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НÀУКÎВІ ПÐÎÁËЕМИ І ЗÀВДÀННß

Приступенко Т. О., 
канд. іст. наук, проф. 
Інститут журналістики
Київськоãо національноãо університету 
імені Тараса Шевченка

УДÊ 007:070:342.732

Влада і свобода преси в Україні

Ðåôåðàò. У сòàòò³ ïðîàíàë³зîâàíî сòàí сâîбîäè ïðåсè â Уêðà¿í³ íà сó÷àсíîмó åòàï³. Нà ïðèêëàäàõ 
êîíêðåòíèõ ïðàâîïîðóшåíь ðîзãëÿíóòî âòðó÷àííÿ âëàäè ó ðîбîòó óêðà¿íсьêèõ ЗМ². Сòàòèсòè÷í³ 
äàí³ «Ðåïîðòåð³â бåз êîðäîí³â» âèêîðèсòàí³ äëÿ âèзíà÷åííÿ м³сöÿ Уêðà¿íè ó âсåсâ³òíьîмó ðåéòèíãó 
сâîбîäè сëîâà òà ïðè÷èíè éîãî ï³äâèщåííÿ ÷è зíèæåííÿ ó ð³зí³ ðîêè. Òàêîæ ó сòàòò³ ïðèä³ëåíî óâàãó 
Дîêòðèí³ з ³íôîðмàö³éíî¿ бåзïåêè íàшî¿ äåðæàâè ³ ðîзшèðåííþ óêðà¿íсьêèõ сàíêö³é щîäî Ðîс³¿ ó ôîðмàò³ 
Уêàзó Пðåзèäåíòà Уêðà¿íè â³ä òðàâíÿ 2017 ð. Пðîàíàë³зîâàíî ð³шåííÿ Ðàäè íàö³îíàëьíî¿ бåзïåêè ³ 
îбîðîíè Уêðà¿íè «Пðî зàсòîсóâàííÿ ïåðсîíàëьíèõ сïåö³àëьíèõ åêîíîм³÷íèõ òà ³íшèõ îбмåæóâàëьíèõ 
зàõîä³â (сàíêö³é)» òà âïëèâ öьîãî ð³шåííÿ íà зàсîбè мàсîâî¿ ³íôîðмàö³¿. Пîêàзàíî, щî òàêà ïðàêòèêà 
зàбîðîíè сîö³àëьíèõ мåðåæ ³сíóє â бàãàòьîõ êðà¿íàõ сâ³òó. Âîíà ÷àсòî бóâàє ö³ëêîм âèïðàâäàíîþ ³ íå є 
ïîðóшåííÿм ïðàâ ëþäèíè òà сâîбîäè ЗМ². Нàãîëîшåíî, щî зà сâîбîäîþ сëîâà â ³íòåðíåò³ òåæ сòî¿òь 
â³äïîâ³äàëьí³сòь.

Нå мåíш ö³êàâèм, àëå é íåбåзïå÷íèм ó êîíòåêсò³ сâîбîäè сëîâà òà æóðíàë³сòсьêî¿ ä³ÿëьíîсò³ сòàëî 
ÿâèщå сàмîöåíзóðè. Пðî òàêèé ïîзàïðàâîâèé òèсê íà ЗМ² ÿê îäèí ³з íîâèõ âèä³â öåíзóðè ó êâ³òí³ 2015 
ð. íàãîëîсèâ òîä³шí³é ïðåм’єð-м³í³сòð Уêðà¿íè Аðсåí³é Яöåíþê ó сâî¿õ âèсòóïàõ íà òåëåêàíàë³ «112». 
У äîсë³äæåíí³ ïîðóшåíî ïèòàííÿ зàêîíîäàâ÷îãî îôîðмëåííÿ зàõèсòó ãðîмàäÿíсьêîãî сóсï³ëьсòâà â³ä 
ð³зíèõ ôîðм öåíзóðè.

Ключоâі слоâа: сâîбîäà сëîâà; òåðïèм³сòь; ïëþðàë³зм; öåíзóðà; сîö³àëьí³ мåðåæ³.

ступ. Ðозуміння та розв’язання владою 
проблем, пов’язаниõ із функціонуванням 

ЗМІ, утвердженням свободи слова, соціальним 
заõистом журналістів, застосуванням у журна-
лістську практику міжнародниõ стандартів є 
однією з принциповиõ õарактеристик демокра-
тії в державі, взаємопартнерськиõ стосунків 
влади та одноãо з найважливішиõ соціальниõ 
інститутів – журналістики. Це дає можли вість 
засобам масової інформації формуватися в краї-
ні як четвертій владі, розвиватися на засадаõ 
демократії, ãласності та плюралізму. Свобода 
преси, ùо трансформувалася з розвитком но-
виõ засобів комунікації у свободу масової ін фор-
мації, цілком справедливо вважається ãолов-
ним принципом функціонування преси, радіо 
та телебачення, онлайн-медіа у правовій держа-
ві. Вона є обов’язковим елементом демократії 
й необõідною умовою забезпечення для індиві-
дів та їõ об’єднань політичноãо плюралізму та 
культурної баãатоманітності.

Відтоді, коли в І ст. до н. е. Юлій Цезар 
запровадив реãулярну журналістику, першими 
носіями якої стали рукописні Acta diurna та 
Acta senatus, розвиток і проãрес у журналістиці 
стрімко активізувався: виникли нові теõнолоãії 
поширення інформації – онлайн-медіа, які й 
почали конкурувати з традиційними видами 

журналістики – друкованою пресою, радіо, 
телебачення, інформаційними аãенціями. Нові 
інформаційні теõнолоãії з їõ комунікацією 
без кордонів, конверãенція засобів масової 
інфор мації, розвиток мультимедійності дали 
можли вість розширити межі свободи слова. 
Транс націоналізація великиõ медіа-компаній 
уск лад нює проблеми деякиõ режимів, які 
намаãаються приõовати від своїõ ãромадян 
«протилежні поãляди», змішуючи різні ку-
льтурні, політичні та журналістські моделі. 
Хоча в баãатьоõ країнаõ новим медіа і вда-
лося відіãрати роль опонента офіційної лінії, 
ãлобалізація не завжди приводила до утверд-
ження універсальниõ цінностей (права лю-
дини, свобода слова, терпимість), на ùо так 
сподівалися їõ приõильники. У деякиõ ви пад-
каõ це «медіа-втручання» викликало навіть 
різку реакцію з боку авторитарниõ країн або 
країн, які заõиùають свою ідентичність.

Теоретичне підґрунтя. Заãострення проб ле-
ми свободи преси в сучасному українському 
суспільстві передусім пов’язане з радикальною 
трансформацією, структурною перебудовою 
суспільства та ЗМІ як йоãо підсистеми. Цей 
процес õарактерний для всіõ посткомуністичниõ 
країн. Проблема свободи преси в Україні 
завжди цікавила дослідників. За радянськиõ 

В

© Присòуïенко Ò. О., 2017
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часів доволі об’єктивні праці, ùо стосувалися 
цьоãо питання, видавалися й перевидавалися 
здебільшоãо за кордоном. Це, зокрема, книãи 
Î. Áочковськоãо, С. Сірополка, À. Животка. До 
здобуття Україною незалежності тему свободи 
слова й ЗМІ у своїõ твораõ порушували В. Вер-
надський, В. Винниченко, М. Грушевський, 
Д. Дорошенко, М. Драãоманов, С. Єфремов, 
І. Îãієнко, С. Петлюра, Ë. Українка, І. Франко 
та інші. Àналіз стану свободи преси розãлядав-
ся також в українській підпільній пресі, самви-
даві, ùо є стиõійною формою здійснення кон-
ституційноãо права на вільне вираження думок 
(праці С. Áандери, Ю. Ëипи, П. Федуна, М. Го-
риня, Ë. Ëук’яненка, В. Чорновола таін.).

Значний внесок у наукове опрацювання 
проб леми свободи преси зробили й українські 
журналістикознавці: В. Владимиров, Î. Грицен-
ко, В. Здоровеãа, В. Іванов, В. Карпенко, 
Á. По тятинник, À. Москаленко, Î. Чекмишев, 
Т. Пет рів, Г. Почепцов, В. Ðізун, В. Шкляр та 
ін. Наше ж завдання – розãлянути роль і місце 
української влади і свободи засобів масової 
інформації на сучасному етапі розвитку.

Методи дослідження. У статті використано 
заãальнонаукові, міждисциплінарні та спеціа-
льні методи дослідження. Так, поряд із тради-
ційними методами теоретичноãо й емпіричноãо 
дослідження (аналіз, синтез, аналоãія, абстра-
ãування, конкретизація, формалізація, спосте-
реження, порівняння, ãіпотетичний,) застосова-
но і порівняльно-історичний метод. Системний 
підõід використано для комп лекс ноãо дослід-
ження свободи преси як соціальноãо явиùа та 
йоãо елементів. Вивчаючи проблеми визначення 
правовоãо змісту свободи преси, ми вдалися до 
аналізу нормативно-правовиõ документів.

Результати дослідження. З першиõ етапів 
зародження журналістики почала свій розвиток 
і цензура. Àдже, як відомо з історичниõ 
джерел, із введенням Цезарем новинниõ про-
тоãазет імператор Тиберій зãодом заборонив їõ 
за критику на свою адресу. Цей факт і став, 
власне, одним із першиõ відомиõ у всесвітній 
історії актів цензури ùодо функціонування 
пражурналістськиõ явиù. Відтоді орãани дер-
жавної влади протяãом баãатьоõ тисячоліть 
намаãались удосконалювати форми та методи 
цензурування журналістськиõ творів і заãалом 
функціонування засобів масової інформації, 
вибудовувати різні моделі взаємин влади та 
журналістики, як одноãо із соціальниõ інсти-
тутів суспільства.

Ідеально було би забезпечити розвиток сво-
боди слова та преси в ãромадянському суспі-
льстві на такому рівні, за якоãо ãромадяни 

не зазнають шкоди та утисків, а також коли 
не виникає заãрози їõній безпеці та безпеці 
держави. Áаãатьом країнам, а зокрема країнам 
Заõідної Європи, протяãом своãо історичноãо 
розвитку вдалося досяãти розумноãо балансу та 
компромісу між обмеженням прав журналістів 
ùодо поширення інформації, а її ãромадян – 
на одержання та використання свободи сло ва 
та ЗМІ. Проте із виникненням новиõ медіа-
теõнолоãій у ХХІ ст., зміною політичноãо 
ланд шафту заãострюються конфлікти між дер-
жавами, тривають війни, зростає напруження 
між людьми, їõ дискримінація, активно по-
ширюється у суспільстві мова ворожнечі, 
ненависті та популізму. Всі ці чинники, 
безумовно, неãативно позначаються на свободі 
слова. Так, відома міжнародна орãанізація 
«Ðепортери без кордонів» у своєму звіті ùо-
до індексу свободи ЗМІ підкреслила, ùо 
протяãом 2016 р. – початку 2017 р. свобода 
преси в світі значно знецінилася. Îсобливе 
занепокоєння викликає поãіршення ситуації в 
розвинениõ демократіяõ. Так, у Великій Áри-
танії приõильники виõоду з ЄС посилювали 
тиск на ЗМІ. Через це країна втратила дві 
позиції й опинилася на 40-му місці. СШÀ через 
напружені стосунки Дональда Трампа з пресою 
теж опустилися на дві позиції – до 43-ãо місця. 
Польùа за правління правиõ консерваторів 
ßрослава Качинськоãо втратила сім позицій 
і опинилася на 54-й сõодинці. Туреччина, де 
після спроби перевороту в 2016 р. почалося 
переслідування опонентів влади, опинилася на 
155-му місці. Найкраùою ж ситуація тра ди-
ційно була у країнаõ Північної Європи: очо лю-
вали рейтинã Норвеãія та Швеція [1, с. 5].

Засоби масової інформації та журналісти не 
мають залишатися осторонь від конфліктів і 
болючиõ проблем суспільства. Та ãоловна умова 
професійної роботи репортера в такиõ умоваõ – 
невтручання, політична незаанãажованість, на-
маãання подати аудиторії точну та об’єктивну 
інформацію, а також величезна моральна 
відповідальність за свою професійну діяльність. 
Циõ журналістськиõ стандартів роботи не 
просто дотримуватися в умоваõ авторитарниõ 
чи тоталітарниõ режимів. У такиõ країнаõ 
надзвичайно низький індекс свободи ЗМІ. Так, 
за тією ж версією «Ðепортерів без кордонів», 
Áілорусь посіла 153-тє місце, Ðосія – 148, 
Àзербайджан – на 162 місці. В кінці списку 
розмістилися Китай, Сирія, Туркменістан, 
Еритрея та Північна Корея. Ці країни посіли 
місця з 176 по 180 відповідно.

Тоталітаризм лоãічно суперечить свободі 
вибору та свободі преси як її складника, 

Пðèсòóïåíêî Ò. О.
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оскільки заснований на диõотомії «свій-
чужий» і не допускає існування іншиõ думок, 
які відõиляються від ãенеральної лінії. Таке 
збіднення інформаційноãо середовиùа немину-
че призводить до стаãнації соціальноãо орãа-
нізму, який врешті виявляється неконку рен-
тоспроможним у ãлобальному ãеополітичному 
змаãанні. У цьому сенсі свобода масової ін фор-
мації дуже тісно пов’язана як з інформаційною 
безпекою, так і з національною безпекою в 
цілому.

Свобода преси є не антиподом, а однією з 
найважливішиõ ãарантій інформаційної безпе-
ки, оскільки, по-перше, вона забезпечує доступ 
ãромадян до повної, всебічної та достовірної 
інформації, по-друãе, заõиùає суспільну й ін-
дивідуальну свідомість від впливу пропаãанди 
та іншиõ форм маніпулювання, по-третє, сти-
мулює накопичення, оновлення й передачу 
інформації в середині соціальної системи. І 
в цьому сенсі інформаційна безпека має роз-
ãлядатись як сполучна ланка між політикою 
ãарантування національної безпеки та політи-
кою розвитку інформаційної інфраструктури 
вільноãо ãромадянськоãо суспільства.

Саме в цьому контексті слід розãлядати 
уõвалення Україною Доктрини з інформаційної 
безпеки нашої держави, а також розширення 
українськиõ санкцій ùодо Ðосії у форматі Ука-
зу Президента України від травня 2017 р. Цей 
документ увів у дію рішення Ðади національної 
безпеки і оборони України «Про застосування 
персональниõ спеціальниõ економічниõ та ін-
шиõ обмежувальниõ заõодів (санкцій)». Ðішен-
ня ÐНÁÎ України передбачало введення санк-
цій проти низки фізичниõ та юридичниõ осіб. 
Зокрема, проти ТÎВ «ßндекс», соціальниõ ме-
реж «ВКонтакте» та «Îдноклассники». Указ 
закрив доступ до антивірусниõ компаній 
«Ëа бораторія Касперськоãо» і «Доктор Веб». 
Áули також блоковані активи та заборонено 
транзакції та мовлення найбільшиõ російськиõ 
телекомпаній «ТВЦентр», ÐÁК, ВГТÐК, «НТВ-
Плюс», «Зірка», ТНТ, ÐЕН, ÎТÐ [2, с. 4].

Щодо такиõ дій української влади в умо-
ваõ неоãолошеної війни з Ðосією, цілком проã-
нозованою була реакція й з боку російської 
сторони. У Mail.ru Group вважали політично 
вмотивованим рішення української влади за-
крити доступ до ресурсів компанії, заявивши, 
ùо від санкцій «постраждають 25 мільйонів 
жителів України», не уточнивши, ùо без проб-
лем можна переключитись на інші ресурси.

Варто зазначити, ùо практика заборони соц-
мереж існує в баãатьоõ країнаõ світу. Проте слід 
підкреслити, ùо в країнаõ, які намаãаються 

«уникнути» заõідноãо впливу, оãолошують поза 
законом саме заõідну онлайн-продукцію. Так, 
КНДÐ з квітня 2016 р. заблокувала YouTube, 
Facebook і Twitter, а у Китаї з 2003 р. діє 
система фільтрації контенту «Золотий ùит»: 
фільтрується увесь інтернет-трафік. З 2009 
р. в країні заблокований доступ до Facebook, 
Twitter та YouTube. Тоãо ж року почали 
блокувати доступ до соціальниõ мереж в Ірані. 
Заблоковані Facebook, Twitter та YouTube, але 
доступ до Instagram все ж таки залишився. 
До соцмереж Facebook та Twitter заблокувала 
доступ і влада Туркменії. У березні 2014 р. 
у Туреччині влада також заборонила доступ 
до YouTube, проте зãодом це рішення було 
скасоване. Звичайно, не можна стверджувати, 
ùо наведені виùе заборони є порушенням прав 
людини і свободи слова. Àдже кожну заборону 
ùодо конкретноãо ресурсу, фірми або фізичної 
особи необõідно розãлядати окремо.

Щодо України, то тут заборона державними 
орãанами доступу до російськиõ соціальниõ 
мереж цілком виправдана і не є порушенням 
прав людини та свободи ЗМІ. Так, ùодо анти-
вірусів «Касперськоãо», «ДокторВеб», а також 
компанії Mail.ru є баãато доказів, ùо їõня 
діяльність була небезпечною для українців та 
держави в цілому, враõовуючи особливість си-
туації в Україні. Àдже йдеться не про боротьбу 
зі свободою слова, а з ворожою пропаãандою.

Юридичної відповідальності за порушення 
свободи слова немає. Вона лише закріплена 
низкою конвенцій про права людини, проте 
може порушуватися залежно від політичної чи 
воєнної ситуації. Так, наприклад, відбувалося 
в СШÀ після терактів 11 вересня 2000 р. 
Тоді спецслужби країни отримали право про-
слуõовувати ЗМІ, а журналістів зобов’язали 
розкривати свої джерела інформації. Такі дії 
були порушенням свободи слова, проте дикту-
валися питаннями державної безпеки. Відтак, 
неформально воєнний стан в Україні також 
може впливати на свободу самовираження 
і право критикувати владу. І в разі, якùо 
Національна рада з питань телебачення і 
радіомовлення України визнає необõідність 
якиõось обмежень, вони матимуть законний 
õарактер.

Варто також підкреслити, ùо за віртуаль-
ною свободою слова теж стоїть відповідаль-
ність. Так, українські суди за останній період 
винесли 12 вироків у справаõ користувачів 
інтернету. Їõ звинуватили в поширенні мате-
ріалів із закликами до насильницької зміни 
або повалення конституційноãо ладу, або за 
заõоплення державної влади [3, с. 4].



10
Óêðà¿íñüêå æóðíàë³ñòèêîçíàâñòâî, 2017, âèï. 18

Пðèсòóïåíêî Ò. О.

В Україні поки немає законодавства, яке б 
забороняло людям виражати будь-яку із своїõ 
позицій в соціальниõ мережаõ, відсутнє також 
чітке реãулювання інтернет-простору. Проте, 
якùо ãромадянин відкрито пише про те, ùо 
необõідно силоміць заõопити владу в країні, 
то це вже є приводом для відкриття криміна-
ль ноãо провадження. Також за національним 
законодавством караються публічні заклики до 
насильницької зміни конституційноãо ладу.

У контексті свободи слова надзвичайно 
важливо зрозуміти, як відбувається підміна 
законодавчиõ ініціатив, покликаниõ вреãулю-
вати діяльність ЗМІ і заõистити ãромадян від 
реальниõ небезпек і заãроз, на ініціативи, 
покликані, навпаки, формувати ãромадську 
думку лише в потрібному для чинної влади 
напрямі. À йдеться про те, ùо з розвитком 
ЗМІ, прискоренням процесів конверãенції в 
медіапросторі, виникненням мультимедійниõ 
ЗМІ та їõ диãиталізацію цензура трансфор-
мувалася із своєї класичної форми, – коли 
вимаãалося попереднє узãодження матеріалів 
для подальшої їõ публікації – у широкий спектр 
новиõ видів і форм, які давали можливість 
урядам деякиõ держав стверджувати, ùо в їõ 
країнаõ дотримуються свободи слова, õоча в 
реальності її не було.

Так, сучасні модернізовані форми цензури 
існують і застосовуються у виãляді: 1) нефор-
мальноãо поширення рекомендацій редакціям 
ЗМІ державними орãанами; 2) відмова дер-
жав ниõ або контрольованиõ державою орãа-
ні за цій інфраструктури ЗМІ в наданні послуã 
незалежним і опозиційним редакціям (поштова 
доставка тоùо); 3) обмеження в наданні інфор -

мації та реклами нелояльним ЗМІ; 4) злов жи-
вання державними субсидіями та монопо льни-
ми послуãами; 5) зловживання реãу люю чими 
та контролюючими функціями; 6) зловживання 
законами про дифамацію (в основі цьоãо 
явиùа – залежність судової ãілки влади від 
виконавчої та їõ корумпованість, ùо забезпе-
чує прийняття рішень не на користь ЗМІ); 
7) «внут рішня цензура», яка не дає можли-
вості редакторам і власникам ЗМІ під тиском 
держави поширювати важливу інформацію; 
8) позаправовий тиск, який дає можливість 
втручатися різними способами в редакційну 
політику – починаючи від підкупу до фізичної 
розправи та вбивства журналістів.

За даними Парламентської асамблеї Ðади 
Європи (ПÀÐЄ), на початку ХХІ ст. з чотирьоõ 
країн, в якиõ фізичне насильство ùодо жур-
налістів застосовувалося найчастіше, три роз-
ташувалися в пострадянському просторі – 

Àзербайджан, Ðосія та Україна. Саме вбивства 
Ельмара Гусейнова (Àзербайджан), Àнни Політ-
ковської (Ðосія), Георãія Гонãадзе (Україна) та 
Дмитра Завадськоãо (Áілорусь) були актами 
цензури, актами позаправовоãо тиску держави 
на діяльність журналістів і втручання в ре-
дакційну політику [4, с. 20].

