуальних прийомів, що дозволяють прискорити засвоєння 

почутого й посилити ефективність комунікації з аудиторією.  

Інфографіка почала використовуватися на телебаченні пізніше, 

ніж у газетній журналістиці33: початком масового звернення ТБ до цього прийому 

                                                 
32 Детальніше теоретичне обґрунтування доцільності такого способу представлення інформації на телебаченні 

викладено в статі «Інфографіка на телебаченні: вплив інфотейнменту на візуалізацію фактів» [31].  
33Термін «інфографіка» (infographics) походить від злиття англійського словосполучення в одне слово – information 

graphics. Виникнення самого явища відносять до 1621 року, коли Кристоф Шейнер опублікував книжку «Rosa 

Ursina sive Sol», у якій оприлюднив свої дослідження на тему обертання сонця, деякі результати з'явились у тексті 

у формі зображень. Про використання інфографіки у сфері мас-медіа заговорили, починаючи з 1970-х, коли Пітер 

Саліван створив серію робіт для «The Sunday Times». У 1982 році видавці газети «USA Today» також почали 

використовувати поєднання тексту й графіки, зробивши це одним зі складників концепції видання. За декілька 

років «USA Today» увійшла до п’ятірки найбільш популярних газет у країні, що нерідко приписують саме 

використанню інфографіки на її сторінках.  
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вважають 2000 рік. Це пов’язано з появою низки відповідних комп’ютерних 

програм, які могли створювати інформаційні графіки. 

Серед цікавих матеріалів на тему можна виокремити працю «Інфографіка 

та тізерна реклама – актуальні техніки привернення глядацької уваги» 

Дмитра Полякова та Дмитра Радушинського [172], а також публіцистично-

прикладну статтю Павла Борейка, арт-директора телеканалу «Москва 24», – 

«Словом і тілом. Принципи створення інфографіки на ТБ» [19]. Зазначимо, 

що більшість розвідок все ж таки присвячені вивченню існування інфографіки 

в пресі чи рекламі, у той час як у телевізійному просторі вона залишається 

маловивченим феноменом.  

Для телепростору такий прийом став у нагоді для пояснення складної 

для сприйняття інформації, зокрема розрахунків, порівнянь, хронологічних 

викладок. Коли людина дивиться матеріал на малознайому чи невідому тему, 

то не розуміє частину інформації чи сприймає її лише поверхово. Це стосується 

всіх об’єктів, які не можуть бути зрозумілі чуттєво, образ яких не є сформованим 

у свідомості, або тих, що не освоєні реципієнтом через власний досвід. 

Ще однією причиною засвоєння інфографіки на ТБ стало те, що реальне, 

або так зване нативне (тобто необроблене), зображення вже не настільки цікаве 

реципієнту, а подекуди може й відштовхнути його. Дмитро Поляков пояснює: 

«Більшість людей не сприймають «справжнього» зображення, глядачі звикли (їх 

привчили) до корекції, комп’ютерної обробки, ефектів і т. п. Виникло порочне 

коло: ефектами залучають глядача – глядач чекає ефектів – ефектів стає більше...» 

[172]. 

Для новинарних програм, у яких постановочні й художні зйомки не є 

доречними, наявність інформаційної графіки стала «не розкішшю, а 

життєвоважливою необхідністю». Арт-директор телеканалу «Москва 24» Павло 

Борейко зазначає: «Потреба в графіках почала виникати тоді, коли для деяких 

новин не було відповідного відео, або новина в принципі не передбачає відеоряду, 

або подія настільки свіжа, що поки немає картинки, а матеріал в ефір видавати 

треба (яке телебачення без картинки?!). У такій ситуації є вибір: тримати в кадрі 
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ведучого або терміново малювати графіку, яка проілюструвала б новину» [19]. 

Особливо актуальним це стало для підсумкових випусків новин – інформаційно-

публіцистичних програм, у яких журналісту необхідно не тільки констатувати 

факти, але й осмислювати їх, пояснювати нововведення, тенденції, проблеми, 

наводити причинно-наслідкові зв’язки й робити прогнози.  

Інфографіка як така існує в інформаційно-публіцистичному сегменті 

українського телебачення в такому же традиційному вигляді, як і в щоденних 

новинах. Нерідко вона використовується для представлення економічних даних 

чи роз’яснення деталей подій. Наприклад, у сюжеті «Хто винен у загибелі дитини 

в аквапарку?» («ТСН. Тиждень», 01.05.2016) посекундно промальована схема 

з розташуванням батьків загиблого хлопчика, рятувальників й інших відвідувачів 

закладу. Аналогічно представлена авіакатастрофа в Єгипті («Факти тижня», 

22.05.2016). У сюжеті був зображений маршрут літака з акцентуванням важливих 

моментів польоту. Іноді інфографіка навіть є сценарним ходом у матеріалі. Так, 

у сюжеті «Чорна бухгалтерія Партії регіонів: хто із політиків та чиновників 

засвітився?» («Факти тижня», 05.06.2016) анімована бухгалтерська книга стає 

стрижнем оповіді. Також інфографіку використовують для урізноманітнення 

композиційних складників. Наприклад, синхрон про результати ЦВК 

ілюструється графіком поруч із інтерв’юйованим («Подробности недели», 

02.11.2014), (див. Дод. Б, мал. 22).  

Але інфографіка в інфотейнментових програмах набуває й іншого вигляду. 

Настанова на гру, характерна для ігроцентрованої аудиторії постмодерну, 

відбивається в більшості нових медійних явищ (це споріднює інфотейнмент 

з інфографікою). Концепція інфотейнменту націлена на спрощення складних 

смислових поєднань, що цілком відповідає призначенню інфографіки. Остання, 

у свою чергу, серед інших своїх функцій має розважальну й естетичну, а це 

збігається з визначальними концептуальними засадами інфотейнменту. 

Тому інфотейнмент сприймає інфографіку як один зі своїх прийомів та впливає 

на її зміст, додаючи іронію й посилюючи ігрові компоненти. Загалом можна 
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виокремити декілька причин, чому інфографіка стає розповсюдженим прийомом 

для інфотейнментових програм:  

1) Інфотейнмент тяжіє до спрощення, а інфографіка допомагає зрозуміло 

й швидко подати складну інформацію.  

2) Якісна інфографіка, з одного боку, швидкий і зручний спосіб представити 

інформацію, з іншого, – розвага, яка покладена в основу концепції 

інфотейнменту.  

3) Яскраві картинки, схеми, діаграми складаються з певних алюзій, 

асоціацій автора, часто нібито шарад, які треба розгадати, що залучає глядача 

до гри. 

В інформаційно-публіцистичних проектах за допомогою інфографіки 

відбувається урізноманітнення композиційних елементів сюжету: стенд-апів 

і підводок ведучих. Особливо в останніх спостерігається прийом «монті-

пайтон» – умонтованість людини в графіки й схеми, а іноді й взаємодія з ними. 