Не менш небезпечним у контексті свободи 
слова та журналістської діяльності стало та кож 
і таке явиùе як самоцензура. Під її тиском і 
впливом журналісти, на жаль, дозовано дозво-
ляють собі той рівень і межу свободи слова, який 
не завдасть їм серйозної шкоди та унебезпе-
чить їõ близькиõ і колеã. І це незважаючи на 
численну кількість статей про заборону цензу-
ри і в Îсновному Законі України, і в законаõ, 
ùо реãулюють систему ЗМІ. Серед ниõ, зокре-
ма, закони України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) України», «Про 
інформацію», «Про телебачення і радіомовлення 
в Україні», указ Президента України «Про 
Національну стратеãію у сфері прав людини», 
Закон України «Про внесення змін до деякиõ 
законів України ùодо забезпечення прозорості 
власності засобів масової інформації, а також 
реалізації принципів державної політики в 
сфері телебачення і радіомовлення» тоùо.

Проте відповідні норми національноãо зако-
нодавства не стоять на заваді втручанню і при-
ватниõ власників ЗМІ, і держави в цілому в 
редакційну діяльність засобів масової інфор-
мації. Такий позаправовий тиск на ЗМІ як один 
з новиõ видів цензури у квітні 2015 р. визнав 
тодішній прем’єр-міністр України Àрсеній 
ßценюк. Він був змушений констатувати, ùо 
ЗМІ в Україні дуже далекі від незалежності: 
«ßкùо сучасні ЗМІ всі дотуються своїми 
власниками, і якùо вони є збитковими, то 
яку тоді функцію виконує частина циõ ЗМІ? 
Функцію незалежної журналістики чи функцію 
журналістики, яка все ж таки залежить від 
джерела фінансування? І це те, ùо потрібно 
зробити українському суспільству при форму-
ванні ãромадськоãо телебачення. В першу чер-
ãу – позбутися впливу влади на формування 
як орãанів управління новоãо ãромадськоãо 
телебачення, так і дати можливість для неза-
лежниõ джерел фінансування. Необõідно від-
мо витись від державноãо підприємства, і ство-
рити ãромадське телебачення, відповідно до 
постанови уряду, як публічне акціонерне 
товариство. Воно буде не державною компа-
нією, яка безпосередньо контролюється Мінфі-
ном, урядом і прем’єром, а незалежною струк-
турою» [5]. Підкреслимо, ùо національна 
суспільна телерадіокомпанія України, про яку 
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ãоворив тоді À. ßценюк, дійсно створювалася за 
рішенням Верõовної Ðади України як публічна 
компанія, 100% акцій якої належать державі.

У цьому ж контексті не менш складні 
проблеми виникають в Україні й між владою 
та приватними мас-медіа. Приблизно тоді, 
коли тодішній прем’єр À. ßценюк публічно 
визнав державний контроль над діяльністю 
Національної суспільної телерадіокомпанії 
України, Нацрада з питань телебачення і 
радіомовлення України відмовила телеканалу 
«112 Україна» у переоформленні ліцензії на 
мовлення під приводом непрозорості джерел 
фінансування. Хоч, як вважали самі журна-
лісти, через «недостатній патріотизм».

«…Всілякі версії та “чорний піар”, яким 
активно намаãаються заповнити інформаційний 
простір – це верõівка айсберãу», – заявив у 
липні 2015 р. ãенеральний директор каналу 
Àндрій Підùипков. – «Набаãато важливіше та 
складніше, ùо за цим стоїть. Важко боротися з 
корупційною системою самостійно, відтак моїм 
неùодавнім кроком стала публічна заява про 
тиск на канал і спроби відібрати йоãо. Ніколи не 
думав, ùо телебачення настільки небезпечний 
бізнес для йоãо власника. Небезпечний для 
життя в тому числі. Нас закидали і «коктейлями 
Молотова», і особисті поãрози надõодили – чоãо 
тільки не було… Нині я зустрічаюсь у Áрюсселі 
з представниками Європейськоãо парламенту, 
розповідаю про те, ùо дійсно відбувається зі 
свободою слова і правами мас-медіа у нас в 
країні… Їõ думка одностайна: якùо Україна 
õоче стати частиною Європи, то необõідно 
приймати відповідні рішення на заõист свободи 
слова» [6].

Формально у Нацради був ваãомий привід 
для претензій: під брендом «112 Україна» 
спочатку передбачалося випускати неполітичні 
передачі, і коли канал почав трансляції теле-
проãрам на політичну тематику, то Нацраді 
довелося мовника кілька раз попередити. 
Натомість телеканал звернувся до реãулятора 
з вимоãою переоформити контент мовлення, в 
чому йому і було відмовлено. À оскільки канал, 
незважаючи на відмову, продовжував свою 
діяльність на політичну тематику, Нацрада з 
питань телебачення і радіомовлення України 
виставила йому штрафні санкції. Відтак за 
сукупністю та õронолоãією подій відбувся тиск 
держави на незалежні ЗМІ через зловживання 
реãулярними і контрольними функціями.

Проте нині в Україні деùо стабілізувалася 
ситуація у питанняõ законодавчоãо оформлення 
заõисту ãромадянськоãо суспільства від різниõ 

форм цензури. У цьому контексті можна 
ãоворити про відповідну практику укладання 
уãод ùодо ãарантій незалежності редакційної 
політики між засновниками (власниками) дру-
кованиõ ЗМІ і журналістами. Îсновою для 
розробки й укладання такиõ уãод стала стаття 
24 Закону України «Про інформацію», зãідно 
з якою будь-яке втручання в професійну 
діяльність журналістів забороняється, якùо 
воно не передбачене законодавством України 
або умовами уãоди між засновниками та 
редакцією ЗМІ. Ðозробкою типовиõ уãод з 
початку 2000-õ років займалася Незалежна 
медіапрофспілка України. À перші документи 
були підписані між засновниками та творчим 
колективом «Ëьвівської ãазети» у 2006 р. 
Така практика знайшла своє безпосереднє 
продовження в новій редакції Закону України 
від 2006 р. «Про телебачення і радіомовлення». 
Так, у документі йдеться про те, ùо будь-який 
телевізійний чи радійний мовник повинен 
мати редакційну раду, половину якої формує 
власник, а друãу половину – творчий колектив.

Свобода преси та її незалежність від цен-
зури та державниõ утисків передбачає коло-
са льну відповідальність ЗМІ, застосування 
моральниõ принципів у роботі журналістів. 
Відповідальність преси, по-перше, є її функ-
цією, ùо пов’язано з принципом, який по-
ляãає в заоõоченні й підтримці формування 
ãромадськості, яка є найсуттєвішим аспектом 
ãромадської сфери. ßкùо ЗМІ не є незалеж-
ним, підвладним державі або приватному 
інтересу, то ні про яку відповідальність цьоãо 
ЗМІ не може бути й мови, оскільки йому не 
забезпечена свобода самовизначення – необ-
õідна умова будь-якої відповідальності.

Залежні підвладні ЗМІ не створюють прос-
тору для становлення та виявлення ãромад-
ської думки, вони є лише інструментом її фа-
льсифікацій, а отже, підриву конституційноãо 
ладу, який передбачає, ùо необõідно діяти 
відповідно до ãромадської думки, ùо не мож-
на діяти проти думки, яка склалася в суспі-
льстві [7, с. 118]. Причому, ùо виùий ступінь 
залежності засобу масової інформації, то сер-
йоз ніша потреба суспільства у прозорості меõа-
нізмів цієї залежності й тим значнішою має 
бути відповідальність тиõ, õто ззовні маніпу-
лює редакційною політикою.

По-друãе, катеãорія відповідальності преси 
є достатньо складною системою відносин між 
ЗМІ та суспільством, аудиторією та профе-
сій ною спільнотою. У цій плоùині необõід-
но розрізняти відповідальність засобу масової 
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інформації: а) перед суспільством – вона реа-
лізується в межаõ наявниõ законів, які покли-
кані заõиùати інтереси особистості, ãрома дян-
ськоãо суспільства і держави в інформаційній 
сфері; б) перед своєю аудиторією – тут відбу-
вається трансформація ãромадян від «ãромад-
ськості» до «аудиторії», яка не є пасивним 
споживачем продукції ЗМІ, а учасником фор-
мування редакційної політики за допомоãою 
ринковиõ меõанізмів попиту та пропонування 
інформації, думок і реклами; в) перед про фе-
сійною спілкою – ùодо дотримання заãальниõ 
міжнародниõ стандартів поведінки та профе-
сійної етики.

Відповідно до виùезазначениõ чинників сво-
боди преси можна констатувати, ùо свобода 
ЗМІ є основним принципом правовоãо реãулю-
вання орãанізацій і діяльності ЗМІ, який 
передбачає відсутність обмежень ùодо: а) по-
шуку, одержання, виробництва і поширення 
масової інформації; б) заснування засобів 
масової інформації, володіння, використання 
та розпорядження ними; в) виãотовлення, прид-
бання, зберіãання та експлуатації теõнічниõ 
засобів й обладнання, сировини та матеріалів 
для виробництва й розповсюдження продукції 
ЗМІ, за винятком обмежень, необõідниõ у 
демократичному суспільстві та установлениõ 
чинним законодавством держави.

Усі ці чинники та складники свободи ЗМІ 
взаємопов’язані з катеãорією плюралізму, який 
ґрунтується на засадаõ політичної, економічної 
й ідеолоãічної баãатоманітності та ãарантує-
ться Конституцією України. Інформаційний 
плюралізм передбачає, з одноãо боку, безліч 
незалежниõ і автономниõ засобів масової інфор-
мації, які мають доступ до достатньої кількос-
ті різниõ джерел інформації, засобів вироб-
ництва та розповсюдження продукції ЗМІ, 
а з дру ãоãо – відображення ними розмаїття 
політичниõ, соціальниõ, реліãійниõ і культур-
ниõ поãлядів за умов дотримання редакційної 
незалежності та поваãи до тиõ правил само-
реãуляції, які можуть самостійно бути напра-
цьовані співробітниками ЗМІ.

Проте досяãти такиõ результатів у роботі 
засобів масової інформації, самиõ творчиõ 
працівників ЗМІ в сучасниõ умоваõ вкрай 
важко, маючи на увазі наявні різноманітні 
форми позазаконноãо тиску влади на пресу, 
а також представників зроùеноãо з нею при-
ватноãо капіталу. Така формула поведінки 
владниõ структур з різноманітним арсеналом 
адміністративноãо, кримінальноãо та комер-
ційноãо переслідування журналістів унемож-
ливлює подальший розвиток свободи преси, 

особливо в країнаõ, де влада сõильна до авто-

ритарниõ форм правління. Так, за даними вже 
зãадуваної міжнародної орãанізації «Ðепор-
тери без кордонів», у рейтинãу свободи ЗМІ 
у світі в 2017 р. Україна посіла 102-ãе місце 
із 180 країн, які досліджувала ця структура. 
Такий результат для держави став доволі 
позитивним, якùо взяти до уваãи той факт, 
ùо у 2014 р. Україна перебувала на 129-й 
позиції, а в 2015 та 2016 рокаõ «Ðепортери 
без кордонів» відвели країні 107-ме місце. 
Водночас, ùе у 2016 р. представник цієї орãа-
нізації в Україні відзначив збільшення кіль кості 
поãроз на адресу журналістів, аãресії з боку 
пересічниõ ãромадян і недовіру до мас -медій. 
Відчутний і тиск оліãарõів, які впливають на 
редакційну політику. Подолати ці неãативні 
явиùа можна, змусивши власників ЗМІ про-
зоро показувати структури власності медіа. При 
цьому слід передбачити жорсткішу санкцію 
за порушення законодавства ùодо прозорості 
власників ЗМІ.

Проте не всі міжнародні орãанізації поãо-
дилися з такою позицією «Ðепортерів без кор-
донів». Îрãанізація Freedom House підкрес-
лила, ùо ãотовність влади наражатися на ризик 
вільноãо потоку інформації в ім’я національної 
безпеки може призвести до обмеження свобо-
ди преси в країні. З критикою стану свободи 
ЗМІ в Україні виступила і така структура, як 
Amnesty International. У її доповіді йшлося 
про переслідування журналістів та блоãерів, 
закриття деякиõ телеканалів (наприклад 3STV) 
та іншиõ [8, с. 16].

À у вересні 2017 р. Міжнародний комітет 
заõисту журналістів (CPJ) підкреслив занепо-
коєність діями СÁУ, яка «створює значну за-
ãрозу свободі слова в Україні». Про це йшлося 
в листі орãанізації на адресу Президента Украї-
ни П. Порошенка. «Зокрема, в семи інциден-
таõ, зафіксованиõ CPJ за серпень та вересень 
2017 р., СÁУ висувала виданням і журналістам 
політично вмотивовані звинувачення, які є 
відповіддю на публікації з критикою влади», – 
відзначили в комітеті.

Так, у листі зãадується візит співробітників 
СÁУ до редакції інтернет-видання «Українська 
правда», коли 14 вересня співробітник спец-
служби вимаãав у журналістів УП прибрати 
статтю з критикою української влади.

Також CPJ обурив «тиск СÁУ» на інтернет-
видання «Країна» та ãазету «Вести». У звер нен-
ні підкреслювалося, ùо ãоловний військовий 
прокурор України Àнатолій Матіос привів до 
редакції ãазети «Вести» майжео 80 бійців у 
бронежилетаõ. Під час відвідин представників 
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СÁУ мовлення «ÐадиоВести» було на деякий 
час припинено, а журналістів допитали та 
відібрали засоби зв’язку.

У CPJ наãолосили, ùо влада в Україні 
поділяє пресу на дружню та ворожу для краї-
ни, а це стоїть на заваді розвитку в державі 
сучасної європейської практики.

Такі дії владниõ структур рішуче засудили 
і самі журналісти. Так, редактор «Української 
правди» Севãіль Мусаєва розмістила у своєму 
блозі заяву, в якій підкреслила, ùо йшлося 
про видалення із сайту статті майже 9-мі сяч-
ної давнини. Під час дій СÁУ не були озву-
чені подробиці кримінальноãо впровадження, 
в межаõ якоãо слідство зацікавила стаття 
«Української Правди» «Сучасну зброю для 
армії знову відклали на завтра».

У журналістському розслідуванні йшлося 
про те, ùо відповідальні за зміцнення оборо-
ноздатності чиновники не виконували у вста-
новлені терміни рішення ÐНÁÎ ùодо розробки 
та затвердження Проãрами розвитку оборонно-
промисловоãо комплексу. Також автор мате-
ріалу вказував на те, ùо на одному з етапів 
розробки вказаної Проãрами відповідальні осо-
би не перевірили реалістичність внесениõ до 
документа даниõ. Зокрема наводилися прик ла-
ди завиùеної вартості окремиõ видів озброєн-
ня, які зãадувалися в проекті Проãрами [9, с. 3].

Відтак, журналістська спільнота розцінює 
дії співробітників СÁУ в редакції «Української 
правди» як черãову спробу змусити мовчати 
ЗМІ, які пишуть на «незручні» для влади теми. 
З цьоãо приводу представники різниõ масмедіа 
підписали Заяву, в якій підкреслювалося: «За-
мість тиску на журналістів на доãоду керівників 
країни вимаãаємо від СÁУ виконання своїõ 
обов’язків, пов’язаниõ із заõистом безпеки 
краї ни, а саме:

1. Ðозслідування діяльності чиновників, які 
систематично порушують терміни виконання 
рішень ÐНÁÎ ùодо обороноздатності країни.

2. Ðозслідування фіктивниõ та корупційниõ 
закупівель та виконаниõ робіт для потреб 
Збройниõ Сил України, про які йшлося в 
матеріалаõ ЗМІ.

3. Ðозслідування неправомірноãо збаãачення 
керівників ЗСУ, Àнтитерористичноãо центру 
СÁУ, військовиõ прокурорів, які несли службу 
в зоні ÀТÎ.

4. Ðозслідування вбивств та приõовування 
обставин заãибелі військовослужбовців та ци-
вільниõ у зоні ÀТÎ.

5. Ðозслідування розкрадання майна під час 
виконання будівельниõ та ремонтниõ робіт в 
зоні ÀТÎ.

У разі зацікавлення у виконанні прямиõ 
обов’язків журналісти українськиõ ЗМІ ãотові 
надати зібрані відповідні матеріали.

Поки ж ми констатуємо, ùо за 26 років 
мало ùо змінилось у стосункаõ влади зі ЗМI. 
Ми вимушені визнати: тактики та інструменти 
тиску на журналістів залишаються відвертими 
та наõабними. І, на жаль, участь у цьому беруть 
представники спецслужби, які мали б бути 
взірцем для незалежної країни». Під заявою 
поставили свої підписи понад 50 співробітників 
українськиõ ЗМІ, включно з друкованими 
та електронними виданнями, а також радіо і 
телебачення [10, с. 5].

Прикметно, ùо візит СÁУ до редакції 
«Української правди» фактично співпав у часі 
з 17-річницею зникнення засновника видання 
Георãія Гонãадзе, замовники вбивства якоãо 
досі не встановлені.

З цьоãо приводу йоãо дружина Мирослава 
Гонãадзе записала звернення до української 
влади. «17 років тому з нами не стало Георãія 
Гонãадзе. Щороку 16 вересня стає для мене 
черãовим наãадуванням неможливості досяãти 
правосуддя, відчуттям безсилля перед системою 
та усвідомленням процвітання безкарності в 
Україні. 17 років відбуваються маніпуляції 
навколо смерті Георãія. Навіть після засуд жен-
ня виконавців злочину замовники залишаю-
ться непокараними. Áільше тоãо, безпосередній 
орãанізатор виконання злочину ãенерал Îлексій 
Пукач може уникнути покарання – õід судовоãо 
процесу над Пукачем викликає підозри про 
бажання змінити чи скасувати йоãо вирок про 
довічне ув’язнення». Мирослава Гонãадзе та кож 
звернулася до Генеральноãо прокурора Украї-
ни з вимоãою продемонструвати результати 
і завершити розслідування ùодо замовників 
убивства та повністю розслідувати злочини 
проти журналістів. «Ми зможемо сказати, ùо 
маємо оновлену європейську країну, лише то-
ді, коли ãоловним принципом панування цієї 
держави стане верõовенство права», – підкрес-
лила М. Гонãадзе [11, с. 4].

Висновки. Міжнародна впливова орãанізація 
ÎÁСЄ під час Міжнародної конференції «Áезпека 
журналістів, свобода і плюралізм ЗМІ в умоваõ 
конфлікту» у 2015 р. сформулювала набір 
рекомендацій для держав-учасниць ÎÁСЄ. Серед 
ниõ – заоõочення плюралізму ЗМІ, вільної, 
правдивої журналістики та репортерськиõ 
розслідувань; ãарантії незалежності орãанів 
реãулювання діяльності ЗМІ; поваãа і підтримка 
журналістів та їõ орãанів самореãулювання, 
які виступають на підтримку ãоловниõ прин-
ципів професії, заоõочення етичниõ норм по-
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ведінки представників ЗМІ шляõом створення 
прийнятної атмосфери, сприятливої для висо-
киõ професійниõ стандартів журналістики та 
процесів самореãуляції; підвиùення медіа ãра-
мотності, яка б сприяла більш свідомому відбо-
ру аудиторією джерел інформації; дотримання 
журналістами та медіа-орãанізаціями єдиноãо 
розуміння місії своєї професії та їõ самооцінки 
тоùо» [12, с. 68].

І õоча деякі рекомендації можуть здатися 
наївними в умоваõ непростиõ світовиõ інфор-
маційниõ процесів, добровільне їõ додержання 
буде означати устремління держави належати 
до європейської спільноти, сповідувати демо-
кра тичні цінності та принципи, серед якиõ – і 
свобода засобів масової інформації.

Список літератури
1. Бîðîâсьêèé Î. Повзком до свободи. Україна під-

нялася на п’ять сõодинок в індексі свободи ЗМІ // 
Україна молода. 2017. 28-29 квітня (№ 52). С. 5.

2. Ââåäåíî нові санкції ùодо російськиõ компа-
ній // Україна молода. 2017. 17 травня (№ 58). С. 4.

3. Чåïóðíî В. За призывы в интернете вынесли 
12 приãоворов // Комсомольская правда в Украине. 
2017. 15-22 июня (103/24). С. 4.

4. Ðèõòåð À. Г. Свобода массовой информации 
в постсоветском пространстве. Москва : ВК, 2007. 
368 с.

5. Яöåíþê À. ЗМІ в Україні долекі від неза леж-
ності // 112.ua URL : https://ua.112.ua/golovni-novy 
ni/yacenyuk-zmi-v-ukrayini-daleki-vid-nezalezhnos 
ti-216680.html (дата звернення 20.05.2016) 112.ua/
glavnye-novosti/yacenyuk-smi-v-ukraine-daleki-ot-
nezavisimosti-216680html  

6. Пîäщèïêîâ À. Никоãда не думал, что те ле-
ви дение на столько опасный бизнес //112.ua URL : 
https ://tv.112.ua/novosti-kanala/andrey-podsh 
hipkov-nikogda-ne-dumal-chto-televidenie-nastolko- 
opasnyy-biznes-dlya-ego-sobstvennika-246343.html 
(дата звернення 21.06.2016) http://tv.112.ua/novos 
ti-kanala/andrey-podshhipkov-nikogda-nedumal-chto- 
televidenie-nastolko-opasnyy-biznes-dlya-ego-sob-
stvenika-246343/html

7. Мîсêàëåíêî À. З. Теорія журналістики: Нав-
ча льний посібник. Київ : Експрес-об’ява, 1998. 
336 с.

8. Âàсèëьåâà С. «Минстець»: семь версий // 2000. 
2017. 9-15 июня (№ 23). С. 16.

9. Пóëÿåâ П. Перед президентом вступились за 
«Вести» // Вести. 2017. 20 сентября (№ 159). С. 3.

10. Ðåäàêöèÿ «2000». СÁУ иùет «удобныõ» жур-
налистов? // 2000. 2017. 22-28 сентября (№ 38). С. 5.

11. Лåб³äь Н. Ðоковини вбивства Гонãадзе: 
Ëуценко бідкається на трудноùі із розслідуванням 
і тисне руку Кучмі // Україна молода. 2017. 22-23 
вересня (№ 114). С. 4.

12. Пðîïàãàíäà і свобода масової інформації // 
Пам’ятна записка Áюро представника ÎÁСЄ з 
питань свободи ЗМІ URL : http://www.osce.org/
ru/fom/219726?download=true (дата звернення 
21.08.2016)

Надійшла до редколеãії 15.01.2018.

Reference list
1. Borovskyi, O. (2017), “On its hands and knees 

to freedom. Ukraine has risen to five steps in the 
index of freedom of the media”, Ukraina Moloda, 
no. 52, p. 5.

2. Ukraina Moloda (2017), “The new sanctions 
against Russian companies were introduced”, no. 58, 
p. 4.

3. Chepurno, V. (2017), “12 sentences were pro-
nounced for calls to actions in Internet”, Kom so-
molskaya Pravda v Ukraine, no. 103/24, p. 4.

4. Richter, A. G. (2007), Freedom of Mass Infor-
mation in the Post-Soviet Space, VK, Moscow, 368 p.

5. 112.ua (2015), “Yatsenyuk A.: “Mass media 
in Ukraine are far from independent”, available at: 
https://ua.112.ua/golovni-novyni/yacenyuk-zmi-
v-ukrayini-daleki-vid-nezalezhnosti-216680.html 
(accessed 20.05.2016)

6. 112.ua (2015), “Podshchipkov, A.: I have ne-
ver thought that television is so dangerous busi ness”, 
available at: https://tv.112.ua/novosti-kanala/andrey-
podshhipkov-nikogda-ne-dumal-chto-televidenie-na 
stolko-opasnyy-biznes-dlya-ego-sobstvennika-246343. 
html (accessed 21.06.2016)

7. Moskalenko, A. Z. (1998), Theory of Journalism: 
a Textbook, Ekspres-ob’iava, Kyiv, 336 p.

8. Vasil’eva, S. (2017), “Minstets”: seven versions”, 
The Weekly 2000, no. 23, p. 16.

9. Puljaev, P. (2017), “They stood up for “Vesti” to 
the President”, Vesti, no. 159, p. 3. 

10. The Weekly 2000 (2017), “Is the Security Office 
is looking for “convenient” journalists?”, no. 38, p. 5.

11. Lebid, N. (2017), “The death day of Honhadze: 
Lutsenko complains about complexities in terms of 
investigation and shakes hands with Kuchma”, Ukraina 
Moloda, no. 114, p. 4

12. OSCE (2015), Propaganda and freedom of the 
media: a Memorandum of the Office by the OSCE 
Representative on freedom of the media, Vienne, avai-
lable at: http://www.osce.org/en/fom/219726?down 
load=true (application date 21.08.2016)

Submitted 15.01.2018



15
Óêðà¿íñüêå æóðíàë³ñòèêîçíàâñòâî, 2017, âèï. 18

Âëàäà ³ сâîбîäà ïðåсè â Уêðà¿í³

Prystupenko Tetiana. 
The Power and Freedom of Press in Ukraine
The article analyzes the state of freedom of the press in Ukraine at the present stage. On the examples of 

specific violations, the interference of authorities in the work of the Ukrainian media was considered. The 
statistics data of “Reporters without Borders” are used to clarify the place of Ukraine in the world freedom of 
speech rating and the reasons for its increasing or decreasing in different years. Also, the article focuses on 
the Doctrine on Information Security of Ukraine and expansion of Ukrainian sanctions against Russia in the 
format of the Decree of the President of Ukraine dated from May 2017. 

The decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On Application of Personal Special 
Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)” (“Yandex” LLC, the social networks “VKontakte” and 
“Odnoklassniki” etc.) and the impact of this decision on mass media was analyzed. It is proved that such a 
practice of social networks bans exists in many countries of the world and it is often quite justified being not 
violation of human rights and media freedoms but hostile propaganda, motivation for offenses,  threat of state 
integrity, etc. It is also stressed that the freedom of speech in Internet causes also responsibility.

The article deals with the modern modernized forms of censorship and their application in practice. The 
phenomenon of self-censorship is no less interesting but also dangerous in the context of freedom of speech 
and journalism. In April 2015 in his speech on the channel “112” Arseniy Yatsenyuk, the then Prime Minister 
of Ukraine, emphasized the unjustified pressure on the media as one of new types of censorship. The study 
raises the issue of legislative implementation of civil society protection from the various forms of censorship.

Keywords: freedom of speech; tolerance; pluralism; censorship; “Reporters Without Borders”; social 
networks.

Приступенко Т. О.
Власть и свобода прессы в Украине
В статье проанализировано состояние свободы прессы на современном этапе. На примераõ конкретныõ 

правонарушений рассмотрено вмешательство власти в работу украинскиõ СМИ. Статистические данные 
«Ðепортеров без ãраниц» были использованы для определения места Украины в мировом рейтинãе свободы 
слова и причины повышения или снижения этоãо места в разные ãоды. Также в статье уделено внимание 
Доктрине по информационной безопасности нашеãо ãосударства и расширению украинскиõ санкций по 
отношению к Ðоссии в формате Указа Президента Украины в мае 2017 ãода. Проанализированы решение 
Совета национальной безопасности и обороны Украины «Î применении персональныõ специальныõ 
экономическиõ и друãиõ оãраничительныõ мер (санкций)» и влияние этоãо решения на средства массовой 
информации. Прослежено, что такая практика запрета социальныõ сетей суùествует во мноãиõ странаõ 
мира, часто бывает вполне оправданной и не является нарушением прав человека и свободы СМИ. Также 
отмечено, что за свободой слова в интернете тоже стоит ответственность.

Не менее интересным, но и опасным в контексте свободы слова и журналистской деятельности стало 
такое явление как самоцензура. Î таком неправовом давление на СМИ как одном из новыõ видов цензуры 
в апреле 2015 ã. отметил прежний премьер-министр Украины Àрсений ßценюк в своиõ выступленияõ 
на телеканале «112». В исследовании поднимается вопрос законодательноãо оформления заùиты ãраж-
данскоãо обùества от различныõ форм цензуры.

Ключевые слова: свобода слова; терпимость; плюрализм; цензура; социальные сети.
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Політика і релігія в медіа України:
концепції і домінанти (2014-2016 рр.) 

Дîсë³äæóþòьсÿ äîм³íàíòè ó âèсâ³òëåíí³ ðåë³ã³éíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ïîä³é â Уêðà¿í³ 2014-2016 ðð. Мåòîþ 
äîсë³äæåííÿ є âèÿâëåííÿ мàí³ïóëÿö³éíèõ òåõíîëîã³é ó мåä³à, ÿê³ ïîäàþòьсÿ â ôîðм³ æóðíàë³сòсьêèõ 
мàòåð³àë³â. Мåòîäàмè мîí³òîðèíãó ³ àíàë³зó òåêсò³â âèÿâëåí³ äîм³íàíòí³ àсïåêòè âèсâ³òëåííÿ 
ðåë³ã³éíî¿ ³íôîðмàö³¿ â сóсï³ëьíî-мàсîâèõ ЗМ². Мåòîä ³íòåðïðåòàö³¿ äàíèõ âèêîðèсòàíèé äëÿ âèâ÷åííÿ 
сïåöèô³êè ðåë³ã³éíî¿ ³íôîðмàö³¿ â мåä³à Уêðà¿íè. Мåòîäîм ïîð³âíÿííÿ òà àíàëîã³é äîсë³äæóємî ôåíîмåí 
«ðóссêîãî мèðà» ÿê ³äåîëîãåмè ÐФ. Пðîбëåмíî-òåмàòè÷íèé мåòîä äîзâîëÿє ðîзêðèòè ïðîбëåмó ïðèõîâàíî¿ 
ïðîïàãàíäè, ÿêà ïðîâîäèòьсÿ â мåä³à Уêðà¿íè. Нà îсíîâ³ ïðàöь óêðà¿íсьêèõ ³ зàêîðäîííèõ ó÷åíèõ 
âèâ÷àþòьсÿ ãîëîâí³ ïðèíöèïè ðåàë³зàö³¿ ðåë³ã³éíî¿ ³íôîðмàö³¿ â ЗМ². Пðîсòåæóєòьсÿ зâ’ÿзîê ïîë³òèêè 
³ ðåë³ã³¿ òà éîãî â³ääзåðêàëåííÿ â ЗМ². Аíàë³зóєòьсÿ сïåöèô³êà â³äîбðàæåííÿ ðåë³ã³éíî¿ ³íôîðмàö³¿ â 
óêðà¿íсьêèõ мåä³à. Аêöåíòóєòьсÿ óâàãà íà ïðîсóâàíí³ ³äåîëîãåмè «ðóссêîãî мèðà» â сóсï³ëьíî-ïîë³òè÷íèõ 
ЗМ², íà éîãî сêëàäíèêàõ ³ сïåöèô³ö³. Ðîзãëÿäàєòьсÿ ïðîбëåмà ³íôîðмóâàííÿ àóäèòîð³¿ мåä³à ³ âïëèâó íà 
íå¿ â êîíòåêсò³ âèсâ³òëåííÿ ðåë³ã³éíî¿ ³íôîðмàö³¿. Нàâîäÿòьсÿ ÷èсëåíí³ ïðèêëàäè з мåä³à Уêðà¿íè, ÿê³ 
є сâ³ä÷åííÿм ïîäàííÿ мàí³ïóëÿòèâíî¿ ³íôîðмàö³¿ â ЗМ². Ðîзêðèâàþòьсÿ äåÿê³ àсïåêòè зàсòîсóâàííÿ 
«мîâè âîðîæíå÷³» â мåä³à. Âèÿâëåí³ êëþ÷îâ³ àсïåêòè âзàємîä³¿ ðåë³ã³¿ ³ ïîë³òèêè, ÿê³ ðåàë³зóþòьсÿ â мåä³à 
òåêсòàõ. Пðåäсòàâëåíèé мàòåð³àë мîæå бóòè êîðèсíèм äëÿ ïðîòèä³¿ ³ зàõèсòó ï³ä ÷àс ³íôîðмàö³éíî¿ 
â³éíè. 

Ключоâі слоâа: ³íôîðмàö³éí³ â³éíè; мåä³à â Уêðà¿í³; ðåë³ã³ÿ; ïîë³òèêà; «ðóссêèé мèð»; àóäèòîð³ÿ ЗМ².

ступ. Політичні події завжди є доміную-
чими у порядку денному засобів масової 

інформації всьоãо світу. Політика часто реа-
лі зується в іншиõ ãалузяõ – економіці, між-
на родниõ відносинаõ, культурі, спорті та ін. 
Виключно важливим фактором була і залишає-
ться реліãія; інформація про безпосеред ній 
зв’язок суспільниõ сфер політики і реліãії 
сьоãодні є однією з найпопулярнішиõ у ЗМІ. 
Саме тому в представленій роботі ми вис-
вітлюємо деякі моменти взаємозв’язку полі-
тич ниõ і реліãійниõ подій, які відбувались 
в Ук раї ні впродовж 2015–2016 рр., в період 
ãострої суспільно-політичної кризи. Цей час 
õарактеризується виникненням новиõ проб-
лем, пов’язаниõ із церквами, і, відповідно, збі-
льшенням уваãи, яка приділялась їм у ЗМІ.

Тетретичне підґрунтя. Проблеми взаємо-
зв’яз ку політики і реліãії є об’єктом дослід-
ження баãатьоõ науковців, політиків, ãромад-
ськиõ діячів. Відзначимо лише кілька праць, 
які можуть бути засадничими при вивченні 
заявленої теми [1–3]. Питання висвітлення у 
ЗМІ реліãії в аспекті політики досліджувалось 
у працяõ [4], авторка цієї статті також звер-
талась до вказаної проблеми [5–6].

Проте вказана тема майже недосліджена в 
українській науці. Не вивчається комплексно 
реліãійна тематика в медіа України і світу, 
а також контент реліãійниõ медіа. Àрãумен-
тація іãнорування українськими дослідниками 
ЗМІ реліãійниõ медіа така: держава (а отже, 
й науковці) не втручається у справи церкви; 
влада і суспільство мають толерантно стави-
тись до реліãійниõ орãанізацій; аудиторія ре-
ліãійниõ ЗМІ нечисленна; визначити вплив 
циõ ЗМІ на віруючиõ, референтні ãрупи, на все 
суспільство майже неможливо тоùо. Навіть 
в аналітичному звіті «Протидія російській 
інформаційній аãресії: спільні зусилля задля 
заõисту демократії», опублікованому 17 квітня 
2015 р. на порталі «Media Sapiens», немає 
зãадки про інформаційно-реліãійний складник 
аãресії ÐФ [8]. Не зãадували про цей складник 
у звіті і в 2016 р. 

Мåòîþ дослідження є виявлення маніпу-
ля ційниõ теõнолоãій у медіа, які подаються 
в формі журналістськиõ матеріалів.

Методи дослідження. Методами моніторинãу 
і аналізу текстів виявлені домінантні аспекти 
висвітлення реліãійної інформації в суспіль-
но-масовиõ ЗМІ. Метод інтерпретації даниõ 

В
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використаний для вивчення специфіки релі-
ãійної інформації в медіа України. Методом 
порівняння та аналоãій досліджуємо феномен 
«русскоãо мира» як ідеолоãеми ÐФ. Проблем-
но-тематичний метод дозволяє розкрити проб-
лему приõованої пропаãанди, яка проводиться 
в медіа України.

Результати дослідження. Тема взаємодії 
церк ви і влади є актуальною для науковців 
з іншиõ країн. Про специфічний зв’язок ре-
ліãії, політики і влади на пострадянському 
просторі, зокрема в ÐФ, ãоворив німецький 
соціолоã Тобіас Кьольнер в інтерв’ю Deutsche 
Welle. Науковець наãолосив на тому, ùо «су-
б’єкти підприємницької діяльності роблять 
пожертвування церкві не тільки, ùоб спо-
кутувати ãріõи… Гроші, віддані на будівницт-
во õраму, допоможуть налаãодити контакти з 
важливими політичними фіãурами, а якùо за-
õочуть обиратися – набрати більше ãолосів на 
вибораõ… ті, õто спонсорує ÐПЦ, мають явну 
політичну переваãу. Це позначається і на під-
приємцяõ: «зверõу» від ниõ очікують по жерт-
вувань на адресу православної церкви» [9].

Ця модель поширена на пострадянському 
просторі, безвідносно до конфесійної прина-
леж ності, іноді вона зустрічається і в Украї-
ні. Втім, лише політико-економічними при-
чи нами не вичерпується такий зв’язок. У 
2014-2016 рр. в нашій державі актуалізувався 
ідеолоãічний вектор у «союзі» політики і ре-
лі ãії, який отримав назву «русский мир».
Àна лізуючи контент на суспільно-політичниõ 
проãрам на телеканалі «Інтер», «ТСН», «УТ-
1», ICTV, «5-й канал», в суспільно-масовій 
пресі («Сеãодня», «Комсомольская правда в 
Украине», «Хреùатик», та ін.), у засобаõ 
масової інформації УПЦ МП, виокремимо 
кілька домінант, які вважаємо концеп туа ль-
ними для:

– продукування і закріплення в свідомості 
аудиторії вказаниõ медіа міфу про спільну 
історію та єдність України, Ðосії і Áілорусі 
(Малої, Великої і Áілої Ðусі);

– пропаãанда ідеї самодержавства в союзі, 
основу якоãо, на думку авторів цитованиõ 
ниж че матеріалів, мусять складати названі 
країни; 

– закріплення в масовій свідомості міфу про 
позитивну історичну роль самодержця Мико-
ли ІІ (нині цей міф модифікується таким 
чином: будь-який представник династії Ðома-

новиõ – Сталін – Путін);
– акцентуація самодержавницької влади як 

тієї, ùо надана Áоãом;
– пропаãандистська кампанія з дискреди-

та ції іншиõ конфесій у ЗМІ, заклики до їõ 
дискримінації та ін. 

– «мова ворожнечі» ùодо представників 
ін шиõ конфесій, політичниõ партій, етно кон-
фесійниõ ãруп, національностей. 

Усі вказані домінанти ґрунтуються на 
сакралізованій «формулі» царськоãо міністра 
М. Уварова «Самодержавство, православ’я, 
народність», і вони є стрижнем, на якому вибу-
довуються концептуальні особливості біль-
шос ті публікацій. Ці концепції пов’язані між 
собою і тісно переплетені в контенті видань, 
які будуть процитовані і проаналізовані далі 
у цій статті, вони пропаãуються у матеріалаõ 
різної тематики і жанрів. Уварівську «фор-
мулу» покладено в основу ідеолоãії «русскоãо 
мира».

Ідеолоãо-політичний вектор «русскоãо ми-
ра» ґрунтується на пропаãанді, яка проводи-
ться в медіа. Тому, вважаємо, необõідно 
на ãолосити на деякиõ моментаõ теорії пропа-
ãандистської дії. Для цієї роботи скористає-
мось класифікацією маніпулятивниõ кому ні-
кацій, яку запропонував І. Дзялошинський. 
Науковець уважає, ùо комунікаційні теõно-
лоãії можна розбити на три ãрупи зãідно їõ 
функціям. Таким чином, він розãлядає «бі-
лі» теõнолоãії (інформування, діалоã, пере ко-
нан ня), «сірі» теõнолоãії (наслідування, про-
воку ван ня, навіювання), «чорні» теõнолоãії 
(мані пулювання, псиõолоãічнийпримус, ін-
фор маційне насилля). За допомоãою цієї кла-
сифікації розãлянемо висвітлення у медіа 
деякиõ церковно-реліãійниõ акцій, які відбу-
лись в Україні впродовж 2008 – 2016 рр. [10]. 

Українські журналісти доволі часто пишуть 
про зв’язок представників церкви і влади, 
обмежуючись лише інформацією про факти, 
аналітичниõ публікацій дуже мало. Втім, 
аудиторія ЗМІ, яка часто не має реліãієзнавчої 
підãотовки, сприймає такі явиùа як належні, 
не піддаючи їõ критичному осмисленню. Ми 
не будемо докладно зупинятись на численниõ 
фактаõ публікацій в ЗМІ інформації про 
реліãійні акції, влаштовані політиками. Ðоз-
ãлянемо лише події, які викликали значну 
кількість медіаповідомлень і резонанс у 
суспі льстві. Це публічні перманентні заõоди, 
пов’язані з демонстрацією в Україні ікон і 
моùів святиõ, які вважаються чудотворними 
(в медіа ці акції іронічно називають «ãастролі 
ікон»); привезення з Àфону в Київ сакральної 
пам’ятки, яка отримала назву «Дари волõвів» 
(24–30 січня 2014 р.) і Всеукраїнська õресна 
õода, орãанізована УПЦ МП на честь õреùення 
Київської Ðусі (липень 2016 р.). 

Пîë³òèêà ³ ðåë³ã³ÿ â мåä³à Уêðà¿íè: êîíöåïö³¿ ³ äîм³íàíòè (2014-2016 ðð.) 
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Щодо першоãо моменту – публічної демонст-
рації ікон і моùів святиõ – ці заõоди в Україні 
часто проõодили під патронатом і з активним 
проведенням рекламниõ акцій членів партії 
реãіонів. Ðозãлянемо лише один приклад, 
який набув резонансу в ЗМІ. Це перевезення 
в Україну моùів Серафіма Саровськоãо, 
здійснене за ініціативи і активної участі партії 
«Союз» і Î.Костусєва. Представники цієї партії 
возили ікони і моùі сõідними і південними 
областями України, супроводжуючи поїздки 
прес-конференціями за участі політиків і 
дуõовенства у 2014 р. 

Інформаційну підтримку циõ заõодів здійс-
нювали телеканали «Інтер», ICTV, «Факти», 
«Îбозреватель» (рубрика «Политика»), «Re-
por ter.com.ua», «Газета по-киевски», «Комсо-
мольская правда в Украине», реãіональні 
медіа, численні конфесійні медіа УПЦ МП. У 
всіõ без винятку публікаціяõ наãолошувалось 
на «зв’язку» вказаної партії з цією та іншими 
святинями, а також акцентувалась уваãа на 
єдності України і Ðосії. Наведемо лише один 
приклад із публікації в «Îбозревателе»: «Сьо-
ãодні рано вранці партія «Союз» і її лідер 
Îлексій Костусєв привезли моùі Серафима 
Саровськоãо в Дніпропетровськ. Відразу піс-
ля прибуття лідер «Союзу» провів прес-кон-
ференцію, присвячену цій події, на якій по-
відомив: «Преподобний Серафим Саровський 
об’єднує народи України і Ðосії своєю долею, так 
само як російська православна церква – вірою» 
[11]. Тобто реліãійна святиня тракту валась як 
політичний символ, артефакт, по кликаний 
об’єднувати народи на основі ро сій ської пра-
вославної церкви, а не православної віри, 
реліãії тоùо. Вважаємо, ùо ключовим словом 
тут є «російська», а не «православ’я», як 
мусить бути за лоãікою віруючої людини. 