Наприклад, журналіст у сюжеті про пенсійну реформу («События недели», 

05.06.2016) всередині намальованих елементів показує, яка буде система 

нарахувань, якщо закон буде прийнятий, буквально переставляючи зображення 

з одного місця на інше (див. Дод. Б, мал. 23). Так само взаємодіє з інфографікою 

Алла Мазур у студійному повідомленні про порівняння декларацій можновладців 

нинішніх і попередніх («ТСН. Тиждень», 12.04.2015). По обидва боки ведучої 

«виростають» дві постаті президентів із таблицями доходів і власності (див. 

Дод. Б, мал. 24). 

У підсумкових новинах за 01.05.2016 усі чотири досліджувані передачі 

розповідали про підвищення тарифів на газ за допомогою інфографіки. Творці 

«ТСН. Тижня» повністю побудували студійне повідомлення про подорожчання 

на використанні низки графіків, які містили такі пункти: зростання мінімальних 

пенсій і зарплат, порівняння тарифів для всіх категорій населення, корупційні 

схеми, нова вартість газу, спроможність бюджету задовольнити усіх охочих 

оформити субсидію. При цьому візуальне оформлення, як і в «Подробностях 

недели», було обране стандартне. Відрізнялася з цього ряду інфографіка програми 
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«События недели», у якій влучно був утілений образ палаючої газової конфорки. 

Також цікавий хід обрали у «Фактах тижня»: інфографіка в сюжеті унаочнювала, 

скільки буде коштувати почистити зуби, прийняти душ чи ванну, помити посуд 

(див. Дод. Б, мал. 25). 

Звичайна інформація про заморожування мінімальних пенсій і заробітних 

плат подається у форматі інфографіки, у якому розважальним елементом стає 

буквальне трактування поняття: гроші запорошуються сніжинками 

(«Подробности недели», 02.11.2014). Про парадоксальне явище, що нібито 

податків стало менше, а платити потрібно більше («Факти тижня», 08.02.2015), 

глядачу розповідають через інфографіку з показом будівлі Уряду. Наприкінці 

фрагменту споруда, у якій засідає Кабмін, як картонна падає під характерний 

звук, виражаючи ставлення автора сюжету до описуваних рішень. Цікаво 

організована подача тенденції про постійні кадрові перестановки чиновників 

(«Факти тижня», 19.10.2014). Це ілюструється швидким обертанням стільця, 

на якому один урядовець змінюється іншим. 

Інфотейнмент – постмодернове явище, а тому одна із його прикмет – 

колажність. Це впливає й на реалізацію інфографіки в сюжетах. Наприклад, 

у матеріалі про четвертий етап мобілізації («События недели», 25.01.2015) 

під слова «Особливий попит буде на механіків, артилеристів, водіїв, розвідників, 

танкістів і зв’язківців» на одному військовому та поруч із ним з’являються 

атрибути всіх перерахованих спеціальностей (див. Дод. Б, мал. 26). Сюжет про те, 

скільки коштуватиме весілля («События недели», 30.03.2014), також містить 

колажну інфографіку. В одному кадрі поєднані атрибути святкування й наречені, 

обклеєні цінниками (див. Дод. Б, мал. 27). 

Нерідко інфотейнмент ніяк не впливає на візуальне оформлення 

намальованих чи змодельованих вставок, але іронічне наповнення додається 

завдяки виражальним засобам: закадровому тексту, музиці чи шумам. Наприклад, 

стандартно оформлена інфографіка в сюжеті «Битва за Євробачення-2017: яке 

з міст-претендентів на проведення переможе?» («Факти тижня», 22.05.2016), 

але через іронію в словах журналіста вставка набуває іншого змісту: «У 2014 році 
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Данія не пошкодувала на організацію Євробачення 60 мільйонів «зелених». На 

14 мільйонів менше витратив Азербайджан. Бронза, як і цьогоріч у Росії: росіяни 

«викинули» 46 мільйонів на організацію пісенного конкурсу в Москві». 

А в студійній підводці «Подробностей недели» (01.05.2016) про борги МВФ, 

у якій використовується інфографіка, такий же модус формує фраза ведучого: 

«Нам дали 2 мільярди, які пішли в ту саму топку – бюджет». У вже згаданому 

сюжеті про пенсійну реформу своєрідний заголовок до інфографіки 

також посилює її розважальний зміст: «Потрібно розкладувати яйця по різних 

корзинах» (див. Дод. Б, мал. 28). 

Часто розважальним елементом у інформаційних графіках стає звукове 

оформлення. Наприклад, цілком серйозна схема про алгоритм робіт із пошуку 

свердловини в Полтавській області набуває іншого змісту за допомогою веселого 

треку («События недели», 01.05.2016). Подібний ефект можемо спостерігати 

і в сюжетах «Фактів тижня» «Стан українських автомагістралей: розслідування 

програми» (05.06.2016), у якому інфографікою представлені на карті дороги, які 

будуть ремонтувати найближчим часом, і «Інспекція цін та якості фруктів 

та овочів» (12.06.2016), де схематично показані ціни на зазначені продукти в 

різних регіонах країни.  

Матеріал про випадкові жертви люстрації (02.11.2014) містить слова: 

«Закону про люстрацію два тижні, і вже наступного дня після його публікації 

пакують валізи 39 чиновників Кабміну». При цьому на екрані на фоні будівлі 

Уряду з’являються силуети людей із валізами в руках. Наступна інформація 

ілюструється вже іншою будівлею й іншими людьми: «З Міністерства 

внутрішніх справ цього тижня звільнили 91 працівника, в тому числі 

8 генералів», – із деяких силуетів падають медалі. Ці фрагменти подаються 

під веселу динамічну музику.  

Шуми також стають допоміжним виражальним засобом. Наприклад, 

матеріал про зимову Олімпіаду в Сочі («Факти тижня», 16.02.2014) містить 

інфографіку про розмір нагороди за медалі для спортсменів. При появі кожної 

суми глядач чує характерне «дзинь» касового апарата. Сюжет «Скандал в уряді: 
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чи піде в відставку Яценюк і хто його замінить?» («Факти тижня», 31.01.2016) 

містить інфографіку, яка показує зустріч прем’єр-міністра й президента. 

Щоб підкреслити її негативний характер, наприкінці фрагмента відбувається 

імітація грози: блискавка й звук грому.  

Найбільш яскравим прикладом впливу інфотейнменту на інфографічні 

вставки може бути студійне повідомлення Алли Мазур про валютні коливання 

за останній час («ТСН. Тиждень», 08.05.2016). По-перше, іронія присутня в тексті 

ведучої, яка починає зі слів, побудованих на уособленні: «Ну а як відзначили 

великодні свята гривня та долар? Таке враження, що у цієї парочки були вихідні». 

По-друге, розважальний елемент присутній у заголовку інфографіки – «Валютні 

термометри». По-третє, вставку супроводжують музичні відбивки й шумові 

ефекти. По-четверте, саме оформлення інформації в іронічному модусі – 

термометри з валютою, смайлики, що допомагають з’ясувати, який прогноз був 

правильним: гарний чи поганий; представлення експертів підписами «песимі$т» 

й «оптимі$т», а також перевірка даних «найточнішим грошовим 

термометром» – холодильником (див. Дод. Б, мал. 29–32).  