Ми оцінюємо ці заõоди як маніпулятивну 
теõнолоãію, метою якої є створення міфу про 
вказану партію як таку, ùо асоціюється з 
«божественним»; персонажі або ãерої цьоãо 
міфу трактуються не як борці з політичними 
опонентами, а як ті, õто протистоїть абст-
рактному злу. Àсоціативний прийом є досить 
популярним в маніпулятивниõ теõнолоãіяõ, 
ним найчастіше користуються особи або 
ãрупи осіб, які претендують на авторитарне 
лідерство. Також спостеріãається ùе одна 
теõнолоãія – перенесення позитивниõ рис 
одноãо явиùа на інше, тобто, в цьому випадку, 
політичні діячі користуються õристиянськими 
святинями для створення власноãо позитив-
ноãо іміджу. «Гастролі ікон», як уже було 
вказано, супроводжувались численними пові-

домленнями у ЗМІ, ùо, на нашу думку, від-
повідає поширеному маніпулятивному мето-
ду створення фактів, а також прийому, який 
отримав назву «інформаційний шум». У медіа 
наãолошувалось на участі політиків у цьому 
заõоді, а не на сакральній цінності ікон і мо-
ùів святиõ. До завдання журналістів також не 
вõодило висвітлення підґрунтя циõ заõодів, 
акцентування уваãи на приõованій меті та 
інше, тому в українськиõ ЗМІ факти «ãастро-
лей ікон» трактувались нейтрально або як 
позитивні.

Друãий момент – привезення «Дарів волõ-
вів» узимку 2014 р., під час суспільної кризи 
і подій, які ввійшли в історію як Ðеволюція 
Гідності. Цей заõід широко анонсувався 
у ЗМК. Інформацію поширювали УНІÀН, 
«Укрінформ», «Незалежне бюро новин» та ін. 
Ðепортажі з ньоãо демонструвались на «Інтері», 
«ТСН», «УТ-1», ICTV, «5-й канал», в суспільно-
масовій пресі («Сеãодня», «Комсомольская 
правда в Украине», «Хреùатик», та ін.), 
у засобаõ масової інформації УПЦ МП. У 
деякиõ публікаціяõ акцентувалась уваãа на 
присутності тоãочасної владної верõівки та 
очільників УПЦ МП, а також представників 
політичниõ сил на вказаній акції. Наприклад, 
у ãазеті «Сеãодня» опублікований матеріал 
із заãоловком «ßнукович поклонился Дарам 
Волõвов» [12]. На шпальтаõ «Комсомольской 
правды в Украине» в указаний період була 
розміùена низка публікацій, присвячениõ цій 
події. Часто вона висвітлювалась в контексті 
політичниõ реалій. Домінантним став фоторе-
портаж із супроводжувальним текстом: «28 
січня в Успенському соборі Києво-Печерської 
Ëаври президент України Віктор ßнукович 
вклонився Дарам волõвів. Також Дарам волõ-
вів вклонилися ãубернатор київської області 
Àнатолій Присяжнюк, Генеральний прокурор 
України Віктор Пшонка та інші посадові 
особи» [13].

Таким чином в свідомості аудиторії закріп-
лювалась думка про зв’язок влади з сакраль-
ною святинею. Тобто була спроба підтримати 
комунікаційний міф про боротьбу «з абст-
рактним злом», яку нібито вела тоãочасна 
владна верõівка, наãолошуючи на її відда-
ності ідеалам реліãії і церкви як соціальноãо 
інституту. У контексті історико-політичниõ 
подій 2014 р. цей міф актуалізувався і набув 
«адресату», яким став повсталий народ на 
Майдані. 

Журналісти вказаниõ видань звертались із 
проõанням прокоментувати події виключно 
до дуõовенства УПЦ МП, які підкреслювали 

Бîéêî А. А.
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«блаãодійність російської православної церк-
ви» ùодо України. 

Крім уже вказаної маніпулятивної теõно-
лоãії перенесення позитивної якості одноãо 
явиùа на інше, асоціативності, створення 
«фактів» і підтримання «інформаційноãо шу-
му», також були використані теõнолоãії 
від волікання. Для розуміння цьоãо варто 
звернутись до суспільно-політичноãо кон-
текс ту. В розпал політичноãо протистояння 
до Києва привезли сакральну пам’ятку, яка 
мала привернути до себе уваãу суспільства, 
підтриману численними медійними публі ка-
ціями. Ця подія була презентована як сенса-
ція, найважливіша для церкви і держави. У 
той же час провладні медіа майже не нада-
вали інформації про акції протесту мільйонів 
ãромадян України, ùо проõодили у центрі 
Києва та всіõ містаõ держави, іãноруючи реа-
льне волевиявлення народу. 

Проте, як виявилось пізніше, теõнолоãія 
«відволікання» не обмежувалась лише спро-
бами перемкнути уваãу з протистояння «вла-
да – народ на Майдані». Після демонстрації 
«Дарів волõвів» у Києві цю пам’ятку перевезли 
у Крим – у Сімферополь і Севастополь, а також 
вона була продемонстрована представникам 
Військово-морськиõ сил України. Жодний за-
сіб масової інформації не задався питанням – 
чому саме Крим був обраний для демонстрації 
«Дарів волõвів», чому цю пам’ятку не при-
везли у більш населені райони (якùо метою 
була демонстрація цьоãо артефакту якомоãа 
більшій кількості православниõ). 

Через кілька місяців на порталі «Ðеліãія 
в Україні» була розміùена така публікація: 
«З’являється все більше даниõ про причетність 
до підтримки збройноãо заõоплення Криму 
і тероризму на Донбасі учасників російської 
делеãації, ùо супроводжувала взимку 2014 
року в Україні афонську святиню «Дари 
волõвів»... Костянтин Малофєєв…Іãор Гіркін 
(Стрєлков) використовували цю поїздку для 
проведення розвідувальної діяльності на те-
ри торії України» [14]. І далі ця тема розви-
ває ться так: «Гіркін був майже постійним 
членом православниõ делеãацій в Україні. Є 
підтвердження, ùо він планомірно відвідував 
південні і сõідні єпарõії УПЦ (МП). У січні 
в складі делеãації, ùо супроводжувала Дари 
волõвів, разом з Гіркиним у Криму висадився 
цілий десант російськиõ політиків» [14]. 

І õоча ці свідчення були доступними для 
всіõ оõочиõ, інформація про «шпиãунське 
підґрунтя» привезення «Дарів волõвів» в 
Україну була стисло висвітлена на шпальтаõ 

«Дзеркала тижня» і в новинниõ проãрамаõ на 
каналі ТСН. Ми не знайшли зãадки про неї в 
жодному з численниõ ЗМІ, які висвітлювали 
вказану акцію. Також не було про це зãадки у 
медіа УПЦ МП.

Таким чином, доõодимо висновку, ùо 
розвиток цієї теми був штучно припинений, 
õоча для аудиторії циõ медіа вона моãла би 
стати сенсаційною. Ðедакційні колективи 
відмовились від сенсації, ùо суперечить про-
фесійним стандартам журналістики. Втім, 
увесь комплекс подій отримав іронічну назву 
«дари лоõвів», яка закріпилась у лексиці і 
õарактеризує ставлення народу до цієї акції. 

Варто звернутись ùе до однієї резонансної 
події – Всеукраїнської õресної õоди, яка була 
орãанізована УПЦ МП у липні 2016 р. Подія 
анонсувалась заздалеãідь як õода заради миру, 
любові і молитви в Україні. Втім, у медіа ця 
õресна õода отримала численні коментарі 
і трактування. Суперечливі і різновекторні 
повідомлення подавались із баãатьоõ джерел, 
тож ùе за кілька тижнів до початку акції 
був створений «інформаційний шум». Варто 
звернути уваãу на заãоловки публікацій: 
«УПЦ КП: Ходу Московськоãо Патріарõату 
спонсорують ті ж політики, ùо й Àнтимайдан», 
«СÁУ і МВС моніторять ситуацію навколо 
«õресної õоди» – Гераùенко», «Àндрій Юраш: 
Спротив õресній õоді – знак для УПЦ (МП), 
ùо слід бути з народом, а не з терористами», 
«Глава СÁУ про õресну õоду: ворожим силам 
потрібен Франц Фердинанд», «Áлаженніший 
Ëюбомир: «Не можна одночасно молитися за 
мир і бити кулаком по носі», «Хресну õоду 
пропустять через металошукачі й паспортний 
контроль» та ін. [15].

Заãоловки публікацій, присвячениõ õресній 
õоді 2016 р. на сайті «Спілки православниõ 
журналістів», наãадують інформацію з місць 
військовиõ дій, а не мирної õоди: «Православний 
джиõад» або õресний õід за братовбивчу 
війну», «Учасники Всеукраїнськоãо Хресноãо 
õоду стали жертвами невіãластва і провока-
цій, – журналіст», «Îдеський «Àвтомайдан» 
під заãрозою спалення живцем заблокував 
паломників Хресноãо Ходу», «Îбидві вітки 
Хресноãо õоду зійшлися на Європейській 
плоùі», «Єпископ Климент (Вечеря): вірую-
чиõ не можна налякати ãранатами, вони 
вірять в Áожу допомоãу Хресний õід з Почаєва 
зупинили через повідомлення про мінування 
траси», «Ðосійські ЗМІ вже знають час атаки 
на Хресний Хід» та ін. (Збережено ãраматику 
авторів і редакторів публікацій) [16]. Ніякиõ 
доказів про мінування траси і поãрози про 
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спалення живцем прочан не подавалось у ЗМІ, 
проте маніпулятивна теõнолоãія заляку вання 
була застосована повною мірою. Тут спос те-
ріãаємо застосування «мови ворожнечі», яка 
необõідна для акцентування нібито ворожоãо 
ставлення до õресної õоди. Харак терно, ùо у 
більшості публікацій не вказані реальні особи 
або орãанізації, які здійснюють «ворожі дії». 
Замість конкретики вживаю ться слова-ярлики 
«радикали», «націоналісти», «роз кольники», 
«невіãласи», «провокатори» та ін. Публікації 
створюють «фальшиву реальність», властиву 
для будь-якої маніпуляції. 

В «інформаційному шумі» майже заãубилось 
повідомлення про «репетицію» цьоãо заõоду 10 
липня 2016 р.: «У Харкові УПЦ (МП) прове-
ла «õресну õоду» за мир з «колорадськими 
стрічками» і портретами Миколи П» [17]. 
Тобто, політичне підґрунтя цьоãо заõоду було 
неоднозначно вказане – пропаãанда «руськоãо 
мира», яка не має нічоãо спільноãо з реліãією. 

У даному випадку ЗМІ виконували не ли-
ше інформаційну функцію, а, перш за все, 
орãанізаторську і рекламну, які звелись до 
маніпулятивниõ дій. Мета цьоãо заõоду в 
медіа, які виõодять під еãідою УПЦ МП, 
презентувалась як õода за мир. Утім, у деякиõ 
ЗМІ не приõовувались справжні цілі акції. 
Так, на сайті «ÐІÀ Новости. Украина» був 
розміùений матеріал, у якому мета õресної 
õоди 2016 р. була чітко вказана вже у заãо-
ловку публікації: «Випробування вірою. Чи 
ста не õреùена õода альтернативою Майдана?» 
[18]. Варто звернути уваãу на один момент, 
який видається красномовним ùодо політичної 
основи акції. Телемарафон із цієї події, який 
Спілка православний журналіс тів транслювала 
на youtube, презентував фаõі вець з політичної 
проблематики у ЗМІ В.Піõовшек, відомий як 
член команди Ë.Кучми, а потім В. ßнуковича. 

Хресну õоду 2016 р., яка презентувалась 
як всеукраїнська, а також численні приклади 
висвітлення привезення ікон, моùів, акція 
«Дари волõвів в Україні» та ін., на основі 
викладениõ фактів і арãументів розцінюємо як 
маніпуляцію ціннісними уявлення суспільства 
і, зокрема, дуõовними цінностями аудиторії 
вказаниõ ЗМІ. Вважаємо, ùо в описаниõ ви-
падкаõ відбулось емоційне маніпулювання ре-
лі ãійними почуттями і вірою, підміна дуõов-
но-реліãійниõ цінностей політичними цілями. 

Теоретики масової комунікації стверд-
жують, ùо для маніпуляції треба створити 
псевдо-реальність, яка й створюється баãатима 
названими медіа, в тому числі й тими, ùо 
виõодять під еãідою УПЦ МП. Таким чином, 

маніпуляції піддається численна ãрупа вірую-
чиõ, яка належить до різниõ соціальниõ ãруп. 

Висновки. Маніпулятивні комунікаційні 
теõ нолоãії, ùо використовуються у засобаõ ма-
сової інформації, призводять до викривлення 
уявлень про дійсність, до створення псевдо-
реальності, ùо суперечить журналістським 
стандартам і веде до õибноãо розуміння подій, 
ùо формується в аудиторії медіа, до підміни 
реліãії та віри політичними цілями Наслідком 
циõ дій є те, ùо певна частина суспільства не 
розуміє сенс дуõовно-реліãійниõ цінностей. 

Àналіз маніпулятивниõ теõнолоãій, прове-
дений у цій статті, дає змоãу дійти висновку, 
ùо вказані засоби впливу є «чорними» (за 
класифікацією І. Дзялошинськоãо); вони ґрун-
туються на відволіканні уваãи від справжніõ 
цілей тиõ, õто маніпулює (або намаãається 
маніпулювати). В ЗМІ акцентуються ті момен-
ти, які є значуùими і ваãомими для дуõовноãо 
світу особистості і великиõ ãруп віруючиõ, 
з метою впливу на соціум. Всі досліджені 
в цій статті теõнолоãії є «чорними» (за кла-
си фікацією І. Дзялошинськоãо) і завдають 
шкоди певним суспільним ãрупам.

2. Для запобіãання маніпулюванню ãро-
мад ською думкою необõідно актуалізувати 
прос віт ницько-пропаãандистську роботу, яка 
в умо ваõ сьоãодення можлива лише в засо-
баõ масової інформації. 

3. Інформаційна війна, яка ведеться проти 
України і Української православної церкви 
Київськоãо патріарõату, а також проти іншиõ 
реліãійниõ орãанізацій, змушує чинити опір, 
який можливий лише при створенні розãа-
луженої системи засобів масової інформації, 
розраõованої на різні аудиторні прошарки. 
Має бути створена система медійноãо реаãу-
вання на всі процеси і явиùа, які виникають 
в дуõовно-реліãійній сфері. Перспективним 
у цьому напрямі вважаємо підãотовку медій-
ниõ працівників, спеціалістів із зв’язків із 
ãромадськістю, які б моãли фаõово виступати 
проти маніпулювання суспільством і пере-
маãати в «інформаційній війні». 
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Бîéêî А. А.

Boyko Alla. 
Politics and Religion in Ukrainian Media: Concepts and Dominats (2014-2016)
The paper investigates the key dominants in covering political and religion related events in Ukraine 

in 2014-2016. The purpose of the study is to identify manipulative techniques in the media, which are 
represented in the form of journalistic materials, as well as predicting their possible impact on the media 
audience. The study is based on the texts of mass media, which highlight religion related issues. The methods 
of texts monitoring and analyzing revealed the main aspects of coverage of religion related information in 
public newspapers, magazines, television and radio programs, online publications.

The method of data interpretation is used to study the specifics of religion related information in the 
media of Ukraine. Using the method of comparison and historical analogies, we investigate the phenomenon of 
“Russia’s space” as the dominant ideologeme of the Russian Federation. The problem-thematic method allows 
us to disclose the specifics and methods of implementing the hidden propaganda conducted in the media of 
Ukraine. Based on the works of Ukrainian and foreign scientists, the article examines the basic principles 
of reporting religion related information in the media. The research explores the correlation of politics and 
religion and its reflection on the media. We analyze the specifics of coverage of religion related information 
in Ukrainian media. The attention is focused on promoting the ideology of “Russia’s space” in the socio-
political media, its components and specificity. The paper considers the problem of informing media audience 
and impacting on it in the context of coverage of religion related information. We represent the numerous 
examples of Ukrainian media, which are evidence of providing manipulative information in the media. The 
article discloses some aspects of using the hate speech in the media. The study may be useful for preventing 
and protecting in terms of information war.

Keywords: information wars; Ukrainian mass media; religion; politics; “Russia’s space”; media audience.

Бойко А. А. 
Политика и религия в медиа Украины: концепции и доминанты (2014-2016 гг.)
Исследуются доминанты в освеùении релиãиозныõ и политическиõ событий в Украине 2014-2016 ãã. 

Целью исследования является выявление манипулятивныõ теõнолоãий в СМИ, которые подаются в форме 
журналистскиõ материалов, а также проãнозирования иõ возможноãо влияния на аудиторию средств 
массовой коммуникации. Исследование проводится на основе текстов средств массовой информации, 
в которыõ освеùаются релиãиозные проблемы. Методами мониторинãа и анализа текстов выявлены 
ãлавные аспекты освеùения релиãиозной информации в обùественно-массовыõ ãазетаõ, журналаõ, в 
телевизионныõ и радиопроãраммаõ, интернет-изданияõ.

Метод интерпретации данныõ использован для изучения специфики релиãиозной информации в ме-
диа Украины. Методом сравнения и историческиõ аналоãий исследуем феномен «русскоãо мира» как 
доминантной идеолоãемы ÐФ. Проблемно-тематический метод позволяет раскрыть специфику и методы 
реализации скрытой пропаãанды, проводимой в медиа Украины. На основе работ украинскиõ и зарубеж-
ныõ ученыõ изучаются основные принципы реализации релиãиозной информации в СМИ. Прослежи-
вается связь политики и релиãии в ее отражении в СМИ. Àнализируется специфика отражения рели ãиоз-
ной информации в украинскиõ СМИ. Àкцентируется внимание на продвижении идеолоãемы «русскоãо 
мира» в обùественно-политическиõ СМИ, по еãо составляюùиõ и специфике. Ðассматривается проблема 
информирования аудитории медиа и влияния на нее в контексте освеùения релиãиозной информации. 
Приводятся мноãочисленные примеры из медиа Украины, которые свидетельствует о попыткаõ манипуля-
ции в СМИ. Ðаскрываются некоторые аспекты применения «языка вражды» в СМИ. Представленный 
материал может быть полезным для противодействия и заùиты во время информационной войны

Ключевые слова: информационные войны; мåäèà â Уêðàèíå; ðåëèãèÿ; ïîëèòèêà; «ðóссêèé мèð»; 
àóäèòîðèÿ СМИ
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²сторія моди у традиційних та новітніх медіа 
(досвід України та англомовних країн)

У сòàòò³ îõàðàêòåðèзîâàíî сó÷àсíèé сòàí íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ âèäàíь òà öèôðîâèõ мåä³à з ³сòîð³¿ 
мîäè â Уêðà¿í³ òà àíãëîмîâíîмó сâ³ò³. Мåòîþ äîсë³äæåííÿ є âèзíà÷åííÿ мîæëèâîсòåé íîâèõ мåä³à 
(öèôðîâèõ) ÿê сó÷àсíèõ, àëьòåðíàòèâíèõ êíèæêîâèм, êàíàë³â ïîïóëÿðèзàö³¿ зíàíь. 

П³ä ÷àс äîсë³äæåííÿ âèêîðèсòàíî сòàòèсòè÷íèé àíàë³з åмï³ðè÷íî¿ ³íôîðмàö³¿ äëÿ îòðèмàííÿ 
ôàêòè÷íèõ äàíèõ, щî â³äîбðàæàþòь сòàí ðîзâèòêó êíèãîâèäàâíè÷î¿ сïðàâè òà öèôðîâèõ мåä³à з ³сòîð³¿ 
мîäè â Уêðà¿í³ òà àíãëîмîâíèõ êðà¿íàõ; êîíòåíò-мîí³òîðèíã äëÿ зм³сòîâîãî àíàë³зó ³íôîðмàö³¿ ïðî сòàí 
íàóêîâî-ïîïóëÿðíî¿ êíèãè ³ öèôðîâèõ мåä³à з ³сòîð³¿ мîäè â Уêðà¿í³ (2003-2017 ðð.) òà сâ³ò³ (2016-2017 
ðð.); сèíõðîííèé мåòîä äëÿ âèâ÷åííÿ àíãëî- òà óêðà¿íîмîâíèõ êíèãîâèäàâíè÷èõ ïðîäóêò³â òà öèôðîâèõ 
мåä³à з ³сòîð³¿ мîäè, щî з’ÿâëÿþòьсÿ â ð³зíèõ ðåã³îíàõ Уêðà¿íè ³ сâ³òó îäíî÷àсíî; ðåòðîсïåêòèâíèé мåòîä 
äëÿ з’ÿсóâàííÿ ïåðåäóмîâ ³сíóþ÷î¿ íèí³ сèòóàö³¿ â ãàëóз³ íàóêîâî-ïîïóëÿðíî¿ ë³òåðàòóðè ³ öèôðîâèõ 
мåä³à з ³сòîð³¿ мîäè.

Яê ðåзóëьòàò, бóëî äîсë³äæåíî âåб-ðåсóðсè, åëåêòðîíí³ âèäàííÿ, ãðóïè ó сîöмåðåæàõ, бëîãè, щî 
ïîïóëÿðèзóþòь ãàëóзь ³сòîð³¿ мîäè. Пðîàíàë³зîâàíî сï³ëьí³ òà â³äм³íí³ ðèсè íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ âèäàíь 
ïîð³âíÿíî ³з öèôðîâèмè мåä³à. Зàïðîïîíîâàíî мåòîäè ïîïóëÿðèзàö³¿ зíàíь з ³сòîð³¿ мîäè â Уêðà¿í³.

Ключоâі слоâа: ³сòîð³ÿ мîäè; íàóêîâî-ïîïóëÿðí³, äðóêîâàí³ òà åëåêòðîíí³ âèäàííÿ; öèôðîâ³ мåä³à; 
fashion-бëîãè; digital-àðõ³âè; digital-êîëåêö³¿.

ступ. Тривалий час у суспільстві триває 
суперечка про те, який з каналів – книãи 

чи цифрові медіа є краùим для популяризації 
знань. Є чимало приõильників і першоãо, 
і друãоãо каналів. У цій статті спробуємо 
порівняти науково-популярні книжкові видан-
ня з історії моди та цифрові медіа з цієї ж те-
матики та виокремити спільні і відмінні риси. 
Для більш об’єктивної оцінки ситуації буде-
мо розãлядати не лише україномовний ринок 
нау ково-популярної книãи, а й анãломовний, 
представлений продукцією низки видавництв 
економічно-розвинениõ світовиõ держав.

Для висвітлення обрано ãалузь історії моди 
з тієї причини, ùо вона є не надто поширеною 
серед українськиõ читачів друкованої книãи, 
але користується попитом в анãломовниõ краї-
наõ. Тут можна проаналізвати дисбаланс у 
забезпеченні читача вузькоãалузевою друкова-
ною науково-популярною літературою та циф-
ровими медіа з цієї тематики. 

Ще однією причиною, ùо спонукала до 
висвітлення проблеми публікацій про моду, 
є оõоплення різниõ аспектів модної тематики 
у видавничій та масмедійній сфераõ СШÀ 
та країн Заõідної Європи і майже повна від-
сутність в Україні подібної ініціативи. Це 
здає ться дивним, адже на теренаõ нашої 

держави діють виùі навчальні заклади куль-
турно-мистецькоãо напрямку, які можуть за-
без печити порожню нішу fashion-ãалузі компе-
тентними фаõівцями. 

Мåòà сòàòò³ – визначення можливостей 
новиõ медіа (цифровиõ) як сучасниõ, альтер-
нативниõ книжковим, каналів популяризації 
знань. Завдання – показати стан книãодру-
кування ãалузевої науково-популярної літера-
тури з історії моди в Україні та світі, визначи-
ти актуальність і попит на друковану книãу 
як засіб популяризації знань у порівнянні 
з електронною книãою та цифровими медіа 
з історії моди. 

Теоретичне підґрунтя. Àктуальниõ дослід-
жень з обраної теми ùе не було виконано 
українськими науковцями. Серед зарубіж-
ниõ вчениõ проблему протистояння елект-
ронниõ та друкованиõ видань досліджували 
V. Howell, J. Nielsen, A. Mangen, R. Dooley, 
C. Clark тоùо.

Моніторинã електронниõ та друкованиõви-
дань здійснено на офіційниõ веб-сторінкаõ най-
потужнішиõ книжковиõ інтернет-маãази нів 
(ук раїнські – www.yakaboo.ua, www.booklya.
ua, www.book-ye.com.ua, www.knygy.com.ua, 
www.ridnamoda.com.ua, www.lvivcenter.org; 
за рубіжний анãломовний – www.amazon.com). 

В
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Зважаючи на обмеження корпорації Ama-
zon.com, Inc та вітчизняниõ книãоторãове-
льниõ інтернет-платформ в оõопленні всіõ 
ви давничиõ продуктів з обраної теми, зали-
шається висока ймовірність поõибки в оцінці 
видавничої сфери України та анãломовниõ 
країн. Îтже, відразу зазначимо, ùо у цій 
публікації подано статистичні дані лише про 
ті видання, ùо є чи були у доступні в інтернет-
продажу на момент написання статті. 

Àналітичні коментарі до поданиõ статис-
тичниõ даниõ базуються на оãляді публі цис-
тичниõ матеріалів зарубіжниõ та українськиõ 
журналістів і фаõівців з книжкової справи 
L. Gray, L. Indvik, I. Kottasovб, M. Sweney, 
M. Szalavitz, E. Willett, Î. Музичук, Н. Áур-
сової тоùо. 

Методи дослідження. В õоді роботи над 
публікацією було використано такі методи 
дослідження:

– статистичний аналіз емпіричної інфор-
мації для отримання фактичниõ даниõ, ùо 
відображають стан розвитку книãовидавничої 
справи та цифровиõ медіа з історії моди в 
Україні та анãломовниõ країнаõ;

– контент-моніторинã для змістовоãо аналі-
зу інформації про стан науково-популярної 
книãи і цифровиõ медіа з історії моди в Украї-
ні (2003–2017 рр.) та світі (2016–2017 рр.);

– синõронний метод для вивчення анãло- та 
україномовниõ книãовидавничиõ продуктів та 
цифровиõ медіа з історії моди, ùо з’являються 
в різниõ реãіонаõ України і світу одночасно; 

– ретроспективний метод для з’ясування 
передумов існуючої ситуації в ãалузі науково-
популярної літератури і цифровиõ медіа з 
історії моди.

Результати дослідження. Àналіз ринку 
анãло мовниõ науково-популярниõ видань з 
історії моди.

За даними книжковоãо інтернет-маãазину 
компанії Amazon.com, Inc. до пункту «Історія», 
ùо знаõодиться у підãрупі «Мода», яка своєю 
черãою належить до ãрупи «Книãи. Мистецтво і 
фотоãрафія» налічуємо понад 219 анãломовниõ 
назв видань, ùо були опубліковані у світі у 
2016–2017 рр. та плануються до публікації 
у 2018 р. Такий короткий часовий проміжок 
для висвітлення ситуації на анãломовному ви-
давничому ринку з тематики «Історія моди» 
було обрано з тиõ міркувань, ùо обсяã видань 
за останні п’ять років є надто великим для 
повноцінноãо йоãо опрацювання в рамкаõ 
однієї статті. 

Áазуючись на виõідниõ відомостяõ книã, 
їõ диференційовано на науково-популярні 

(142 назви) та наукові (60 назв) з історії 
моди, решту 17 назв становлять видання, ùо 
за тематикою і типолоãічними ознаками не 
належить до виùезазначениõ типів [1, c. 41]. 

Наступним кроком була побудова таблиці 
з переліком найменувань анãломовниõ нау-
ково-популярниõ видань з історії моди. До 
таблиці, побудованої за õронолоãією випуску 
видань, вносили назву видання; відомості 
про автора видання, упорядника, õудожника; 
виõідні дані, з якиõ було виокремлено дату 
випуску видання; тип видання (електронне чи 
друковане у твердій або м’якій оправі). Дані 
взято з веб-сайту інтернет-маãазину компанії 
Amazon.com, Inc. [2]. 

У результаті аналізу отриманиõ даниõ по-
бу довано діаãраму (рис. 1). Îтже, за кількістю 
найменувань на ринку анãломовниõ науково-
популярниõ видань з історії моди першіть 
мають Сполучені Штати Àмерики, де планує-
ться до друку чи було надруковано 77 ви дань, 
ùо становить 53,1% від заãальноãо обсяãу. 
Наступною країною, ùо також має стійкі 
позиції на ринку науково-популярної літера-
тури з історії моди, є Велика Áританія, де 
тільки планується чи вже було видано 42 
назви, ùо становить 29% від заãальноãо 
обсяãу. Замикає трійку лідерів Німеччина, ùо 
значно відстає від СШÀ та Áританії – всьоãо 8 
найменувань, ùо становить 5,5 % від всьоãо 
обсяãу. Серед іншиõ країн, ùо на ринку 
науково-популярної літератури з історії моди 
також представляють свої видання, можемо 
назвати Àвстралію (3,4 %), Áельãію (2,1 %), 
Францію (2,1 %), Канаду (1,4 %), Нідерланди 
(1,4 %), Словаччину (0,7 %), ßпонію (0,7 %), 
Швецію (0,7 %). 

На основі зібраниõ даниõ побудовано також 
діаãраму (рис. 2) співвідношення між друко-
ваними книжковими і електронними видан-
нями: відсоток друкованиõ книжковиõ видань 
становить 74,6 %, з якиõ 55,8 % у твердій 
оправі, а 18,8 % у м’якій; а ось відсоток елект-
ронниõ і цифровиõ видань становить 24,9 %, 
з якиõ електронниõ видань, копій друкованиõ 
є 17,8 %, суто електронниõ – 6,6 %, а цифро-
виõ лише 0,5 %. Îкремою нішею є аудіови-
дання – всьоãо 0,5 %.

З поданиõ виùе статистичниõ даниõ яскра-
во видно, ùо друковані книжкові науково-
популярні видання з історії моди переважають 
над електронними. Про те, наскільки попу-
лярними є друковані видання можуть свід-
чити найменування тиõ видань з історії моди, 
ùо отримали не менше 50-ти читацькиõ 
відãуків і вийшли друком у 2001–2017 рр. 

Асòàïöåâà Х. А.
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Рис. 2.
Співвідношення англомовних 

науково-популярних видань з історії моди за типом видань (друковані та недруковані)

Рис. 1.
Співвідношення англомовних науково-популярних видань з історії моди за географічною ознакою
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Проведене ранжування видань за ступенем 
популярності серед читачів, ùоб зі всієї ма си 
виданиõ книã виокремити ті, ùо користую-
ться попитом, і з’ясувати, чи є вони елект-
ронними, а чи друкованими, а також якій 
тематиці присвячені. Деякі тенденції у сфері 
книãодрукування видань з історії моди відоб-
ражені в діаãрамі на рис. 3, побудованій на 
результатаõ проведеноãо ранжування.

Перша тенденція стосується тематики. Пе-
ре дусім зауважимо, ùо найпопулярнішими є 
видання мемуарноãо типу (так звані біоã ра-
фічні нариси, присвячені розвиткові творчос-
ті відомиõ кутюр’є чи осіб, ùо певним чином 
вплинули на моду), а також присвячені ста-
новленню модниõ брендів. Відсоток такиõ ви-
дань становить 52,1 %. Друãу за популярністю 
ãрупу – 47,9 %. складають науково-популярні 
нариси з історії одяãу, аксесуарів, стилів тоùо. 

Друãа тенденція чітко показує переважання 
друкованої літератури над цифровою. Цікаво, 
ùо на діаãрамаõ на рис. 3 і 4 співпа дають числові 
значення. Таким чином, з оãляду на по казники 
обоõ діаãрам, можемо стверджувати, ùо серед 
друкованиõ видань у твердій або м’я кій оправі 
(52,1 %) переважає жанр біоãрафічно ãо нарису 
(52,1 %), а ось серед друкованиõ ви дань, ùо 
мають цифрові аналоãи (47,9 %) най частіше 

трапляються науково-популярні на риси з іс то-
рії одяãу, аксесуарів, стилів моди (47,9 %).

Потрібно зазначити, ùо електронні та аудіо-
версії книã є лише допоміжними методами для 
популяризації друкованиõ видань. У випадку, 
якùо б видавництва публікували лише елект-
ронні видання з окресленої тематики, можна 
було б ãоворити про їõ переваãу над друко-
ваними. 

Àле у нашому випадку з впевненістю може-
мо стверджувати, ùо друковані видання зали-
шаються більше затребуваними, ніж цифрові. 
На нашу думку, це пов’язано перш за все із õу-
дожньо-теõнічними особливостями їõ оформ-
лення та зручністю експлуатації. 

Àдже книãи з історії моди передбачають ве-
лику кількість ілюстрацій, які візуально ін-
фор мують читача про історичні моменти світу 
моди. Зрозуміло, ùо õудожньо-теõнічне оформ-
лення такиõ видань має бути на найвиùому 
рівні, який можна забезпечити лише у випад-
ку друкування книãи. Крім тоãо, сам процес 
експлуатації полеãшується, адже значно леã ше 
ãортати повноколірну великоформатну книãу 
зі сторінковими або розворотними ілюстра ція-
ми, ніж оãлядати ці ілюстрації клаптиками на 
невеликому моноõромному екрані електрон-
ної книãи. Тому, скоріше за все, в ãалузі моди 

Асòàïöåâà Х. А.

Рис. 4.
Співвідношення англомовних 

науково-популярних видань з історії моди за наявністю електронного еквіваленту

Рис. 3.
Співвідношення англомовних науково-популярних видань з історії моди за тематичним спрямуванням
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електронна книãа ніколи не зможе перевершити 
за популярністю друковану. 

Аíàë³з ðèíêó óêðà¿íîмîâíèõ âèäàíь з ³сòî-
ð³¿ мîäè. Нині український книжковий ринок 
переживає нелеãкі часи. Незважаючи на кіль-
кісне зростання назв і накладів у 2017 р., 
проблема ãалузевиõ лакун залишається від-
критою. Навчальна і дитяча книãа зайняли 
відносно стійкі позиції на ринку, чоãо не мож-
на сказати про наукову та науково-популярну 
літературу [3; 4; 5].

Для дослідження стану науково-популяр-
ної друкованої книãи оберемо ãалузь «Історія 
моди». Звісно, ùо Україна не є європейським 
лідером з виробництва одяãу, але на території 
нашої держави діє чимало перспективниõ під-
приємств, а також спостеріãається інтенсивна 
поява низки мануфактурниõ стартап-проектів 
з виãотовлення дизайнерськоãо вбрання і аксе-
суарів. У 2015 р. засновано мережу маркетів 
«Всі свої». Ця мережа об’єднує велику кіль-
кість українськиõ виробників різниõ спряму-
вань. Крім цьоãо, українська висока мода та-
кож інтенсивно розвивається, даючи світові 
чимало новиõ імен. Вже понад 15 років у Киє-
ві двічі на рік відбувається фестиваль моди 
«Kyiv Fashion» – єдиний в Україні професій-
ний форум індустрії моди [6].

З 1997 р. в Україні влаштовують «Ukrai-
nian Fashion Week» – професійні покази ди-
зай нерськиõ колекцій, формат якиõ повністю 
відповідає світовим стандартам проведення 
тиж нів prкt-а-porter [7].

Варто зазначити, ùо станом на 2017 р. за 
даними веб-порталу Education.ua в Україні 
діє 14 виùиõ навчальниõ закладів, де можна 
здобути фаõ дизайнера одяãу [8].

Заãалом така статистика свідчить про те, 
ùо наукова і науково-популярна література 
з ãалузі історії моди повинна мати достатньо 
високий попит на ринку. Моніторинã низки 
кни ãоторãовельниõ платформ (www.yakaboo.
ua, www.booklya.ua, www.book-ye.com.ua, www.
knygy.com.ua, www.ridnamoda.com.ua, www.
lvivcenter.org) станом на 11.10.2017 дозволив 
нам побудувати õронолоãічну таблицю украї-
но мовниõ науково-популярниõ видань з істо-
рії моди, ùо вийшли друком у 2003–2017 рр. 
(див. табл. 1). Порівняно із анãломовними 
виданнями з аналоãічної ãалузі, українська 
нау ково-популярна книãа різко контрастує 
своєю монотематичністю, а отже, навряд чи 
задовольняє попит ні у кількості назв, ні в те-
матичному спектрі. Власне тому й акцентуємо 
уваãу у цій статті на порівнянні анãломовної 
та україномовної науково-популярної книãи. 

Àналіз даниõ табл. 1 свідчить про те, ùо у 
2003–2017 рр. в Україні було видано 23 нау-
ково-популярні книãи з історії моди. У 2017 р. 
вийшло друком лише дві книãи, одна з якиõ 
перекладна. Натомість у 2017 р. анãломовниõ 
науково-популярниõ книã з цієї ãалузі видано 
113 найменувань. 

Іншою проблемою, яка стає очевидною піс-
ля ретельноãо вивчення даниõ таблиці, є мо-
но тематичність україномовниõ видань. З 23 
видань (100 %) лише 5 (21,74 %) висвітлюють 
тему історії світової та української моди різ-
носторонньо, а решта – 18 (78,26 %) скон цент-
ровані на українському народному костюмі. 
Дослідження власноãо етнічноãо коріння є 
важливим, але ж на теренаõ України в різні 
часи побутував не лише народний стрій. Чому 
б, скажімо, не дослідити історію моди на тери-
торії України у ХІХ ст.?

Також відчувається брак перекладної літе-
ра тури з історії моди. Звісно, у складниõ по-
літико-економічниõ умоваõ видавці, для «ви-
жи вання» на ринку, намаãаються продавати 
популярний книжковий продукт (найчастіше 
перекладні õудожньо-літературні бестселери), 
ùоб забезпечити собі бодай мінімальний при-
буток. Тому друк науково-популярної ãалузе-
вої літератури є прероãативою країн з високим 
рівнем економіки, натомість країни, ùо роз-
виваються, повинні використовувати інший, 
більш оùадний, варіант популяризації знань з 
певниõ сфер. Такою альтернативою є цифрові 
медіа. 

Уêðà¿íîмîâí³ öèôðîâ³ мåä³à з ³сòîð³¿ мî-
äè. Ситуація у сфері україномовниõ цифро виõ 
медіа деùо оптимістичніша, ніж на книж-
ковому ринку. В сучасному україномовному 
інтернет-просторі налічується близько 10 нині 
діючиõ проектів з історії моди. Порівняно з 
книжковими виданнями, проблема моноте-
матичності õоча й менш яскраво виражена, 
але етностильовий напрямок все ж є ключовим 
у більшості проектів. 

У табл. 2 подано зібрану інформацію ùодо 
онлайн-проектів, заснованиõ у 2009–2017 рр. 
З 10-ти цифровиõ медіа лише три різносто-
ронньо висвітлюють історію світової та україн-
ської моди. Перший проект – це «Modoslav», 
фешн-блоã Мирослава Мельника, кандидата 
мистецтвознавства, професора кафедри õудож-
ньоãо текстилю і моделювання костюма Інсти-
туту Áойчука. Працюючи в індустрії моди 
манекенником, пізніше створюючи власні ко-
лекції, а тепер отримавши наукову ступінь з 
мистецтвознавства, М. Мельник має різно сто-
роннє бачення моди, яким ділиться у своєму 
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блозі зі всіма оõочими. Áлоãер адекватно 
оцінює ресурси української моди і фокусує 
уваãу читачів на найяскравішиõ явиùаõ з її 
історії та сучасності.

Ще одним онлайн-проектом є документа-
льна digital-виставка «До історії моди...», ор-
ãа нізована Центральним державним істо рич-
ним арõівом України у м. Києві. За словами 
директора арõіву Îльãи Музичук, документи 
з фондів арõіву, представлені на виставці, 
дають змоãу ознайомитися з модою тиõ років у 
її баãатоãранності, витонченості, філіãранності 
і шику, побачити минуле і жінок з минулоãо 
такими, які вони були насправді [9]. Виставка 
присвячена явиùу мануфактури української 
моди ХІХ ст. Саме у цей період не лише міське, 
а й сільське населення остаточно відійшло у 
своїй манері одяãатися від народниõ мотивів. 
З’являється потреба у майстраõ кравецькоãо і 
шевськоãо мистецтва. Документи, представлені 
на виставці, дають змоãу зазирнути за куліси 
тоãочасної моди, на власні очі побачити, як 
виãотовлялися пишні сукні, шовкові панчоõи 
та атласні черевички для панянок з виùоãо 
світу [9].

Вартим уваãи, на нашу думку, є проект 
цифровоãо інтерактивноãо бібліоãрафічноãо 
по каж чика «Мода – мистецтво, ùо творить 
стиль епоõи», започаткованоãо за ініціативи 
працівників інформаційноãо центру київської 
бібліотеки ім. Костомарова. В анотації до 
електронноãо видання зазначено, ùо воно 
адре соване не лише модницям і студентам 
профільниõ закладів, а й усім оõочим здобути 
більше знань у сфері моди, зокрема її історії. 
Покажчик сформовано за назвами видань, 
наявниõ у бібліотечному фонді. Цікаво, ùо 
мода зовсім не є пріоритетним напрямом біб-
ліо теки ім. Костомарова, але працівники кни-
ãозбірні не дають канути в лету цим завжди 
актуальним виданням. Гадаємо, ùо й іншим 
бібліотекам України варто також підтримати 
тенденцію укладання тематичниõ покажчиків, 
а надто книãозбірням профільниõ ВНЗ, де 
навчаються майбутні дизайнери одяãу [10]. 

Ðешта сім медіа-ресурсів («Ðукотвори», 
«UA Modna», «Треті Півні», «Етно-ãалерея 
Ðоксоляни Шимчук», «Фотоãрафії Староãо 
Ëьвова», «Український інститут історії моди», 
«Етно») спрямовані на розкриття історії 
українськоãо етно-костюму. Áезумовно, ùо 
в умоваõ нестабільної політичної ситуації 
у нашій країні, такі медіа примушують 
спрацьовувати українську ãенетичну пам’ять, 
зміцнюють у людей національний дуõ. 

З так званиõ «етно-медіа» варто детальніше 

зãадати про масштабний інтерактивний 
ресурс – Український інститут історії моди, 
започаткований Фондом родини Заãорій. За 
словами творців інституту, він «своєю місією 
визначає не лише демонстрацію та зберіãання 
унікальниõ мистецькиõ артефактів. Він є, в 
першу черãу, місцем натõнення для новоãо 
покоління креативниõ людей. І водночас це 
майданчик для обміну ідеями та постійної 
ãенерації новиõ проектів в індустрії моди. Він 
об’єднує навколо себе дизайнерів, науковців, 
реконструкторів, майстрів, дослідників, 
õудожників та колекціонерів» [11].

Хоч інститут запланував проãраму постійно 
змінниõ виставок як давньоãо, так і сучасноãо 
вбрання, але поки дотримується етно-вектора 
у процесі формування новиõ проектів. Це 
пов’язано насамперед з тим, ùо у приват-
ниõ колекціонерів, а також у Національному 
центрі народної культури «Музей Івана Гон-
чара» збереãлася численна колекція автен тич-
ноãо ук раїнськоãо народноãо вбрання кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., побачити яку раніше 
моãли лише відвідувачі центру, а тепер, зав-
дяки допомозі команди «Vogue UA», кожен 
може в онлайн-режимі безкоштовно переãля-
нути на веб-сторінці Інституту моди або на 
відеоõостинãу «YouTube» короткі виставкові 
ролики, в якиõ детально показано особливос ті 
українськоãо традиційноãо жіночоãо вбран ня. 
Сама ідея відеороликів народилася зав дя ки 
співробітництву компанії FILM.UA, україн-
ської співачки Ðосави, її чоловіка режисера 
та оператора Îлексія Гуза та Українськоãо 
Інституту Історії Моди [12].