Підсумовуючи, можна сказати, що у інфотейнментових проектах 

інфографіка нерідко слугує створенню іронічного модусу та 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 і яскраві мовностилістичні прийоми, які 

створюють подвійний сенс. 

 

3.2.3. Монтажні спецефекти й знімальні прийоми: способи 

урізноманітнення відеоряду. Стилістика зйомки й монтажу також не 

залишилися незмінними під впливом нових трендів візуалізації інформації й 
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набули нових рис. Процес створення інформаційно-публіцистичних проектів 

поєднує підходи як щоденних новин, так і публіцистики. По-перше, це 

відбувається тому, що підсумкові огляди працюють з інформаційними приводами 

й орієнтуються здебільшого на ефірне наповнення щоденних, тобто апріорі 

частина зйомок вже існує. Також до написання сценарію потрібно відзняти 

експертів, які пояснюють події, аналізують тенденції, роблять прогнози. Але 

нерідко співпраця з оператором продовжується після готовності закадрового 

тексту. Наприклад, для введення сценарного ходу чи заповнення пробілів.  

Стрижнем сюжету про безвізовий режим стає малювання основних 

моментів на дошці: цим матеріал починається й закінчується. Навіть останні 

нейтральні слова автор представляє схематично, як малюнок: «Головне – 

зрозуміти: депутати зараз на перехресті й можуть повернути чи в замкнутому 

колі, яке можна тільки розірвати?» («ТСН. Тиждень», 01.11.2015), (див. Дод. Б, 

мал. 33, 34). Інша журналістка цієї програми використовує постановочні зйомки 

для наочної ілюстрації зростання курсу: вона кладе на тканину 1 долар, а під 

ним – 8 гривень; потім цей кадр витісняє наступний вже з 20 гривнями 

з копійками («ТСН. Тиждень», 01.02.2015), (див. Дод. Б, мал. 35). 

Сама стилістика операторської роботи здебільшого залишається 

стандартною. Наприклад, рідкісні ракурсні зйомки: вони вводяться часто лише 

в стенда-апах чи студійних підводках. Так організована зйомка в репортажі 

з Херсонської області: журналіст йде Арабатською стрілкою, а щоб захопити 

більше моря й піщаного берегу, був залучений цей прийом («Подробности 

недели», 14.12.2014). Також нижній ракурс зйомки використовують у стилізаціях 

проведення оперативного інтерв’ю. Наприклад, у сюжеті про джерела 

фінансування «Партії регіонів» коментар експерта не тільки знятий знизу, 

але й «з рук», що додає ефекту відсутності постановок («ТСН. Тиждень», 

10.11.2013). Той самий прийом використаний у «Подробностях недели» 

(06.11.2015), тільки інтерв’ю ще подається в чорно-білому зображенні. А ось з 

високої точки здебільшого знімаються великі об’єкти, щоб показати масштаб. 
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Наприклад, сюжет про Міжгір’я побудований саме в такий спосіб, є навіть зйомки 

з вертольоту («Факти тижня», 23.02.2014). 

Дуже рідко журналісти вдаються до зйомок суб’єктивною камерою. 

Найчастіше це може бути реконструкції подій: коли потрібно показати те, що 

відбувається, від першої особи. Прикладом використання цього прийому 

задля розважальних цілей можна продемонструвати на матеріалі «Событий 

недели» (13.07.2015). Журналістка знаходиться на грузинському весіллі, і її 

запальний танець з одним із гостей показують саме за допомогою суб’єктивної 

камери, що передає атмосферу події.   

А ось справжньою тенденцією інформаційно-публіцистичних проектів 

можна назвати «звеселяння» звичних об’єктів. Так, будівлі Уряду, Верховної 

Ради, Адміністрації Президента стабільно «кочують» з одного випуску до іншого, 

тож оператори намагаються зняти їх нестандартно: різкі наїзди / від’їзди, довга 

зйомка з прискоренням потім на монтажі чи додаванням різноманітних ефектів. 

Наприклад, у сюжеті про майбутні вибори Адміністрація Президента показується 

так: спочатку швидка панорама зверху вниз будівлею, а потім різке наближення 

на адресну табличку («Факти тижня», 11.05.2014). За допомогою таких стрімких 

наїздів оператори також показують «вхід усередину», тоді це може бути 

наближення на дім у цілому, на двері чи вікна. Але зйомка у такій манері 

характерна і для звичайних сюжетів, не тільки на політичні теми. Наприклад, 

у матеріалі про утеплення житла оператор постійно різко наближає деталі 

жахливого ремонту на фасаді будівель («События недели», 21.06.2015). 

Бажання урізноманітнити відеоряд традиційних засідань та інших офіційних 

заходів приводить до того, що оператори «вишукують» незвичайні кадри. 

Наприклад, у сюжеті про скандал в одному з міністерств показаний кадр його 

голови, який декілька разів блимає («События недели», 25.01.2015). Звичайне 

засідання Кабміну містить відео чиновників, що не слухають промовця, а 

займаються своїми справами («События недели», 29.05.2016).  

Але найчастіше об’єктом для таких операторських «пошуків» стають 

депутати Верховної Ради. Наприклад, усі канали знімали ті моменти, коли один 
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член парламенту натискав кнопку за іншого відсутнього. Здебільшого ці кадри 

мають на меті показати, що народні обранці не займаються покладеними на них 

обов’язками: на мікрофоні висить піджак, тобто ніхто не збирається виступати 

(«Факти тижня», 06.09.2015), державні мужі жартують, хапаючись за голови 

від сміху, дивляться в телефони («События недели», 17.04.2016). Постійні кадри 

депутатів, які веселяться, показані в матеріалі про прийняття законів 

щодо гомофобії («Факти тижня», 15.11.2015). Повністю на добірці таких моментів 

побудований підсумковий сюжет цієї ж програми про тенденції української 

політики: один стрибає з трибуни, інший задом наперед йде на своє місце, хтось 

несе гарбуз, а хтось співає фрагмент композиції «Любимая моя» (28.02.2016).  

Також для інформаційно-публіцистичних проектів характерна зйомка 

не самих доповідачів, а реакції на них. Поки Петро Порошенко повідомляє 

про нові призначення, глядач бачить кадр із депутатом, який, прикриваючись 

планшетом, копирсається в телефоні («Факти тижня, 22.06.2014). А в іншому 

сюжеті цієї ж програми під час лайфу Олега Ляшка «При кожному президенті ми 

все міняємо ту нещасну конституцію, міняємо... І нічого не змінюється, а треба 

міняти всіх вас» на екрані показують присутнього президента, який посміхається 

(06.07.2014). У тому ж сюжеті журналіст виправдовує наявність таких кадрів: 

перед показом народних обранців, які базікають і сміються, у закадровому тексті 

звучить іронічне «Депутати Верховної Ради працюють». А після них: «Скоро й 

вияснимо, коли і в який спосіб парламент відправлять на перезавантаження». 

Такі вставки інколи виконують важливу функцію. Наприклад, у сюжеті 

про підготовку нової поліції кадри невдач на вправах не дає створити ідеальний 

образ новобранців, щоб їхні майбутні помилки сприймалися адекватно («Факти 

тижня», 14.06.2015). Але є й випадки, коли такі зйомки робляться 

лише для розваги глядача, суттєво відволікаючи від сприйняття інформації. 