Заãалом за достатньо короткий проміжок 
часу (2015–2017 рр.) Інститутом моди було 
орãанізовано сім аудіовізуальниõ проектів, 
прис вячениõ темі українськоãо народноãо 
костюму: «Витоки Red & White» (2015), «Витоки 
Black & White» (2015), «Відважні» (2016), 
«EthnoVogueUA.Women» (2016), «EthnoVogue 
UA.Men» (2016), «Щирі» (2016), «Спадок» 
(2017). Ðодзинкою є те, ùо манекенницями 
автентичноãо вбрання виступають українські 
теле- та кінозірки, ùо ùе більше популяризує 
проекти.

Îтже, можна стверджувати, ùо вітчизняні 
діджитал-медіа з історії української та світо-
вої моди вже доволі інтенсивно розвиваються 
та поступово виводять історію українськоãо 
костюму на міжнародний рівень.

Аíãëîмîâí³ öèôðîâ³ мåä³à з ³сòîð³¿ мîäè. У 
межаõ статті, звісно, не можна оõопити всієї 
маси мережевиõ медіа з історії моди, а тому 
до таблиці 3 включено лише найпопулярніші 
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проекти. Заãалом, в анãломовному медіа-сві-
ті стан популяризації знань з ãалузі історії 
моди є значно краùим, ніж в Україні. Спосте-
ріãається стрімкий розвиток веб-ресурсів різ-
ноãо спрямування, ùо оõоплюють історію мо-
ди у всіõ можливиõ аспектаõ. Триває також 
еволюція онлайн-джерел. 

ßкùо на початку 2000-õ (поява першиõ 
fashion-блоãів датується 2002 р.) це були зде-
більшоãо проекти, створені одноосібно або не-
великою ãрупою людей, то нині веб-проекти 
з історії моди зазнали ãлобалізації [13]. На-
самперед потрібно відзначити появу у 2017 р. 
двоõ масштабниõ проектів – цифрової колекції 
Інституту костюму в Кіото та проекту Google 
Arts & Culture «We Wear Culture».

Іншим дуже важливим проектом є «Euro-
peana Fashion», започаткований у 2012 р. Ці 
три веб-ресурси зробили артефакти з історії 
моди світовим надбанням. Колись потрібно 
було особисто відвідувати різноманітні приват-
ні та музейні виставки для отримання õоча б 
деякиõ знань з історії моди. 

Нині, завдяки інтернету та цифровим теõ-
но лоãіям, знівельовано фінансові, ãеоãрафічні, 
часові бар’єри, ùо відділяли бажаючиõ отри-
мувати знання від самиõ джерел циõ знань. 
Тепер кожен оõочий може будь-коли, з будь-
якоãо куточка Землі абсолютно безкоштовно 
оãлядати експозицію, ùо міститься в Музеї 
Інституту Костюму у Кіото, чи досліджувати 
антикварні документи на сайті «Europeana 
Fashion» або переãлядати документальні відо-
ролики на веб-сторінці проекту «We Wear Cul-
ture». 

Звісно, ùо втілення такиõ проектів потре-
бує чималиõ фінансовиõ витрат і не всі музеї 
та бібліотеки мають змоãу забезпечити функ-
ціонування потужноãо ресурсу. Тут варто зãа-
дати про практику лос-анджелеськоãо Fashion 
Institute of Design & Merchandising Museum. 
Музей володіє значною колекцією американ-
ськоãо та європейськоãо одяãу і текстилю 
ХІХ-ХХ ст. І якùо раніше її моãли побачити 
лише відвідуючи, то нині всі експонати музею 
наочно продемонстровано в інтернет блозі му-
зею. Таке рішення є бюджетним, адже не пе-
ред бачає додаткової дуже затратної проãрам ної 
підтримки. Таким чином, кількість обслу ãо-
вую чоãо персоналу для налаãодження ро бо ти 
блоãу обмежується лише самими праців ни ка-
ми музею. 

Крім діджитал-арõівів музейниõ колекцій 
існує ùе два типи медіа-проектів для популя-
ризації знань з історії моди. Перший тип – 
веб-сайти комбінованоãо типу, ùо є одночасно 

торãівельними платформами вінтажноãо (або 
стилізованоãо під вінтажний) одяãу та інфор-
ма ційними ресурсами з історії моди: «Vinta-
geDancer», «American Duchess», «Collectors 
Weekly», «Glamour Daze» тоùо. 

Друãий тип – це блоãи дипломованиõ істо-
риків моди, а також усіõ тиõ, õто нею за õоп-
люється. Зазвичай такі цифрові ùоденники ве-
дуться одноосібно, õоча трапляються випадки 
колективної роботи, коли кооперуються двоє, 
троє або більше осіб. 

Часто проекти такоãо типу є вузькоспеціа-
лізованими і оõоплюють історію моди, обме-
жую чись ãеоãрафічними та часовими рамками. 
Найчастіше досліджуються модні тенденції, 
ùо панували на території Заõідної Європи 
та СШÀ в XIX–XX cт. («Fashion-era», «The 
Vintage Fashion Guild», «Jonathan Walford’s 
Blog», «Fashion in Time», «Fashion through 
history», «What grandma wore», «Two nerdy 
history girls»). Ðідше можна натрапити на 
так звані «локалізовані» блоãи, в якиõ роз-
ãля дається мода певноãо століття чи етноãра-
фічноãо реãіону країни: «Rua Ruth», «The Fa-
shion Historian», «A Fashion History», «Fa shion 
Historia», «Deluxe Redux», «Part Nouveau». 

Еëåêòðîííà êíèãà versus äðóêîâàíà êíèãà. 
Îтже, спробуємо з’ясувати, який насправді вид 
книã – електронні чи друковані є оптимальним 
варіантом для засвоєння новиõ знань.

За останніми даними, оприлюдненими 
міжнародною службою новин CNN, у 2017 р. 
у Великобританії продажі електронниõ книã 
впали аж на 20%, тоді як у 2016 р. відсоток 
падіння був деùо меншим – 16 %. Ситуація 
у СШÀ є також «невтішною», адже за перші 
дев’ять місяців 2016 р., за даними Àсоціації 
американськиõ видавців, продажі електронниõ 
книã зменшились на 18,7 %, чоãо не можна 
сказати про друковану книãу, адже попит 
на видання, оправлені в м’яку обкладинку, 
зріс на 7,5%, а на видання в твердій оправі – 
4,1 % [14].

За свідченнями ãрупи дослідників спо-
живацькоãо ринку Euromonitor International, 
за період 2011–2016 рр. продажі електронниõ 
книã заãалом скоротились на 40 %.

À науковці з Pew Research Center зазна-
чають, ùо 65 % американців у 2016 р. на да-
вали переваãу друкованій книзі, а лише 25 % 
обрали електронну.

Філ Стокс (Phil Stokes), ãолова відділу роз-
ваã та медіа PwC у Великій Áританії, вважає, 
ùо дитяча книãа завжди була популярна 
у друкованій формі, аналоãічно як і кулінар-
ні видання чи антистресові розмальовки [14].
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Сõожі думки має і Стівен Ëонтінãа (Stephen 
Lontinga) – виконавчий директор Àсоціації ви-
давців Великобританії, зазначаючи, ùо «у серці 
споживача, мабуть, ùе залишається особ ливе 
місце для естетичноãо задоволення, яке може 
принести лише друкована книãа» [15].

Незважаючи на різкий спад попиту на 
елект ронні книãи, залишається чимало їõ 
при õильників, ùо мають друковану книãу за 
анаõронізм. 

В чому ж поляãає привабливість елект рон-
ниõ книã?

Експерти американської видавничої компа-
нії BookMasters, Inc. виокремлюють такі пе-
реваãи eBooks:

– ëåãê³сòь íàêîïè÷óâàííÿ òà ïîäàëьшîãî 
збåð³ãàííÿ ³íôîðмàö³¿. Читачі можуть збері-
ãати сотні книã в одному пристрої;

– ïðîсòîòà ó ïðèäбàíí³. Читач може прид-
бати книãу, один раз клацнувши на клавішу 
«Кошика» в інтернет-книãарні;

– ïîðòàòèâí³сòь. Читач може подорожу-
вати на великі відстані, не обтяжуючи себе 
зайвими пакунками книжок;

– íåâèсîêà âàðò³сòь. Зазвичай, ціна елект-
ронної версії книãи значно нижча, ніж папе-
ровоãо аналоãа;

– ðîзмà¿ò³сòь âàð³àíò³â âèбîðó. Читач 
може знайти потрібну книãу у чималій кіль-
кості інтернет-книãарень [16].

Зазначені факти на перший поãляд є дуже 
переконливими, але тільки на перший. Є чи-
ма ло досліджень, ùо свідчать проти універса-
льності електронниõ книã, і це не лише естетич-
не задоволення від õудожньоãо-поліã рафічноãо 
оформлення друкованої книãи, але, передусім 
її вплив на сприйняття читачем інформації.

Îдне з досліджень було проведене в 2012 р. 
Центром Кюні Джоан Ганц (Joan Ganz Cooney 
Center) на семінарі «Сезам» (Sesame Workshop). 
В õоді експерименту було встановлено, ùо 
підвиùення рівня ãрамотності у дітей є ефек-
тивнішим при використанні друкованої книãи, 
ніж eBook, оскільки під час читання уваãа 
фокусується на самій розповіді та можливості 
взаємодії дитини і батька, ùо читає книãу. 
Незважаючи на те, ùо електронні книãи також 
концентрують уваãу на тексті та передбачають 
інтерактивні додатки, при цьому немає роз мо-
ви між дорослим і дитиною та нічоãо, ùо б 
заоõотило дитину до вербалізації і вивчення 
мови. Це відбувається з тієї причини, ùо 
додаткові інтерактивні функції в електронній 
книзі переривають процес читання, тим са-
мим відволікаючи дитину від сприйняття про-
читаноãо [17]. 

У 2011 р. каліфорнійська консалтинãова 
фірма Нільсен Норман Груп (Nielsen Norman 
Group) на чолі з ßкобом Нільсеном (Jacob 
Nielsen) тестували ефективність двоõ методів 
читання книãи – за допомоãою електронниõ 
ãаджетів (PC, Kindle, iPad) та у класичному 
друкованому варіанті [18; 19].

В експерименті взяли участь 24 доброволь-
ці, яким для прочитання було запропоновано 
короткі оповідання Ернеста Хемінãуея, адже 
з оãляду на леãку манеру написання, йоãо 
твори добре сприймаються читачами [19]. 

Під час дослідження було виявлено, ùо 
користувачі електронниõ пристроїв читали на 
10 % повільніше, ніж ті, õто обрали паперову 
книãу. Зі всіõ ãаджетів найважчим для читан-
ня виявився персональний комп’ютер, корис-
ту вачі якоãо продемонстрували найнижчі резу-
льтати у швидкості читання [18].

Також читачі скаржилися на достатньо ве-
лику ваãу iPad та слабкий контраст у Kindle [19].

ß. Нільсен коментує результати цьоãо дос-
лід ження так: «ß справді вважаю, ùо ми запа-
м’ятовуємо менший масив інформації з елект-
ронниõ пристроїв». 

Він також зазначає, ùо розміри екрану рі-
дера достатньо сильно впливають на функ цію 
запам’ятовування у людини: «Що більший 
екран, то більше інформації читач запам’ятає, 
чим менший екран – то, відповідно запа м’я-
тається менший обсяã. Îсобливо драматичним 
є використання мобільниõ телефонів для чи-
тання тексту, так ми ãубимо майже всю суть 
прочитаноãо» [20]. 

До речі, один із засновників корпорації 
Google, Ëаррі Пейдж також дотримується 
думки, ùо читання через цифровий екран є 
суттєво повільнішим порівняно із читанням 
паперовоãо носія інформації.

Директор Нільсен Норман Груп також 
вважає, ùо пошук потрібноãо уривку тексту 
за допомоãою вбудованої функції у рідері або 
методом скролінãу деструктивно впливає на 
якість запам’ятовування: «Ëюдська коротко-
час на пам’ять є слабкою і нестабільною, а то-
му найкраùе, коли є змоãа поãлянути на цілу 
шпальту чи розворот, ùоб побачити текст 
комплексно. Незважаючи на те, ùо око виок-
ремлює лише якийсь один фраãмент, воно 
руõається так швидко, ùо може вмить оõопи-
ти весь масив інформації, а це допомаãає 
краùе зрозуміти прочитане» [20].

Навесні 2011 р. Вашинãтонський універ-
ситет орãанізував пілотний проект для сту-
дентів, у межаõ якоãо вони мали ãотуватися 
до лек цій за допомоãою великоформатноãо 
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електронноãо рідера Kindle DX, ùо повинен 
був замінити собою ãроміздкі та дороãі па-
пе рові навчальні посібники. Àле через сім 
місяців аж 60 % студентів припинили корис-
туватися електронними пристроями Kindle 
для академічноãо читання фаõової літерату-
ри. Ті, õто все ж таки продовжував працювати 
з електронними рідерами, писали конспекти 
на папері, незважаючи на те, ùо у Kindle 
передбачена утиліта електронниõ нотаток. Ін-
ші учасники експерименту були змушені до-
датково працювати з комп’ютером, адже для 
роботи їм не вистачало стандартноãо функ-
ціоналу електронної книãи Kindle. 

В результаті експерименту було зазначено, 
ùо цифровий текст порушує коãнітивне орієн-
тування читача у тексті, за якоãо людина ви-
користовує такі фізичні õарактеристики, як 
розміùення тексту на шпальті та у книзі в 
цілому для віднайдення потрібної інформації 
або для її запам’ятовування [18].

Дані експериментів підтверджуються і сло-
вами філософа Àлена де Áоттона (Alain de 
Botton), який покинув використовувати елект-
ронні книãи через незасвоєння прочитаноãо: 
«ß виявив, ùо все, ùо читав на своєму рідері 
Kindle, я не міã запам’ятати на тривалий час. 
Скидалось на те, ніби я ніколи і не читав циõ 
книã» [21].

За даними британськоãо Національноãо фон-
ду ãрамотності (National Literacy Trust), станом 
на 2012 р. кількість читачів електронниõ книã 
зросла вдвічі, порівняно з 2010 р., але кате ãо-
рія діджитал-читачів є найменшою у пропор-
ційному відношенні порівняно з друкованими 
виданнями. Наприклад журнали обирають 
53,6 % респондентів, літературно-õудожні ви-
дан ня – 41,6 % опитаниõ, поезію – 45,6 %, 
науково-популярну книãу – 31,1%, а eBook ли-
шень 11,9 % (найнижча сõодинка рейтин ãу). 
Тим часом, веб-сайти посідають друãе місце у 
рейтинãу (53,2 %), ùо означає їõню високу 
затребуваність як каналу популяризації знань 
[22, с. 12 ]. 

У 2013 р. до вивчення впливу читання 
текс тів на паперовиõ та електронниõ носіяõ 
долучилися норвезькі науковці із Ставанãер-
ськоãо університету та шпиталю при цьому 
ВНЗ. Ðезультати виконаноãо дослідження свід-
чать про те, ùо читання лінійниõ та наратив-
ниõ õудожніõ текстів на екрані комп’ютера 
призводить до значноãо поãіршення розуміння 
прочитаноãо, порівняно із використанням дру-
кованиõ аналоãів [23, с. 8].

Експерти з іншиõ ãалузей також розмірко-
вують над доцільністю використання цифро-

виõ видань. Так, наприклад, дослідник-ней-
ромаркетолоã Ðоджер Дулі (Roger Dooley) 
ділиться думками про дисонанс дотику, ùо 
поляãає у невідповідності між тим, ùо ми 
бачимо та чоãо торкаємося. ßк приклад він 
наводить «Війну і мир» Ë. Толстоãо, ùо в 
паперовому варіанті є масивною книãою, об ся-
ãом у понад тисячу сторінок. Натомість, циф-
рова версія цьоãо роману буде сприйматися 
як брошура з оãляду на те, ùо ãабаритні роз-
мі ри електронної книãи є невеликими [24].

Дослідники компанії зі світовим ім’ям 
«Millward Brown» (вона спеціалізується на 
дослідженняõ впливу маркетинãовиõ комуні-
кацій на роботу брендів) вивчали реакцію 
людськоãо мозку на різні носії рекламниõ по-
відомлень – віртуальні (цифрові) та поштові 
(паперові). У співпраці з Центром експеримен-
тальної псиõолоãії споживачів університету 
Áанãор (Bangor University) було застосовано 
можливості маãнітно-резонансної томоãрафії, 
ùоб спостеріãати за ділянками мозку в про це-
сі сприйняття рекламниõ оãолошень. У резу-
льтаті експерименту було виявлено, ùо фізична 
(паперова) реклама викликає яскравішу емо-
цій ну реакцію, ніж віртуальна (цифрова). 
Îтже, паперова реклама фізично відчутна та 
асоціюється із просторовою пам’яттю. Також 
паперові носії інформації можуть ãенерувати 
значно насиченіші в емоційному аспекті спо-
ãади [25].

Ще один цікавий експеримент поставила 
викладач псиõолоãії Кейт Гарленд (Kate Gar-
land) з університету Ëестера (Àнãлія). Студен-
там, ùо профільно вивчають псиõолоãію, було 
запропоновано читати посібники з економіки 
(невідомої для ниõ сфери) в електронному та 
паперовому варіантаõ. Дослідниця виявила, 
ùо у випадку використання комп’ютера по-
тріб но було перечитувати текст кілька разів, 
ùоб зрозуміти прочитане. Крім цьоãо, читачі 
паперовиõ книã сприймають інформацію пов-
ніше, а плином часу, прочитане краùе відкла-
дається у довãотривалій пам’яті. Тому навіть 
через кілька тижнів ті учасники дослідження, 
ùо читали паперові книãи, змоãли тезисно 
відтворити раніше прочитану інформацію з 
економіки [20].

Дослідниця Вессела Говел (Vessela Howell) 
вважає, ùо виробникам електронної книãи 
кра ùе керуватись іншими напрямами розвит-
ку, ніж просто симуляційним уподібненням 
традиційноãо паперовоãо видання. Майбутнє 
електронної книãи вона бачить у мульти ме-
дійному контексті, як вдале комбінування 
аудіо, відео і текстової інформації [26, 17–18]. 
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Висновки. Так все ж, який вердикт може 
от римати науково-популярна друкована книãа 
з історії моди? Чи цифрові медіа та електронні 
книãи зможуть замінити її повністю? На це 
питання можна дати однозначну відповідь – 
«ні». За своїми õарактеристиками історія мо ди 
є напрямом науки про мистецтво, ùо зумовлює 
наявність у науково-популярниõ виданняõ з 
цієї тематики великої кількості фактичноãо 
ма теріалу, представленоãо ілюстративно. З по-
зиції читача, найзручнішим носієм інформа-
цій ниõ матеріалів про моду може бути друко-
вана книãа. Àдже, з оãляду на великий формат, 
доцільний у виданняõ з цієї тематики, саме 
друкована книãа дозволить візуально сприй-
няти всю необõідну інформацію у максималь-
ному обсязі. Ілюстративний матеріал сприйма-
тиметься фраãментарно на такиõ пристрояõ, 
як Kindle, смартфон чи планшет. До тоãо ж, 
видання з історії моди мають високу культур-
но-мистецьку цінність, а отже – підвиùені 
вимоãи до їõ поліãрафічноãо оформлення. 

Чи можуть цифрові медіа бути надійним ка-
налом популяризації знань з історії моди? Так, 
але якùо ãоворити про такі онлайн-проек ти, 
як: «We Wear Culture», «Europeana Fashion», 
«Kyoto Costume Institute Digital Collection» 
та їм подібні. Діджитал-медіа особ ливо актуа-
льні для музеїв моди, адже допо маãають роз-
ширити рамки поширення інфор мації про 
музейні експонати. Тепер можна безкоштовно 
в онлайн-режимі, не прив’язуючись до своãо 
ãеоãрафічноãо розташування, ознайомитись з 
колекціями вбрання музеїв світу. 

До тоãо ж, цифрові медіа, представлені ãру-
пами в соціальниõ мережаõ та блоãами, можуть 
стати чудовим рішенням для бюджетної попу-
ляризації знань з історії моди. Це особливо 
актуально для нашої держави, де через склад-
ну політичну і економічну ситуацію страждає 
також і видавнича справа. В Україні є великий 
культурно-мистецький кадровий потенціал. На 
нашу думку, потрібно створювати ініціативні 
проекти для популяризації моди. Йде мова не 
про fashion-покази, а про теоретичний склад-
ник. В інформаційному полі України бракує 
матеріалів з різниõ підтем моди, не лише 
історичноãо спрямування. Варто мотивувати 
експертів з fashion-ãалузі до ведення власниõ 
блоãів, де б вони публікували не лише сучас-
ні тенденції, але розкривали моду в ширшому 
сенсі. Монотематичність є ãоловною проблемою 
нинішніõ онлайн-ресурсів, присвячениõ моді. 
Це, на нашу думку, зумовлено тим, ùо в Ук-
раїні є тенденція до написання модниõ оãля-
дів та статей особами, ùо не мають прямоãо 

стосунку до моди. Зазвичай такими особами є 
журналісти, ùо практикують переклад і пода-
льшу компіляцію іноземниõ інформа ційниõ 
матеріалів. ßк наслідок, отримуємо відсутність 
аналітичниõ жанрів fashion-журналістики, а 
наявні матеріали інформаційниõ жанрів õа-
рак теризуються моноапектністю у висвітленні 
теми моди. Потрібно брати за приклад прак ти-
ку Великобританії, де ведеться робота з оõоп-
лення всьоãо масиву тем моди. 
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Таблиця 1.
Україномовні науково-популярні видання з історії моди (упорядковані за хронологією випуску)

№ Назва видання Автор
Рік 

видання
Видавництво

1
Український літопис вбрання : книãа-

альбом. Т.1. 11 000 років до н.е. – 8 ст.н.е.
З. Васіна 2003 Мистецтво

2 Український костюм: Надія на ренесанс Т. Ніколаєва 2005 Дніпро

3
Український літопис вбрання. Том 2. 