Так, навіть певним порушенням журналістської етики є поєднання слів 

журналіста про відправлення на пенсію, а потім кадри з Юлією Тимошенко, 

яка кульгає («Факти тижня», 01.06.2014). 
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Ще однією тенденцією наповнення відеоряду є залучення аматорських 

роликів. Іноді це диктує сама тема. Наприклад, до 8 березня «События недели» 

зняли матеріал про незвичайні пропозиції руки й серця, тому сюжет містить цікаві 

варіанти втілення – розіграші, доступні в Youtube («захоплення опергрупою» 

нареченого, імітація падіння з даху тощо). 

Звичайно, непрофесійне відео також залучається й через важливість 

наповнення, але навіть тоді обираються найскандальніші плани. Наприклад, запис 

скайп-розмови Ігоря Коломойського, у якій він дуже голосно сміється, лається, 

показує дулі («События недели», 22.03.2015), чи фрагменти затримання 

Геннадія Корбана («Подробности недели», 10.11.2015). А перед тим, як розпочати 

лінію Олега Тягнибока, нам показують зовсім неважливе для теми матеріалу відео 

його участі у флешмобі «Ice Bucket Challenge» («Факти тижня», 01.09.2014). Така 

тенденція стосується не тільки тем про політиків. У сюжеті про способи 

підготуватися до зими зроблена нарізка з веселих кадрів аматорського 

й професійного відео: чоловік із посмішкою закриває вікно, люди штовхають 

замерзлий тролейбус, намальований смайлик на снігу, перехожі майже падають 

на слизькій вулиці («Факти тижня», 28.09.2014).  

Якщо в кінематографі основна креативна діяльність, що формує кінотвір, 

зосереджена в знімальному періоді, то у відеотворчості вона зміщується у сферу, 

яка ширша за традиційне поняття «монтаж» і позначається як «постпродакшн» – 

активне продовження створення відеотвору. Відповідно, змінюється й функція 

монтажу, який еволюціонує від простого драматургічного компонування 

аудіовізуального матеріалу до створення принципово нової екранної реальності34. 

                                                 
34 Це пояснюється тим, що вибудовування остаточних художньо-естетичних параметрів екранного образу 

відбувається саме в період постпродукції, у якому він народжується й набуває цілісного звучання [58, с. 153]. 

Склеювання кадрів – це лише технічна сторона монтажу. Принципова ж його суть нерозривно пов’язана з думкою, 

закладеною в кадрі, тому неможливо описати моделі, за допомогою яких може візуалізуватися сценарій. Це 

зумовлено і тим, що в традиційній монтажній поетиці компілятивності й трансформативності піддавалася цілісна 

структура зображення, а у відеопоетиці, заснованій на цифровій монтажній відеотехнології, це можуть бути 

як окремі різнорідні типи зображення (фотографії, відео, шрифти, малюнки, тривимірна графіка), так і їхні 

елементи. Загальна естетико-поетична спрямованість відеотворчості до максимального екранного реалізму 

виявилася й на стадії відеомонтажу, за допомогою якого стало можливим створення нового типу екранного 

зображення (візуального гібриду) –  одночасно фотореалістичного й фантазійного [58, с. 155]. 
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На цьому етапі режисер монтажу вивчає реальність вихідного тексту, написаного 

журналістом, і перетворює вербальний складник на мову телеекрану.  

Візуалізація конкретних слів, фраз, речень, по-перше, може відбуватися 

не одночасно, а з відтермінуванням у часі, або ж узагалі задавати тон 

зображальному ряду сюжету. Відео не дублює слово, а існує з ним в одній 

стилістиці, створюючи єдине ціле. По-друге, майже завжди використовуються 

однакові за формою способи. Тому окреслимо характерні закономірності, 

за якими будується візуальний ряд матеріалів в українських інформаційно-

публіцистичних проектах з огляду на інфотейнментові тенденції. 

За видами розрізняють міжкадровий і внутрішньокадровий монтаж. Щодо 

першого, як і на етапі зйомок, режисери намагаються обирати кадри з певним 

наповненням. Це можуть бути вже згадувані яскраві лайфи типу вислову 

Олега Ляшка про «свиней, які біжать до корита, і їм все одно до України» 

(«Подробности недели», 14.09.2014) чи непередбачувані епізоди, наприклад, 

кадри, як під час зйомки стенд-апу журналіста навмисно б’є дровами перехожа 

(«Подробности недели», 08.02.2015).  

Від випуску до випуску повторюються кумедні фрагменти (лайфи, 

синхрони тощо), які викликали бурхливі емоції в аудиторії. Так, подаються кадри 

того, як Янукович стрибає пеньками («Факти тижня», 05.07.2015), цитата Азарова 

про «кровосісів» («События недели», 13.04.2014), фотосесія Femen на червоній 

доріжці фестивалю («Подробности недели», 08.09.2013), відео, у якому 

на колишнього президента падає вінок (28.06.2015). Іноді такі фрагменти просто 

звеселяють аудиторію, але в деяких моментах додають іронічного відтінку 

авторському тексту. Наприклад, під час показу останнього прикладу звучать 

слова журналіста: «Ющенко змирився з новим варіантом Конституції, 

а Янукович – ні». 

Якщо в попередніх випадках глядачу важко зрозуміти, чи були зйомки 

зроблені цією програмою, чи запозичені, то наступні включення відверто 

виділяються в тканині матеріалу. Це може бути та сама аматорська зйомка з 

найбільш скандальними чи веселими епізодами. Наприклад, для контрасту зі 
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старою міліцією на початку сюжету про нових правоохоронців дається нарізка 

зображень перших у нетверезому вигляді, з агресивною поведінкою й під час 

взяття хабара («Факти тижня», 07.06.2015), що створює дещо однобокий образ.  

Частотним є включення цитат із фільмів, мультиків чи телепередач. 

До такого прийому більше за всіх вдається проект «Подробности недели»: 

фрагмент телефільму «Следствие ведут ЗнаТоКи» (30.06.2013), дитячої програми 

«Спокойной ночи, малыши» (16.02.2014), художнього фільму «Кавказкая 

пленница» (20.09.2015). Найчастіше ці включення ілюструють чи іронічно 

обігрують тему сюжету, підкреслюють подвійну суть сказаного, візуалізують 

приховану авторську думку, натяк. Наприклад, останній із перелічених 

фрагментів дається в матеріалі про корупцію судів, а саме така фраза: «Хай живе 

наш суд, найгуманніший суд у світі!». А матеріал про сумнівну процедуру 

голосування містить архівну зйомку в Раді з 1990-х років: «Прошу голосувати! 