(ХІІІ – поч. ХХ ст.)
З. Васіна 2006 Мистецтво

4 Давнє вбрання на Волині Г. Стельмаùук 2006
Волинська 

обласна дру-
карня

5
Українське народне вбрання/Ukrainian 

Folk Costume
Î. Косміна 2006 Áалтія-Друк

6 Нариси з історії костюмів К. Стамеров 2007 Мистецтво
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Продовження табл. 1.
Україномовні науково-популярні видання з історії моди (упорядковані за хронологією випуску)

7
Традиційне вбрання українців. Том 1. 

Ëісостеп. Степ./ Traditional Ukrainian 
Clothing

Î. Косміна 2008 Áалтія-Друк

8 Історія української вишивки Т. Кара-Васильєва 2008 Мистецтво

9 Український стрій
Г. Стельмаùук, М. 

Áілан
2011 Àпріорі

10
Традиційне вбрання українців. Том 2. 

Полісся. Карпати/ Traditional Ukrainian 
Clothing. Part II

Î. Косміна 2011 Áалтія-Друк

11 Українські народні ãоловні убори Г. Стельмаùук 2013 Àпріорі

12
Покутські вишивки Прикарпаття. 

Мистецство ãеометричноãо орнаменту і 
колориту. Àльбом 1

И. Свйонтек 2013 Àпріорі

13
Історія моди. Ілюстрована енциклопедія 

від давнини до нашиõ днів

Перекл. 
Є. Воронкіна, За ред. 

Ë. Дроздецької
2013 Віват

14
Українські народні жіночі прикраси 

ХІХ - початку ХХ століть. Частина 1
À. Врочинська 2015 Ðодовід

15
Українські народні жіночі прикраси 

ХІХ - початку ХХ століть. Частина 2
À. Врочинська 2015 Ðодовід

16
Вишивка козацької старшини XVII-

XVIII століть з колекції Черніãівськоãо 
історичноãо музею ім. В.В. Тарновськоãо

В. Зайченко 2015 Ðодовід

17
Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво 

ãеометричноãо орнаменту і колориту. 
Àльбом 5. Книãа 2

И. Свйонтек 2015 Àпріорі

18 Мода в Україні ХХ століття З. Тканко 2015 Àртос

19
Народний одяã Правобережноãо Полісся 

середини XIX – середини XX століть 
(Історико-етноãрафічний атлас. Словник)

Ë. Пономар 2015

ГÎ Центр 
дослідження 
та відрод-

ження Волині

20
Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво 

ãеометричноãо орнаменту і колориту. 
Àльбом 4. Àстральний (зоряний) орнамент

И. Свйонтек 2016 Àпріорі

21 Áеззаõисність перед красою К. Áілетіна 2016 Ðодовід

22
Феномен Zara. Історія ãенія, який 

заснував Inditex. Ковадонґа Î’Ші
К. Î’Ші 2017 Форс Україна

23
Глосарій моди. Ілюстрації одяãу 

українськиõ дизайнерів
У. Áойко, 

ß.Подосельник
2017

Àртбукс, 
команда жур-
налу L’Officiel 

Україна

²сòîð³ÿ мîäè ó òðàäèö³éíèõ òà íîâ³òí³õ мåä³à (äîсâ³ä Уêðà¿íè òà àíãëîмîâíèõ êðà¿í)



36
Óêðà¿íñüêå æóðíàë³ñòèêîçíàâñòâî, 2017, âèï. 18

Асòàïöåâà Х. А.

Таблиця 2.
Україномовні цифрові медіа з історії моди (упорядковані за хронологією заснування)

№
Назва інтернет-ресурсу, 
проекту, електронного 

видання

Посилання на 
проект, видання

Засновник проекту/видавець
Рік 

заснування

1

Інтернет-проект «Ðуко-
тво ри». У рубриці «ßк зро-
би ти» вміùають статті та 
відео з істо рії українськоãо 
строю та дають майстер-
кла си з виãотовлення еле-
ментів народноãо вбрання

https://rukotvory.com.
ua/c/yak-robyty/

«Ðукотвори» виникли як 
приватна ініціатива журна-
ліс тів Катерини Качур та 
Áоãдана Гдаля. Ідея започат-
кування з’явилася наприкін ці 
2008 року. Îфіційне від крит тя 
відбулося 17.03.2009 р.

2009-2017

2

Інформаційно-розважаль-
на веб-платформа UA Mod-
na. У рубрикаõ «Традиції», 
«Мода» вміùають цікаві 
науково-популярні публі-
кації з історії українськоãо 
строю та світової моди

http://www.uamodna.co
m/%D1%82%D1%80%
D0%B0%D0%B4%D0

%B8%D1%86%D1%96
%D1%97/

Створено за ініціативи 
української діаспори у місті 
Чикаãо (СШÀ)

2012-2017

3
«Modoslav» - фешн-блоã 

Мирослава Мельника: про 
моду професійно.

https://modoslav.
blogspot.com/

М. Мельник – кандидат 
мистецтвознавства, професор 
кафедри õудожньоãо тексти лю і 
моделювання костюма Інституту 
Áойчука, лектор, журналіст, 
фешн-експерт. Àвтор дисертації 
«Мода в контексті õудожніõ 
практик ХХ ст» (2008), навч. 
посіб. «Індустрія моди» (2013) 
та численниõ науковиõ статей. 

2012-2017

4
Facebook та Instagram-

спільнота Майстерні «Треті 
Півні»

https://www.facebook.
com/TretiPivni

https://www.instagram.
com/third_roosters/

Майстерня «Треті Півні» – 
команда фотоãрафів, стилістів, 
візажистів та промоутерів, якиõ 
об’єднала любов до України

2014

5

Facebook-спільнота 
«Етно-ãалерея Ðоксоляни 
Шимчук» / Roksolyana 
Shymchuk Ethno-gallery

https://www.facebook.
com/shymchuk.com.ua/
http://www.shymchuk.

com.ua/collection/

Ðоксоляна Шемчук – 
українська месткиня народ-
ниõ прикрас та колекціонерка 
антикварниõ вишитиõ сорочок

2014

6
Документальна digital-

виставка «До історії 
моди...»

http://cdiak.archi ves.
gov.ua/v_do_istorii_

mody.php

Центральний державний 
історичний арõів України, 
м.Київ (ЦДІÀК України)

2016

7

Цифровий інтерактивний 
бібліоãрафічний покажчик 
«Мода - мистецтво, ùо 
творить стиль епоõи»

http://ru.calameo.com/
read/002415695b2

58d0ad93d2

Централізована бібліо-
течна система Шевченків-
ськоãо району м. Києва, 
Інформаційний центр 
«Áібліотека ім. М. Косто ма-
рова». Укладач Н.Áурсова

2016

8

Цикл розповідей з 
відеосупроводом про етнічні 
особливості народноãо 
одяãу на інтернет-ресурсі 
«Фотоãрафії Староãо 
Ëьвова».

http://photo-lviv.in.ua/
hutsulske-choloviche-
vbrannya-kosivskoho-
r-nu-100-rokiv-tomu-

video/

Ðесурс «Фотоãрафії Староãо 
Ëьвова» ставить собі за мету 
розповідати львів’янам та 
всім зацікавленим про істо-
рію, сучасність, події міста та 
йоãо цікавинки у фотоãра фіяõ. 
Копія публікацій збері  ãається 
в Національному цифровому 
арõіві України.

2016
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Таблиця 3.
Англомовні цифрові медіа з історії моди (упорядковані за хронологією заснування)

№
Назва інтернет-ресурсу, 

проекту, електронного видання
Посилання на проект, 

видання
Засновник проекту/

видавець
Рік 

заснування

1
Áританський пізнаваль ний ре-

сурс з історії моди - «Fashion-era»
http://www.fashion-era.com/

index.htm
P. Thomas та 
G. Thomas

2001

2

The Vintage Fashion Guild 
(VFG) – міжнародна неко мер ційна 
орãанізація, ùо спеціалізується 
на збе ре женні та популяризації 
знань про вінтажну моду.

https://vintagefashionguild.
org/about/

Група торãовців 
вінтажними товарами

2002

3
Веб-ресурс для колекціонерів 

«Collectors Weekly»
https://www.

collectorsweekly.com/about/
Генеральний 

менеджер B. Marks
2007

4

Áлоã співзасновника 
і виконавчоãо директора 
канадськоãо Музею моди (The 
Fashion History Museum) - 
«Jonathan Walford’s Blog»

https://kickshawproductions.
com/blog/?page_id=2

J. Walford 2008

5
Áлоã авторок історичниõ новел 

та романів– «Two nerdy history 
girls»

http://twonerdyhistorygirls.
blogspot.com/

L. Chase, 
S. Holloway Scott

2009

6
Áлоã американської дизайнерки 

і продуцента історичноãо костюму 
«American Duchess»

http://blog.americanduchess.
com/

Lauren 2009

7

Áлоã Музею Інституту моди 
у Ëос-Àнджелесі (СШÀ) - «Fa-
shion Institute of Design & Mer-
chandising Museum Galleries»

http://blog.fidmmuseum.
org/

Museum of the 
Fashion Institute in 

Los Angeles
2009

8
Îнлайн-маãазину та блоã з 

історії моди «VintageDancer»
https://vintagedancer.com/

about/
Debbie та Oscar 

Sessions
2010

9
Áлоã про вінтажну моду 

«Glamour Daze»
http://glamourdaze.com/

search
Glamour Daze 2010

10 Áлоã «The Fashion Historian»
http://www.

thefashionhistorian.com/
K. Werlin 2010

11 Áлоã «Fashion Historia»
http://www.

fashionhistorian.net/blog/
Heather Vaughan 

Lee
2011

9
Український інститут 

історії моди
http://uifh.org/#about

Український Інститут Історії 
Моди створено за підтримки 
Фонду родини Заãорій.

2016-2017

10
Колекція візуальниõ 

закладок «Етно» на 
фотоõостинãу Pinterest

https://www.pin 
terest.dk/klon9/%D 
0%B5%D1%82 %D 
0%BD%D0%BE/

Серãій Дев’ятий / Sergey 
Deviatiy

2017

Продовження табл. 2.

²сòîð³ÿ мîäè ó òðàäèö³éíèõ òà íîâ³òí³õ мåä³à (äîсâ³ä Уêðà¿íè òà àíãëîмîâíèõ êðà¿í)
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Продовження табл. 3.
Англомовні цифрові медіа з історії моди (упорядковані за хронологією заснування)

№
Назва інтернет-ресурсу, 

проекту, електронного видання
Посилання на проект, 

видання
Засновник проекту/

видавець
Рік 

заснування

12
Áлоã дипломованоãо історика 

моди «Part Nouveau»
http://partnouveau.com/ L. Ramzi 2012

13

Europeana Fashion– ресурс, 
створений за підтримки 22 парт-
нерів з 12 країн, ùо представ-
лені провідними європейськими 
інститутами моди, дизайнерами, 
фотоãрафами та колекціонерами.

https://pro.europeana.eu/
project/europeana-fashion.

Europeana 
Foundation

2012 

14
Áлоã «Fashion in Time», 

створений створено за ініціативи 
трьоõ знавців моди

http://www.fashionintime.
org/

Matthew St. James, 
Yvette Mahй, PHD, 

Mark St. James
2013

15

Áлоã професійної шведської 
кравчині, ùо заõоплюється 
історією моди та відтворює 
історичні костюми «Fashion 
through history»

https://
fashionthroughhistory.com/

Е. Petersson 2013

16
Áлоã чиказької fashion-

письменниці «Deluxe Redux»
http://www.deluxeredux.

com/
Lotta 2014

17

Áлоã флорентійськоãо професора 
трендовоãо проãнозування Livia 
Quaresmini - «A Fashion History», 
присвячений історії італійської 
моди

http://www.afashionhistory.
com/

L. Quaresmini 2014

18
Áлоã ірландськоãо історика , 

стиліста і письменника Emma 
Carberry – «Rua Ruth»

http://www.ruaruth.com/ E. Carberry 2016

19
Áлоã дипломованоãо історика 

моди «What grandma wore»
https://www.

whatgrandmawore.com
R. Mayhelms 2016

20
Музей Інституту Костюму в 

Кіото (Kyoto Costume Institute 
Digital Collection)

http://www.kci.or.jp/en/
archives/digital_archives/.

Kyoto Costume 
Institute 

2017

21

Масштабний digital-проект, 
онлайн-енциклопедія моди 
Google - «We Wear Culture – 
Google Arts & Culture»

https://www.google.com/
culturalinstitute/beta/

project/fashion

Компанія Google 
Inc.; K. Lauterbach 

– проãрамний 
менеджер Google Arts 

& Culture

2017

Astaptseva Khysryna. 
The Fashion History in Traditional and New Media (the Experience of Ukraine and English-speaking 

Countries)
The article describes the current status of non-fiction fashion history books and digital fashion history 

media in Ukraine and English-speaking world. The objective of the study is to ascertain the possibilities of new 
(digital) media as the modern channels for knowledge popularization which are alternative to books. 

To obtain the research results, the following methods were used: the statistical analysis of empirical 
information for estimating factual data that represent the level of  development of fashion history-book 
publishing and fashion history-digital media in Ukraine and English-speaking countries; the content monitoring 
for semantic analysis of information relating to non-fiction printed books and digital media on the subject of 
fashion history in Ukraine (2003-2017) and English-speaking countries (2016-2017); the synchronous method 
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for observation of publishing and digital media products that appear in different regions of Ukraine and 
English-speaking countries at the same time; the retrospective method to identify the causes of current 
situation in the field of non-fiction printed books and digital media in relation to the history of fashion.

As a result, the web resources, electronic publications, social networking groups and blogs that promote 
fashion history were analyzed. This paper focuses on comparing the common and distinctive features of non-
fiction printed books and digital media. Using the above-mentioned approach, this study explores the methods 
for promoting fashion history data in Ukraine.

Keywords: fashion history; non-fiction books, printed books, Ebooks; digital media; fashion-blogs; digital 
archives; digital collections.

Астапцева Х. А. 
История моды в традиционных и новых медиа (опыт Украины и англоязычных стран)
В статье исследовано ситуацию на рынке современныõ научно-популярныõ изданий и цифровыõ медиа 

по истории моды в Украине и анãлоязычном мире. Целью исследования является изучение возможностей 
новыõ медиа (цифровыõ) как современныõ, альтернативныõ книжным, каналов популяризации знаний.

Для получения результатов исследования были использованы следуюùие методы: статистический 
анализ эмпирической информации для получения фактическиõ данныõ, отражаюùиõ состояние развития 
книãоиздательскоãо дела и цифровыõ медиа по истории моды в Украине и анãлоязычныõ странаõ; контент-
мониторинã для смысловоãо анализа информации о состоянии научно-популярной книãи и цифровыõ медиа 
по истории моды в Украине (2003–2017 ãã.) и мире (2016–2017 ãã.); синõронный метод для изучения анãло- 
и русскоязычныõ книãоиздательскиõ продуктов и цифровыõ медиа по истории моды, появляюùиõся в 
различныõ реãионаõ Украины и мира одновременно; ретроспективный метод для выявления предпосылок 
суùествуюùей ныне ситуации в области научно-популярной литературы и цифровыõ медиа по истории 
моды.

Исследованы веб-ресурсы, электронные издания, ãруппы в соцсетяõ, блоãи, которые популяризируют 
отрасль истории моды. Проанализированы обùие и отличительные черты научно-популярныõ изданий по 
сравнению с цифровыми медиа. Предложены методы популяризации знаний по истории моды в Украине.

Ключевые слова: история моды; научно-популярные, печатные и электронные издания; цифровые 
медиа; fashion-блоãи; digital-арõивы; digital-коллекции.
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ПÎСТÀТІ

Мамалига А. ²., 
д-р. філол. наук, проф.

Майстер дослідницьких пошуків,
які випереджали час (пам’яті В. Ф. Святовця)

снує певна співдружність кафедр мови 
та літератури. Глибока змістова сутність 

слова, йоãо виразність, дієвість – ці аспекти 
поціновуються з обоõ сторін як дуже ваãомі, 
важливі, часто як першооснова творення різ-
ниõ текстів, у тому числі й õудожніõ, – і мов-
лення в цілому. Звідси ùира поваãа нашиõ 
мовознавців до викладачів кафедри історії 
лі тератури та журналістики, серед помітниõ 
пред ставників котрої був і доцент Віталій 
Фе доро вич Святовець – колоритна наукова, 
пе даãоãічна і, скажімо, публіцистична осо-
бистість.

Пам’ятаю йоãо ùе аспірантом філолоãічно-
ãо фа культету. Молодий красень, здібний, 
принциповий, цілеспрямований, з вишукани-
ми поãлядами на сло весні науки й мовну 
практику. Такі йоãо виз на чальні риси прояв-
лялися й надалі, вже в науковій і викла да-
цькій роботі. Недарма Віталій Федорович став 
одним із провідниõ викладачів кафедри, заві-
ду вачами котрої за різниõ часів були зна ні 
фаõівці: професори І. Ð. Семенчук, À. Г. Поã-
рібний, Н. М. Си доренко, доценти Г. М. Гри-
мич, Т. В. Старченко.

Із Віталієм Федоровичем завжди цікаво бу-
ло спіл куватися, обãоворюючи будь-які актуа-
льні те ми: морально-етичні, мовні, літератур-
ні, методич ні, термінолоãічні тоùо. Коли він 
уже не працю вав, йоãо все одно не полишали 
думки про ті чи ті нау кові питання, споãади про 
роботу зі студен тами, – і в цьому вбачається 
природний, але, на жаль, дра матичний сенс 
життя колишніõ вишів ськиõ нау ковців.

Віталій Святовець артистично володів опо-
відним жанром, йоãо із задоволенням слуõали в 
колеãіальному колі й у студентській ауди торії. 
Він, крім тоãо, мав ãлибинне наукове чуття, був 
дуже ерудованим у баãатьоõ ãалу зяõ – переду-
сім літературознавчиõ – ùодо літе ратур різниõ 
країн і народів. Це давало йо му можливість 
зіставляти, порівнювати літе ратурні образи, 
засоби їõ змалювання, творчі, стильові манери 
õудожників слова. Чимало знав прозовиõ і 
поетичниõ уривків напам’ять. Тонко й ãлибоко 
розумів природу õудожньої образності (див., 
напр., йоãо праці «Поетичний синтаксис», 
2007; «Словник тропів і стилістичниõ фіãур», 

2011). Він не задовольнявся пошуками мета-
форичної яскравості слова, а вмів навіть се ред 
нібито нейтральниõ за словесним виражен-
ням деталей відкривати неповторні риси ство-
рюваноãо письменником образу, õарактеру, 
портрета.

Дослідницькі ідеї вельмишановноãо Віталія 
Федоровича Святовця належать не лише ми-
нулому чи сучасності, їõ поціновування обо-
в’язково продов жуватиметься. Вони, здебі ль-
шоãо, переростають прямолінійність деякиõ, 
õай навіть класичниõ трактувань, бо суттєво 
поãлиблюють доказовість смислової об’ємності, 
невичерпності слова, йоãо текстовиõ поєднань, 
наãолошують йоãо впливову інтелектуально-
образну та ідеолоãічну силу. Ця комплексна, 
всебічна, баãатопланова проблематика надалі 
ùе активніше перебуватиме у сфері новиõ 
бачень і відкриттів.

Надзвичайно орãанічним був Віталій Федо-
рович у колективі поважаної кафедри історії 
літератури та журналістики. Зãадується йоãо 
професіоналізм, наукова індивідуальність, на-
віть ориãінальність, толерантність і, ùо дуже 
важливо, йоãо шанували і навіть троõи побою-
валися через викладацьку вимоãливість студен-
ти, õоч іноді симпатично жар тували з улюб-
лениõ і, звичайно, далеко не елемен тарниõ 
термінів відомоãо літературознавця. 

Ëишилися в пам’яті й змістовні, нестан-
дарт ні виступи доцента В. Ф. Святовця на 
різниõ науковиõ конференціяõ, зокрема на 
Міжнародній науково-практичній конференції 
з питань функціонування і розвитку україн -

ської мови, започаткованій май же чверть 
століття тому кафедрою мови та стиліс тики. 
Доповіді Віталія Федоровича відзначалися 
тонкою ана літичною переконливістю, бездо-
ãанніс тю вик ла ду, залюбленістю в дослідни-
цький мате ріал і пошук. Відповідно вони 
ставали певними зразками для молодиõ уче-
ниõ і колеã. Дуже õотілося б, аби притаманна 
В. Ф. Святовцю своє рідна інтелектуально-емо-
ційна висока на с наãа в науці, педаãоãічній 
діяльності була близькою і представникам 
науковоãо терену сучасної доби, з її чималими 
випробуваннями й здобутками не лише суво-
роãо, але й ро ман тичноãо ґатунку.

І

© Ìамалиãа А. ²., 2017
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Ідучи стрімкими стежками наполеãливої, 
доско налої праці Віталія Святовця, в душі 
кожен, я впевнена, засвідчить поваãу цьому 
великому тру дареві в літературному обширі, 

а також поãодиться з незаперечною справед-
ливістю простої думки: те, ùо минає, насправді 
не є минулим.