Хто проти? (у залі багато піднятих рук) Нема нікого» (07.07.2013). Але це 

необов’язково може бути відомий твір. Наприклад, у сюжеті «Фактів тижня» 

(14.06.2015) про розкіш депутатських апартаментів режисери монтажу декілька 

разів показують частини мультфільму про податкову службу «Місто мрії», 

у такий спосіб вплітаючи його в оповідь: «Щоб познайомити дітей з фінансовою 

стороною життя Сан Санич придумав місто мрії». (починається закадровий 

текст) Місто мрії не лише на екрані ... У податковій Клименка був власний ринг, 

куди звозили бійців, робились ставки, інтер’єри з камінням Сваровські, збудована 

церква, що говорити – крісло за 70 тисяч євро. (знову цитата з мультфільму) 

«Бюджет нашого міста порожній». Також до матеріалу можуть включатися 

кліпи, але знову ж таки це найчастіше пісні не відомих виконавців, а любителів, 

які висловлюють суспільну думку.  

Останнім часом до сюжетів та студій залучаються розповіді про якийсь 

ролик / мем / кліп, «що сколихнув Інтернет». На цьому повністю побудована 

підводка Дмитра Анопченка: «Барак Обама на цьому тижні визнав, що методи 

розвідки США треба переглядати: якщо прослуховували телефони 

Ангели Меркель, то це вже точно занадто. Господар Білого дому намагався 
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погасити шпигунський скандал. Тепер блоги й сторінки газет повні карикатур 

на колись шалено популярного президента. Ось деякі з них...» (03.11.2013), (див. 

Дод. Б, мал. 36).  

А матеріал про відставку Зоряна Шкіряка, виконуючого обов’язки керівника 

Державної служби з надзвичайних ситуацій, починається з пісні про нього в стилі 

мультфільму «Чіп і Дейл поспішають на допомогу»: «Зо-зо-зорян Шкіряк – 

хитрий йог. Зо-зо-зорян Шкіряк зробить селфі. І якщо втрапив ти в страшну 

біду, він полетить у Катманду» («Подробности недели», 20.09.2015). 

У закадровому тексті журналіст підхоплює іронічний тон: «Трагікомічний 

порятунок українців» – порятунок став притчею во язицех, бо зайняв цілий 

тиждень». Після чого йде лайф самого Шкіряка: «Нікому не вийде зробити 

з мене козла відпущення». 

Але якщо в попередніх випадках такі включення несуть частину інформації, 

то повністю розважальним виглядає сюжет «ТСН. Тижня», присвячений 

«гумористичному буму» в Інтернеті (26.04.2014), у якому особлива увага 

приділялася кліпам і мемам, зокрема й на прокурора Криму Наталю Поклонську 

й колишнього президента Віктора Януковича (див. Дод. Б, мал. 37).  

Щодо видів монтажу можна сказати: найчастіше використовуються 

кліповий і ритмічний. Міні-нарізки з кадрів здебільшого розпочинають сюжет, 

але можуть міститися в середині чи наприкінці матеріалу. Такі вставки бувають 

у сюжетах майже на будь-які теми: ДТП у Сумах («ТСН. Тиждень», 23.06.2013), 

Валентинів день («ТСН. Тиждень», 16.02.2014), прийняття до розгляду 

законопроекту про дозвіл громадянам носити зброю («События недели», 

27.09.2015). Для кліпових нарізок характерна швидка зміна планів, прискорення й 

використання динамічної музики для фону, але бувають і винятки. Так, вставка 

про напад на журналістів в ДП «Український дім» зроблено з уповільненням 

зйомки («Факти тижня, 22.06.2014). У деяких кліпових відбірках залишають 

«рідний» звук, наприклад, у нарізці про те, як лідер «Самопомочі» кожного дня 

обіцяє вийти з коаліції («Подробности недели», 01.11.2015). 
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Цікавим є використання контрастного монтажу, під час якого поруч 

ставляться різні за емоціями кадри. Наприклад, у сюжеті про французький шлюб 

чоловіків («ТСН. Тиджень», 02.06.2013) спочатку дається синхрон матері одного 

з наречених, яка говорить, що плакала від щастя, коли прийняли закон, який 

дозволяє реєструвати одностатеві стосунки, а наступним йде лайф гучних 

протестів проти цього рішення за декілька місяців до зображуваних подій.  

Контрастний монтаж стає доречним прийомом, якщо автор хоче показати 

неправдивість чужих слів. Так, у сюжеті про витвори мистецтва в Міжгір’ї 

спочатку показують синхрон Віктора Януковича в Ростові: «Повторюсь ще раз: я 

не від кого не втікав». А після нього запис із камер спостережень під закадровий 

текст: «Як саме не втікав Янукович вже з’явилось відео в Інтернеті» («ТСН. 

Тиждень», 16.03.2014).  

Аналітичний монтаж рідко використовується режисерами, здебільшого 

про нього згадують у ліричних відступах чи задля створення інтриги. Наприклад, 

сюжет про Вилкове починається з мальовничих кадрів природи: лілій, сонячних 

променів на воді, гарних видів берега («ТСН. Тиждень», 30.06.2013). 

Нерідко сюжет цілком поділяється на декілька підтем чи епізодів, тоді 

задля їхнього розмежування на монтажі вводяться відбивки, які найчастіше 

становлять промовисту символічну картинку, фотографію чи один відеокадр. 

Наприклад, у сюжеті про подорожі Україною це карта з різними містами 

(«События недели», 12.07.2015), у матеріалі про неприйняття необхідного пакету 

документів Радою – сторінки календаря з певними датами («Подробности недели, 

15.11.2015), у репортажі про підвищення тарифів – газова конфорка («Факти 

тижня», 22.11.2015).  

Окрему увагу слід приділити внутрішньокадровому монтажу, під час якого 

особливо яскраво реалізується гра з зображенням. Перша група – ті, що пов’язані 

з категорією часу. Це можуть бути вже згадувані прийоми прискорення 

чи уповільнення зйомки. Наприклад, щоб показати, наскільки є невдалим 

розташування стадіону і як довго до нього йти, хода журналіста прискорюється 

(«ТСН. Тиждень», 23.06.2013). Це нагадує глузування з часів німого 
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кінематографу чи фрагмент із мультфільму, що підкреслюється музикою, 

але наочно демонструє думку автора.  

А в матеріалі про візовий режим прискорення натовпу в аеропорті 

також вкладається в концепцію й наштовхує на міркування про момент, коли 

українці зможуть безперешкодно їздити за кордон («Факти тижня», 15.11.2015). 

У матеріалі про роботу лікарів та швидкої допомоги також стають доречними 

експерименти з часом, тому що кожна хвилина або навіть секунда може 

коштувати людського життя: це стає сценарним ходом сюжету, оскільки яскраво 

демонструє головну ідею автора («ТСН. Тиждень», 24.11.2013). У цьому ж сюжеті 

заявлений інший прийом цієї категорії – стоп-кадри.  

Цікаве використання останнього ефекту показане в сюжеті про транш із 

МВФ («Подробности недели», 14.02.2016). Коли журналіст розповідає про 

фінанси, які повинні надійти в Україну, з неба навпроти державної будівлі 

падають гроші, а тільки в закадровому тексті звучить: «Але транш завис, причому 

наскільки, ніхто не може сказати», – потік грошей завмирає.  

Також частотним є зворотній рух відео. Наприклад, сюжет про припинення 

вогню починається кліповою нарізкою з воєнних дій, потім кадри перемотують 

назад, і журналіст говорить: «Перемир’я на Донбасі таки підписано» («Факти 

тижня», 07.09.2014). Ще один ефект, пов’язаний із категорією часу, – зациклення 

певних фрагментів відео. Так, у репортажі про Мінські перемовини цієї 

ж програми (15.02.2015) спочатку декілька разів повторюється момент, коли 

«Лукашенко зібрав нормандську четвірку в гостьовій кімнаті, де опершись 

на стілець рукою, так захоплюється розмовою з Меркель, що не дає усістися 

Путіну». Після цього зациклюється епізод з журналістом Life news, який 

у буквальному сенсі «облаяв» українську журналістку.  

Звичайно, при всій ефектності таких прийомів бувають невдалі випадки 

їхнього застосування, коли вони не несуть у собі нічого, крім «урізноманітнення 

відеоряду». Наприклад, в одному з сюжетів «ТСН. Тижня» (07.02.2016) показані 

кадри експерта за комп’ютером, починається зворотна перемотка, і він 

«підходить» до журналіста, потім йде синхронування.  
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Наступна категорія монтажних ефектів – переходи між кадрами. 

Публіцистичний постпродакшн рясніє різноманітними ефектами, наприклад, 

частотними прийомами є спалах (білий та кольорові), затемнення. Кожен перехід 

несе в собі певні змісти, які освічений у відеокультурі глядач розпізнає вже 

автоматично. Так, у сюжеті про знижки на оплату комунальних послуг журналіст 

зазначає: «Українці не встигли оговтатися від минулорічного підвищення 

тарифів, як вже з 1 квітня їх знову чекає подорожчання», – відео з ефектом 

старої кіноплівки до цих слів означає повернення в минуле («Факти тижня», 

15.03.2015). Вдалим є використання сценарного ходу – телевізійних вад у 

матеріалі, коли аналізуються обіцянки політиків: автор показує життя пересічних 

людей, а через цей прийом повертається до ТБ, із якого мовлять, звичайно, 

чиновники («Подробности недели», 19.10.2014). 

Але є й невдалі приклади застосування монтажних ефектів такого типу. 

Наприклад, у сюжеті про зимові види спорту використані прийоми дуже 

нагадують стилістику ролику з весілля: різноманітні смуги, кадри хаотично 

з’являються всередині кадрів тощо («ТСН. Тиждень», 10.11.2013). Дивним також 

виглядає спосіб подачі синхрону в іншому випуску цієї програми: спочатку відео 

з працівником МНС скручується, потім стає нормальним і починаються слова 

інтерв’юйованого («ТСН. Тиждень», 30.06.2013).  

Розвиток монтажних програм зробив можливим і різноманітні маніпуляції 

всередині кадру. Частотними й давно звичними для аудиторії є перетворення 

відео на чорно-біле, сепію, кольорова корекція, затемнення кадру по краях. Усі ці 

ефекти переносять глядача в минуле чи фантазійну реальність автора. 

Багатофункціональним є накладення фільтру «видошукача». Так ілюструється те, 

що кожен може опинитися під прицілом чи відеоспостереженням («События 

недели», 21.06.2015 та 15.11.2015).  

Усі проекти іноді прописують важливі цифри чи назви на екрані, які 

згадуються в закадровому тексті чи словах інтерв’юйованого. З одного боку, це є 

порушенням закону про виключення повторів у відео- й аудіоряді, але з іншого – 

полегшує сприйняття складної інформації. Є випадки, коли на екрані 
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відображаються ключові слова. Наприклад, у сюжеті про нові рішення Верховної 

Ради за допомогою надписів ще більше нагнітається протистояння: спочатку 

показують бійки усередині зі словом «парламент» шрифтом червоного кольору, 

а потім натовп мітингувальників під стінами Ради із надписом такого ж типу 

«вулиця», що посилює протиставлення («ТСН. Тиждень», 28.12.2014). 

Невдалий варіант використання цього прийому можна продемонструвати 

на прикладі матеріалу про жінку, яка робила штучне запліднення («ТСН. 

Тиждень», 26.05.2013). Її слова про погане самопочуття прописуються на екрані, 

хоча це не виправдано ані складністю інформації, ані композиційними 

завданнями (див. Дод. Б, мал. 38). 

Сьогодні є можливості робити безліч різноманітних експериментів 

із зображенням, як лише статичним або динамічним, так і їхнім комбінуванням. 

Кожен прийом хоч і має описувані форми чи є наслідком певних функцій 

панельного меню, але стає контекстуальним через наповнення. Наприклад, 

щоб показати таємниці особистого життя високопосадовців, на екрані 

комбінуються фото самого чиновника та його другої половинки («ТСН. 

Тиждень», 09.06.2013). Коли журналіст озвучує плітку про те, що 

«між британським прем’єром Девідом Кемероном та його дружиною Самантою 

став лондонський мер – Борис Джонсон», посередині знімку подружжя знизу 

вклинюється фото міського голови (див. Дод. Б, мал. 39). 

Режисери монтажу нерідко вдаються до ефекту накладення одного фото 

чи відео на інше. Наприклад, у сюжеті про тіньовий бізнес на словах 

«Міністерство економіки лише за минулий рік не дорахувалося 83 мільярдів 

гривень» надпис цих цифр спалюється напроти державної будівлі («ТСН. 

Тиждень», 13.04.2014). Така ілюстрація до фрагменту тексту: «Чекали на голову 

НБУ, але Валерія Гонтарева не прийшла (її фото переміщується з виду Верховної 

Ради на будівлю Національного банку). За дивний збігом у цей момент будівлю 

НБУ прикрашали гірляндами, готуючись до новорічних свят (з’являються 

зірочки)» («Факти тижня», 21.12.2014). А стенд-ап щодо святкування Дня 

захисника країни в жовтні журналістка записала напроти цегляної стіни, на якій 
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з’являються фрагменти хроніки («События недели», 13.10.2015), (див. Дод. Б, 

мал. 40). 

Головна думка сюжету може бути передана лише одним таким 

комбінованим кадром, так, у репортажі про отруєння влітку на фоні кров’янки, 

яку продають на вулиці, з’являються мікроби, а у підводці до цього матеріалу 

на екрані позаду ведучого повзають мухи по продуктах («События недели», 

14.06.2015), (див. Дод. Б, мал. 41). 

Є приклади й невдалого застосування подібних прийомів. Так, у сюжеті 

про вартість продуктів на синхроні продавчині «Цибуля – шість гривень, морква – 

сім, картопля – п’ять» при називанні кожного з товарів кадр закривається 

фотографіями овочів, що не несе додаткової інформації й закриває обличчя 

людини від глядача («ТСН. Тиждень», 06.10.2013).  

Підсумкові новини зрідка вдаються до зйомок на рірі35 й зміни заднього 

плану інтерв’юйованого, але цей прийом стає доречним у так званих 

«фантастичних темах». Наприклад, у сюжеті щодо пророкування майбутнього 

країни синхрон астролога подається на фоні зоряного неба в русі («События 

недели», 05.04.2015), (див. Дод. Б, мал. 42).  

Частотним монтажним прийомом є полікадр, або поліекран, складений 

із використанням відеоефекту множинний кадр із декількох окремо знятих 

образотворчих фрагментів, у результаті чого народжується новий зміст 

(або додаткова інформація), яка не укладається в жодному окремо взятому кадрі. 

Це художньо виразний засіб дозволяє на одній площині екрану відтворити кілька 

різних зображень, частіше об’єднаних між собою тематично. У такий спосіб 

можна протиставляти не тільки сусідні кадри, а й кілька зображень всередині 

одного кадру, що робиться або послідовно – спочатку глядач бачить й усвідомлює 

один компонент майбутньої полікомпозиції, і тільки потім із розривом у часі – 

другий, коли перша ще залишається на екрані, або одночасно – два або більше 

кадрів множинної композиції пропонується оглянути й усвідомити глядачеві 

                                                 
35 Рір-екран (від англ. rear screen – «задній екран», скор. «рір») – одноколірний фон (тканина чи спеціальний лист), 

що розташовується під час зйомки позаду людини. Технологією хромакей кольоровий фон замінюється 

при монтажі на інше зображення. 
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одразу, одномоментно. За допомогою полікадру досягаються інформаційне 

ущільнення змісту кадру й посилення емоційного впливу на глядача.  

Так, полікадр використовується, щоб показати одночасність дії. Наприклад, 

у сюжеті «ТСН. Тижня» під час синхронування експерта йому показують запис, 

зроблений знімальною групою, тож в одній половині кадру ми бачимо саме відео, 

а в іншому реакцію інтерв’юйованого, який коментує побачене й переговорюється 

з журналістом (24.11.2013). Навпаки, для зіткнення різних часових проміжків цей 

прийом залучений у сюжеті про люстрацію: у полікадрі зіштовхуються різні заяви 

однієї людини на те саме питання, при цьому ліворуч частина підписана «11:00», 

а праворуч –  «16:00» («ТСН. Тиждень», 06.04.2014), (див. Дод. Б, мал. 43). Також 

цей прийом допомагає спростити інформацію, наприклад, у синхроні поруч з 

інтерв’юйованим з’являються фотографії тих, кого він згадує («ТСН. Тиждень», 

08.06.2014), (див. Дод. Б, мал. 44).  

Але здебільшого цей монтажний хід залучають просто 

для урізноманітнення відеоряду. Наприклад, у сюжеті про біженців з Криму так 

показуються різні люди, у матеріалі про розформування Партії регіонів – її 

представники, хоча це можна було зробити й за допомогою послідовного 

склеювання кадрів («Подробности недели», 13.04.2013 та «ТСН. Тиждень», 

08.06.2014). 

Також частотним є прийом штучного додавання / зникнення з кадру 

об’єктів, що створюється як на етапі зйомок, так і на етапі монтажу. Камеру 

встановлюють нерухомо, щоб не порушувалися межі кадру, а потім додають 

чи забирають предмети зі знімальної площини. На моменті постпродакшну ці 

фрагменти склеюються так, щоб досягнути «появи» чи «зникнення» речей, 

нібито за помахом чарівної палички. Наприклад, у такий спосіб організований 

стенд-ап стандартної теми про подорожчання продуктів («ТСН. Тиждень», 

16.02.2014). 

Той самий прийом, але вже за допомогою комп’ютерних ефектів, 

реалізований у сюжеті «Событий недели»: «З нашого столу зникають фрукти, 

морська риба, кава, імпортний рис. Все це стає не по кишені через стрибки 
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валютного курсу. Дорожчає світло, опалення, обігрівати всі кімнати газом 

можуть дозволити собі тільки багаті громадяни». При цьому зникають усі 

продукти, вимикається світло, а на столі з’являється свічка (08.03.2015), (див. 

Дод. Б, мал. 45). Аналогічна думка в підводці цієї програми була реалізована 

через півроку так: продукти, які були зображені на екрані студії, перетворися 

на золоті (11.10.2015), (див. Дод. Б, мал. 46).   

Звичайно, зараз за допомогою комп’ютерної графіки й 3D-моделювання 

можна створити найрізноманітніші прийоми, багато з них уже аналізувалися 

в попередніх підрозділах, особливо в підрозділі 2.2.2. Наведемо лише деякі 

приклади. Іноді такі вставки використовуються для роз’яснення й унаочнення 

складних питань: так подана схема про забезпечення Криму прісною водою 

(«Факти тижня», 16.03.2014).  

Але здебільшого подібні складні ефекти використовуються для розваги 

й переважно в студіях чи стенд-апах журналіста. Так, у підводці щодо заяв 

на отримання субсидії кількість документів на екрані стрімко росте, а з цієї купи 

видніється рука людини, яка нібито потопає в папірцях («События недели», 

10.05.2015), (див. Дод. Б, мал. 47). У студійному повідомленні про міжнародні 

змагання з танчиків у Києві позаду Алли Мазур на екрані їздять різноманітні 

згадувані нею моделі («ТСН. Тиждень», 16.06.2013). Стенд-ап журналістки 

про ймовірну температуру у квартирах протягом майбутнього опалювального 

періоду виглядає так: спочатку авторка говорить про те, що влітку про зиму 

не думається (навколо авторки тропічний пейзаж, звуки птахів і прибою, вона 

обмахується віялом), потім різко дме вітер, розвиває її волосся, починає йти сніг, 

тоді журналістка вже ставить проблему опалення: у холодну пору температура 

в оселях може впасти до 16, а то й до 12 градусів (див. Дод. Б, мал. 48, 49). 

Наприкінці сюжету вона залучає й предметну деталізацію, одягаючи шарф 

(«События недели», 23.08.2015).  

Зустрічаються й суто розважальні графічні вставки для ілюстрації 

закадрового тексту. Наприклад, у сюжеті «Подробностей недели» (11.10.2015) 

показується 3D-модель Верховної Ради, яка послідовно підтверджує слова 
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журналіста: «Увесь жовтень цей сесійний зал буде порожнім. Сотні 

законопроектів не розглянуті, сотні лежать в комітетах. Але гори паперів так 

і будуть збиратися, покриваюся пилом і павутиною» (див. Дод. Б, мал. 50, 51). 

Іронічний підтекст закріплюється завдяки комп’ютерним ефектам у сюжеті 

про екстрасенсів-шахраїв. Діалог з однією з ворожок, яка питає про майбутнє 

Гагаріна, звучить так: 

– А що це за книга?  

– «Декамерон». 

Після цих слів на екрані з’являється відоме фото Юрія Гагаріна, який 

завдяки комп’ютерному ефекту нібито починає посміхатися. Курйозність ситуації 

підкреслюється звуком «тринь», який зазвичай використовується 

в мультиплікаційних фільмах. 

Із часів виходу проекту «Намедни» деякий період досить популярним був 

прийом «монті-пайтон» – «вживлення» анімованих образів у документальні 

чи відомі постановочні кадри. Так, у сюжеті про депутатів-утікачів саркастично 

представлено постать екс-міністра Олександра Клименка: його обличчя додають 

у фрагменти кіноепопеї «Агент 007», тож він нібито їде в презентабельній автівці, 

стріляє, потрапляє в різні пригоди («Факти тижня», 22.11.2015). 

Щодо використання різноманітних монтажних ефектів можна підсумувати: 

здебільшого вони використовуються хаотично, без підпорядкування єдиній 

авторській ідеї. Логічне й зважене залучення прийомів більш характерне 

для так званих пародійних вставок, які інколи роблять тижневики. Наприклад, 

сюжет про очікування перевиборів («ТСН. Тиждень», 17.08.2014) містить 

стилізацію під політичну рекламу: «Бідним – гроші! Віруючим – небо! Заводам – 

пільги! Жінкам – чоловіків!». Візуальне оформлення цього фрагменту 

також повторює формат передвиборчих роликів (див. Дод. Б, мал. 52). 

Нерідко такі стилізації стають окремими сюжетами. Наприклад, «ТСН. 

Тиждень» створював пародію на ТБ-шоу з Дмитром Кисельовим (03.11.2013), 

а «Подробности недели» про цивілізаційний вибір України, у якій був 

використаний і монті-пайтон, і анімація, і різного типу саркастичні прийоми 
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(10.11.2013), (див. Дод. Б, мал. 53, 54). Деякий час тижневик «Інтеру» транслював 

передостаннім сюжетом у випуску саме пародійний, у якому журналісти 

реалізовували свої сміливі ідеї. Наприклад, у випуску за 24 листопада 2013 року 

матеріал має головну ідею – «Помаранчева революція вигідно відрізняється 

від інших: вона була стильною й мирною. Як би виглядала революція 17-го року, 

якби була б помаранчевою». Автори використали архіви, які вони розфарбовують 

у помаранчевий і синій кольори, різного типу фотомонтаж, заставки й фонову 

музику з німого кіно (див. Дод. Б, мал. 55–57). 

Підсумовуючи, зазначимо, що для українських інформаційно-

публіцистичних проектів притаманна певна хаотичність у використанні 

знімальних і монтажних прийомів за кількісними, частотними і якісними 

характеристиками. Вимальовується відсутність єдиної концепції в досліджуваних 

програмах, що виявляється й на рівні зображально-виражальних засобів.  

Узагальнюючи спостереження, викладені в Розділах 2 і 3, пропонуємо 

зведену таблицю головних функцій інфотейнментових ознак і прийомів 

у первинному вигляді й перекрученому шоуїзацією. 

Порівняльна таблиця функцій ознак і прийомів  

інфотейнменту та шоїзації 

Таблиця 3.1 

 Інфотейнмент Шоуїзація 

Деталізація Подання загального через 

конкретне, естетичне 

задоволення, передача оцінки, 

спосіб зацікавити, досягнення 

ефекту наочності, побудова 

композиції. 

Шокування, спосіб 

насмішити глядача, 

апелювання до інстинктів 

через додавання 

скандальних, особистих 

подробиць. 

Персоналізація Діалогізування, донесення 

авторської позиції, закріплення 

психологічної достовірності 

повідомлення, посилення 

емоційності, динамічності. 

Спосіб урізноманітнити 

відеоряд, додавання 

елементів «стилю 

розслідування», 

закріплення медійною 

зірковістю автора. 

Персоніфікація Інформаційний привід, подання 

загального через конкретне, 

драматичний стрижень сюжету, 

Задоволення інтересу до 

чужого особистого життя, 

спосіб насмішити глядача, 
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ефективний засіб аргументації, 

посилення емоційного відгуку 

аудиторії. 

штучне загострення 

конфлікту. 

Трансформації 

в синхронах і 

лайфах 

Вираження додаткових смислів, 

емоційне навантаження, 

створення образу 

інтерв’юйованого, досягнення 

ефекту невимушеного 

мовлення, додавання динаміки.  

Включення скандальних 

фрагментів, спосіб 

показати людей 

неосвіченими, комічними, 

розсмішити глядача, 

штучне загострення 

конфлікту. 

Лінгвістичні 

особливості 

Вживання тропів, стилістичних 

фігур, які розкривають сенс 

явищ, ідеї автора, його 

ставлення до зображуваного, 

посилення емоційних впливів, 

створення образності 

закадрового тексту.  

Вживання «порожніх» 

яскравих лінгвістичних 

форм, зловживання 

просторіччями, сленгом, 

інвективною лексикою, що 

має на меті шокувати, 

вразити глядача, створити 

ефект близькості до 

аудиторії. 

Музичний і 

шумовий 

супровід 

Посилення емоційності, 

передача асоціацій, ставлення 

автора, підтекстів, реалізація 

сценарного ходу. 

Драматизування подій, 

нав’язування певного 

настрою, створення 

потрібної атмосфери, 

спосіб задати темпоритм 

або настрій, які 

не відповідають 

зображуваному. 

Експерименти Спосіб досягнути істини, 

знайти вирішення проблеми, 

залучення аудиторії до процесу 

пошуку відповіді, суті, 

розв’язання задачі, 

інтригування, створення ефекту 

присутності. 

Форма розваги, 

представлення 

псевдорезультатів, 

посилення медійної 

зірковості журналіста. 

Інфографіка Візуалізація даних, спрощення 

інформації, досягнення 

іронічного ефекту, посилення 

ефективності комунікації. 

Спосіб урізноманітнити 

відеоряд, насмішити 

й розважити глядача. 

Знімальні й 

монтажні 

прийоми 

Додавання динаміки, 

візуалізація й передача ідей, 

втілення сценарного ходу, 

трансляція ставлення автора, 

реалізація експериментів. 

Урізноманітнення 

відеоряду (створення 

прийомів заради 

прийомів), штучне 

загострення конфлікту. 
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Висновки до розділу 3 

 

Інфотейнментові прийоми складаються з тих, що використовуються 

в журналістиці роками, і тих, які стали можливими лише в останні десятиріччя 

завдяки стрімкому розвитку комп’ютерних технологій. 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. 

Тією чи іншою мірою аналізовані 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, накладання одного зображення на інше.  

Як і принципи подання інформації, деякі інфотейнментові прийоми 

перетворюються на засоби шоуїзації. Журналісти звертаються до них 

без належного осмислення, що, крім урізноманітнення матеріалу, несе в собі цей 

виражальний засіб чи монтажний ефект. Наприклад, звичка додавати музику 

до будь-якої теми призводить до тривожної тенденції: матеріали 

з документальними зйомками бойових дій супроводжуються композиціями 

на кшталт саундтрека до пригодницького фільму чи блокбастера. Серйозні 

реальні події навіть із людськими жертвами перетворюються на перегляд нової 

кінострічки, що вийшла в прокат. 

Також можна констатувати спорадичність використання згадуваних 

прийомів навіть без їхнього викривлення. У подібних сюжетах їхня кількість 

може суттєво різнитися: в одному – декілька десятків, а в іншому – один-два. 
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Також спостерігаються слабкі зв’язки між ними, наприклад, далеко не всі 

лінгвістичні прийоми мають належну візуалізацію. 
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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 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 
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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 програм 
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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; 



196 

 

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 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 
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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. Перший вид реалізується у вигляді лінгвістичних 

фігур, тропів, прийомів, що сприяють образному, яскравому, влучному, 

переконливому донесенню думок, а також у музичному й шумовому супроводах, 
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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 
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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. 

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.  
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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 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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