Надійшла до редколеãії 03.02.18

Мàéсòåð äîсë³äíèöьêèõ ïîшóê³â, ÿê³ âèïåðåäæàëè ÷àс (ïàм’ÿò³ Â. Ф. Сâÿòîâöÿ)
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ивчення мови, вироблення мовної куль-
тури є невід’ємною частиною виõовання 

майбутньоãо покоління. Засоби масової інфор-
мації відіãрають у цьому процесі важливу 
роль, саме тому журналістська освіта має бути 
спрямована на отримання знань і вироблення 
вмінь написання текстів високоãо професійно-
ãо рівня. Для цьоãо в Інституті журналістики 
передбачено три курси з вивчення української 
мови для майбутніõ журналістів: «Культура 
усноãо мовлення», «Культура писемноãо мов-
лення» та «Практична стилістика». 

Курс «Культура усноãо мовлення» спрямова-
ний на опанування орфоепічниõ, акцентуацій-
ниõ, лексичниõ норм української літера тур ної 
мови. Це вміння правильно вимовляти слова з 
дотриманням фонетичниõ норм та правил на-
ãолошення, володіння лексичним баãатством 
мови, ùо передбачає уникнення не вмотиво-
ва ниõ росіянізмів, непотрібниõ кальок росій-
ськиõ лексем, неточностей слововживан ня, 
особ ливо коли в мовленні використовую ться ін-
шомовні слова, уміння послуãовуватися сино-
німічним баãатством української мови, знан ня 
відмінностей у значенняõ паронімів тоùо.

Курс «Культура писемноãо мовлення» ста-
вить за мету навчити студентів створювати 
тексти різниõ жанрів та писати ãрамотно, 
без помилок. Îстаннє означає володіння мор-
фолоãічними нормами, серед якиõ на особливу 
уваãу заслуãовують: рід невідмінюваниõ імен-
ників, закінчення родовоãо відмінка однини 
іменників чоловічоãо роду друãої відміни, 
сту пені порівняння якісниõ прикметників та 
утворениõ від ниõ прислівників, відмінюван-
ня числівників та особливості узãодження 
числівників з іменниками. Знання синтаксич-
ниõ норм дозволяє вміло користування мож-
ливостями синтаксичної синонімії.

Курс «Практична стилістика» допомаãає 
сту дентам опанувати можливості української 

мови в різниõ функціональниõ стиляõ, насам-
перед у публіцистичному і õудожньому.

Такі завдання завжди спонукали мовознавців 
до написання підручників, навчальниõ посіб-
ників, практикумів, збірників вправ комуні-
ка тивноãо спрямування, ùо дозволило б сту-
ден там значно підвиùити рівень культури 
мов лення. Звісно, ùо викладач рекомендує 
студентам навчання за найкраùою, на йоãо 
поãляд, навчальною літературою. Практикум 
І. Î. Мариненко [Ëексиколоãія української 
мови: Практикум. Київ : ВПЦ Київський 
університет, 2017. 159 с.] належить саме до 
такої літератури і стане в приãоді при вивченні 
лексико-семантичноãо баãатства української 
мови. Навчальний посібник укладений відпо-
відно до чинної проãрами і орієнтований у 
пер шу черãу на студентів-журналістів, оскі-
льки до ньоãо ввійшли матеріали саме з текс-
тів засобів масової комунікації, включно з 
інтернет-виданнями. На думку авторки, «це 
дозволяє показати студентам приклади най-
до цільнішоãо залучення лексики з метою 
інформування, аналізу, розважання» (с. 3). 
Звичайно, видання може бути використане під 
час вивчення української мови і студентами 
іншиõ ãуманітарниõ спеціальностей виùиõ 
навчальниõ закладів та мовцями, які цікав-
ляться українською мовою.

Посібник орієнтований передусім на поãлиб-
лення і розширення знань з шкільноãо курсу 
та на постійне тренування з метою вдоскона-
лення ãрамотноãо усноãо мовлення. Він скла-
дається з семи розділів, які оõоплюють ос новні 
питання лексиколоãії та фразеолоãії. Головну 
уваãу в ньому приділено виробленню вмінь 
практичноãо використання набутиõ знань. Це 
й зумовлює специфіку побудови: в кожному 
розділі посібника вміùено відповідний теоре-
тичний матеріал, після якоãо обов’язковими 
є питання для самоконтролю, різноманітні 

НÀУКÎВÀ КÐИТИКÀ

Грицук Н. А., 
асистент Інституту журналістики
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

УДÊ 007:659.3:811.161.2

Лексико-фразеологічні 
можливості української мови

(рецензія на навчальний посібник Мариненко ². О. Лексикологія
української мови: Практикум. Київ : ВПЦ Київський університет, 2017. 159 с.)
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вправи, спрямовані на самостійну, творчу, по-
шукову роботу студентів, завдання для повто-
рення вивченоãо матеріалу. Також, ùо дуже 
важливо, до посібника ввійшли додатки для 
самостійноãо опрацювання: список найужи ва-
нішиõ паронімів (с.149-150), іншомовниõ слів 
(с. 151-153), арõаїзмів (с. 153-155) та крилатиõ 
висловів (с. 155-156). 

У першому розділі «Поняття про лексику й 
лексиколоãію. Значення слова» в теоретичній 
частині висвітлюються основні питання семан-
тики слова: лексичне значення, класифікація 
лексичниõ значень за õарактером зв’язку сло-
ва із предметом або явиùем позамовної дійс нос-
ті (виокремлення прямиõ, переносниõ значень 
слова і конотативниõ компонентів) та за особ-
ли востями сполучуваності слова з іншими лек-
се мами в контексті (фразеолоãічно обмежені, 
фразеолоãічно зв’язані й синтак сич но зумов-
лені значення), однозначність та баãато знач-
ність слів, стилістичні фіãури, які виникли на 
основі баãатозначності (метафора, метонімія, 
синекдоõа). Після викладу теоре тичноãо ма-
теріалу розміùені питання для само контролю 
і пропонується виконати низку вправ. 

Îмоніми, пароніми, синоніми та антоніми 
розãлядаються в окремиõ підрозділаõ цьоãо ж 
розділу. Підібрані завдання орієнтують сту-
дентів на пошукову роботу: порівняння зна-
чень російсько-українськиõ міжмовниõ омоні-
мів (с. 23, впр. 20), спостереження за вико -

рис тан ням засобів омонімії, паронімії, си но-
ні мії та антонімії у журналістськиõ текстаõ 
(с. 29, впр. 27), на роботу зі словниками для 
з’ясування відмінностей у значенняõ паронімів 
(с. 27, впр. 24), добирання влучниõ синонімів 
(с. 34, впр. 33), антонімів (с. 44, впр. 42) тоùо.

Друãий розділ «Ëексика української мови 
з поãляду поõодження» містить відомості про 
споконвічно українську і запозичену лекси-
ку. Àвторка детально перераõовує тематичні 
ãру пи індоєвропейськиõ слів (слова на позна-
чення членів родини; частини тіла й орãанів 
людини; довкілля; тварини, рослини, продук-
ти õарчування; повсякденні дії, процеси, оз-
наки; числа) та праслов’янської (спільно сло-
в’янської) лексики (назви тварин, птаõів; 
пред метів та явиù природи; житла, одяãу; 
абстрактниõ понять тоùо), ілюструє їõ ціка-
вими прикладами й виокремлює фонетичні 
і ãраматичні ознаки власне українськиõ слів. 

Далі йде мова про запозичену лексику: 
окрес люються ознаки старослов’янізмів, ãре-
цизмів, латинізмів, тюркізмів, запозичень із 
французької, німецької, анãлійської, італій-
ської, ãолландської та іншиõ мов; дається 

поняття «інтернаціоналізми»; виокремлюю-
ться екзотизми як слова на позначення спе-
цифічниõ понять і реалій із життя іншиõ 
народів, відсутніõ у народу мови-реципієнта, 
та варваризми – іншомовні слова або вислови, 
які не повністю засвоєні мовою. Îкремо роз-
ãлядаються кальки та їõні види. Серед ниõ 
виділено: лексичні (словотвірні) – переклад 
іншомовноãо слова відбувається поморфемно 
(літописець, займенник – із ãрецької мови, 
õмарочос – з анãлійської), семантичні – запо-
зичення одноãо з переносниõ значень іншо-
мовноãо слова (із франц.: качка у значенні 
«неправдива, õибна інформація»; блискучий 
у значенні «довершений, надзвичайний»; об-
межений у значенні «тупуватий»), фразео-
лоãічні – дослівний переклад іншомовноãо 
фразеолоãізму (ось де собака заритий – з німе-
цької; синя панчоõа – з анãлійської), напів-
кальки – неповний переклад слова або фра-
зео лоãізму: перекладається лише якась одна 
час тина слова або не всі слова у вислові 
(телебачення – ãрецький корінь tele + укр. 
бачення; трудоãолік – український корінь + 
анãлійський корінь (с. 54). 

У кінці теоретичної частини цьоãо розді-
лу представлено словники, у якиõ майбутній 
журналіст знайде відповіді на питання, по-
в’язані з поõодженням певноãо слова. Вико-
ную чи пропоновані вправи, студент зможе 
про демонструвати засвоєння теоретичноãо ма-
те ріалу й проявити себе у пошуковій робо ті 
(низка завдань пов’язана з використанням 
«Словника іншомовниõ слів» або ж із опра-
цюванням матеріалів друкованиõ ЗМІ).

Третій розділ «Ëексика української мови 
відповідно до сфер уживання» містить відо-
мості про заãальновживану та спеціальну 
лек сику. До складу останньої вõодить значна 
кількість слів, обмежениõ сферами викорис-
тання: термінолоãічна і професійна лексика 
(професійне обмеження), діалектна (терито-
ріа льне обмеження), жарãонна й арãотична 
(соціальне обмеження). Àвторка дає чітке 
визначення кожноãо типу лексики й зазна-
чає вимоãи, яким вони повинні відповідати. 
Також виокремлюються випадки, коли мо-
вець ãоворить макаронічною мовою. Пропо-
новані вправи сприяють краùому засвоєнню 
мате ріалу і дозволяють студентам попра-
цювати творчо: укласти словнички термінів, 
професіоналізмів (по 17-20 слів кожний) пев-
ної сфери діяльності людини (с. 75, впр. 70), 
молодіжниõ жарãонізмів (15-20 слів) та напи-
сати невеликий за обсяãом текст на актуаль-
ну політико-економічну тему з використанням 
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зазначениõ слів (с. 80, впр. 75).
Ваãомим є й четвертий розділ: «Ëексика 

української мови з поãляду активноãо і па сив-
ноãо вживання». Спочатку авторка наãо лошує 
на тому, ùо «для стабільноãо функціонування 
мови має бути певне лексичне ядро, яке бу-
ло б незмінним протяãом значноãо часовоãо 
періоду і служило б основою для спілкування 
представників різниõ віковиõ ãруп і навіть 
історичниõ епоõ» (с. 81). Саме таким «ядром» 
є лексика активноãо вживання. Вона є зро-
зу мілою для носіїв мови і реãулярно вико-
риствується ними в різниõ комунікативниõ 
ситуаціяõ.

У процесі історичноãо розвитку суспільства 
відбуваються певні зміни у мові: одні слова 
разом з реаліями, які вони називають, виõодять 
з ужитку (історизми), інші слова відõодять у 
пасивний запас, õоча реалії залишаються й 
отримують нову назву (арõаїзми). Написання 
творчої роботи з використанням арõаїзмів, 
пропонованиõ у додатку, сприяє розвитку 
мовної компетенції студентів.

П’ятий розділ посібника «Ëексика україн-
ської мови зі стилістичноãо поãляду» дозволяє 
заãлибитися у стилістичне баãатство рідної 
мови. У теоретичній частині студенти можуть 
ознайомитися з основними поняттями та ка те-
ãоріями стилістики, з певними закономірностя-
ми функціонування тиõ чи іншиõ слів у різниõ 
сфераõ спілкування. Àвторка виділяє такі типи 
лексики: стилістично нейтральну, книжну 
(до неї вõодять слова, які надають спілку ван-
ню офіційноãо, науковоãо відтінку), розмовну 
(задовольняє потребу мовців у повсякденно-
му спілкуванні), просторічну (перебуває поза 
ме жами або на межі літературноãо вжитку, 
вбираючи в себе зãрубілі, вульãарні слова та 
особливий прошарок перекручениõ слів – 
«сур жикізми») – та дає поради ùодо їõньоãо 
використання в різниõ мовленнєвиõ ситуаціяõ. 

Наприкінці теоретичної частини авторка 
демонструє, як тлумачні словники допома-
ãають з’ясувати функціональні особливості 
слів, на во дячи приклади стилістичниõ поз-
начок: розм. (розмовне), зневажл. (зневажли-
ве), прост. (прос торічне), лайл. (лайливе) то-
ùо. Підібрані вправи спонукають студентів 
подумати над доцільністю вживання тиõ чи 
іншиõ слів у різниõ сфераõ діяльності сус пі-
льства (побут, наука, політика, публіцистика).

Наступний, шостий, розділ «Ëексикоãра-
фія» містить відомості про довідкові видання 
(енциклопедії, словники й довідники). Àвтор-
ка зазначає основні поняття лексикоãрафії, 
систематизує усю найвідомішу довідкову 

літературу, ùо є суттєвим для всіõ допитли-
виõ студентів, адже в ниõ з’являється мож-
ливість ознайомитися з працями видатниõ 
мовознавців. Виконання вправ цьоãо розділу 
спонукає студентів до опрацювання словників 
різниõ типів.

Сьомий розділ «Фразеолоãія», як і всі 
попередні, починається з теоретичниõ питань. 
Тут подано визначення фразеолоãічниõ оди-
ниць, названо основні ознаки фразеолоãізмів, 
класифіковано їõ за семантичною злитістю 
компонентів, поõодженням, стилістичною на-
леж ністю, відтворюваністю. 

Ðозподіляючи фразеолоãізми за семан тич-
ною злитістю компонентів, авторка наводить 
відомий в мовознавстві поділ на фразеолоãічні 
зроùення, фразеолоãічні єдності, фразеолоãіч-
ні сполучення (за В. В. Виноãрадовим) та фра-
зеолоãічні вислови (за М. М. Шанським)(с. 115).

Визначаючи типи фразеолоãічниõ одиниць 
за поõодженням, І. Î. Мариненко ілюструє 
кожен з ниõ значною кількістю цікавиõ 
прикладів, ùо активізує студентів на заняттяõ: 
сталі вислови з усної народної творчості 
(прислів’я, приказки, примовки, наприклад: 
Хто мовчить, той двоõ навчить; Скажеш на 
ніãоть, а перекажуть на лікоть; Набрид ãірше 
ãіркої редьки); вислови виробничо-професій-
ноãо поõодження, наприклад: сім раз відмір, 
а раз одріж; по всіõ шваõ (із мовлення 
кравців); ãрати першу скрипку, підвиùувати 
тон, з іншої опери, як по нотаõ (з мовлення 
музикантів); цей номер не пройде, зняти 
маску, триматися на задньому плані, віді ãра-
вати роль (з мовлення артистів) тоùо; влучні 
вислови відомиõ діячів мистецтва та науки: 
Пропаùа сила (П. Мирний); Коні не винні 
(М. Коцюбинський); Áаба Палаж ка і баба Па-
раска (І. Нечуй-Ëевицький); Îстанній із моãікан 
(Фенімор Купер); À судді õто? (Î. Грибоєдов); 
Життя іде, і все без коректур (Ëіна Костен-
ко); біблійні та єванãельські вислови: блудний 
син, береãти як зіницю ока, притча во язицеõ, 
земля обітована, õліб насуùний, тернистий 
шляõ, тридцять срібняків, терновий вінок; пе-
реклади іншомовниõ фразеолоãічниõ висловів 
або запозичення фразеолоãізму, відтворене 
мовою ориãіналу: ßк з ãуся вода; ßк пити дати; 
І носа не покаже (рос.); Àпетит приõодить під 
час їди; Áути не в своїй тарілці (франц.); Де 
собака заритий; Дивитися крізь пальці (нім.); 
Усі дороãи ведуть до Ðима (лат.); Ars longa vita 
brevis (лат.: мистецтво довãе, життя коротке 
(Гіппократ)); Terra incognita (лат.: невідома 
земля); Vevi vidi vici (лат.: прийшов, побачив, 
переміã) (с. 117-118).
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Наводиться поділ фразеолоãізмів і за сти-
лістичною належністю: фразеолоãізми розмов-
ноãо õарактеру (зазвичай із виразним емо-
ційно-експресивним забарвленням); книжні 
фразеолоãізми (переважно з піднесено урочис-
тим забарвленням); заãальновживані фразео-
ло ãізми (стилістично нейтральні, без експре-
сивниõ відтінків). За ознакою відтворюваності 
виокремлюються такі види фразеолоãічниõ 
одиниць, як прислів’я, приказки, крилаті 
вислови. 

Àвторка наãолошує на тому, ùо фразеолоãічні 
одиниці активно використовуються у сучасній 
публіцистиці й рекламі. Причини цьоãо такі: 

«а) проста, чітка форма, яка дозволяє прос-
то описувати складні явиùа; б) лаконіч  ність 
фразеолоãізму, йоãо здатність узаãальню ва-
ти, підсумовувати інформацію; в) образно-ме-
тафорична форма сталиõ висловів,ùо сприяє 
увиразненню створеної картини, пробудженню 
уяви читача або слуõача; ã) здатність фра зео-
лоãізмів передавати оцінку, ставлення автора до 
описуваниõ подій чи явиù» (с. 120). Саме тому 
автори õудожніõ та публіцистичниõ текстів 
часто вдаються до трансформацій ідіом – це 
завжди привертає уваãу читачів. У такому разі 

потрібне розуміння значення фразеолоãізму, 
володіння способами такої заміни (зміна 
семантики через зіставлення фразеолоãічноãо 
і вільноãо значення, усічення або поширення 
фразеолоãізму, заміна одноãо із компонентів 
тоùо). Підібраний ілюстративний матеріал 
сприяє краùому засвоєнню теми і розширює 
коло аудиторії, яка може скористатися цим 
посібником, а пропоновані вправи дають мож-
ливість поповнити словниковий запас мовців 
влучними висловами та вдосконалити уміння 
практичноãо застосування фразеолоãічниõ 
одиниць.

Завдання для повторення (с. 139–148) узаãа-
льнюють та систематизують набуті знання.

Ðецензований посібник на належному нау-
ковому рівні поєднує теоретичний і практич-
ний матеріал, спонукає студента до пошуку 
відповідей на поставлені запитання, сприяє за-
кріпленню, поãлибленню набутиõ знань, удос-
коналенню умінь і навичок. Постійне звер-
нення до довідкової літератури значно під-
виùить рівень мовної компетенції майбут ніõ 
журналістів і всіõ допитливиõ, õто праãне ово-
лодіти секретами культури усноãомовлення.

Надійшлa до редколеãії 24.01.18
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Мåòà äîсë³äæåííÿ: âèзíà÷èòè шëÿõè îïòèм³зàö³¿ íàâ÷àëьíîãî ïðîöåсó ï³äãîòîâêè сòóäåíò³â сïå-
ö³àëьíîсò³ «Жóðíàë³сòèêà» íà ïðèêëàä³ âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ äèсöèïë³í. 

Мåòîäè: òðàäèö³éíî-ïåäàãîã³÷íèé (зàсòîсîâóєòьсÿ ïåäàãîã³÷íå сïîсòåðåæåííÿ, âèâ÷åííÿ é óзàãàëьíåí-
íÿ ïåäàãîã³÷íîãî äîсâ³äó, äîб³ð òà сèсòåмàòèзàö³ÿ ïåðшîäæåðåë, ðîзãëÿä ïðîäóêò³â ä³ÿëьíîсò³ сòó äåíò³â); 
мåòîä мîäåëþâàííÿ (ÿêèé âèêîðèсòîâóєòьсÿ äëÿ âèÿâó òà êëàсèô³êàö³¿ зàïðîïîíîâàíèõ ³ííîâàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é), мåòîä ïðîãíîзóâàííÿ (зàâäÿêè ÿêîмó âèзíà÷àєòьсÿ íàêîïè÷åíèé мåä³àзíàâöÿмè ïåäàãîã³÷íèé 
äîсâ³ä òà ðîбëÿòьсÿ ïîòî÷í³ ïðèïóщåííÿ щîäî ïðîäóêòèâíîсò³ ð³зíèõ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é). 

Ãîëîâí³ ðåзóëьòàòè òà âèсíîâêè: ó ðåзóëьòàò³ äîсë³äæåííÿ îêðåсëåíî îсíîâí³ ÷èííèêè åôåêòèâíîсò³ 
íàâ÷àëьíîãî ïðîöåсó, âèзíà÷åíî îсíîâíó мåòó òà зàâäàííÿ æóðíàë³сòсьêî¿ îсâ³òè, ðîзêðèòî ïðè÷èíè 
êîë³з³¿ мåä³àîсâ³òè òà ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëьíîсò³ òà зàïðîïîíîâàíî ïåðсïåêòèâè ¿¿ ïîäîëàííÿ, âèзíà÷åíî 
³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿, щî зäàòí³ ï³äâèщèòè ïðîäóêòèâí³сòь мåä³àîсâ³òè, зàïðîïîíîâàíî âèäè ïðàê òè-
êóмó, щî мîæå зàсòîсîâóâàòèсÿ â äèсöèïë³í³ «Òåõí³÷í³ зàсîбè мåä³éíîãî âèðîбíèöòâà». Зàïðîïîíîâàíî òà 
сõàðàêòåðèзîâàíî ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿, äîö³ëьí³ ïðè âèêëàäàíí³ ôàõîâî¿ äèсöèïë³íè «Òåõí³÷í³ зàсîбè 
мåä³éíîãî âèðîбíèöòâà»; âèзíà÷åíî òà îïèсàíî îсíîâí³ âèäè ïðàêòèêóмó, щî мîæå зàсòîсîâóâàòèсÿ 
â мåæàõ ïðåäмåòó «Òåõí³÷í³ зàсîбè мåä³éíîãî âèðîбíèöòâà»; сèсòåмàòèзîâàíî зàãàëьí³ ³ííîâàö³éí³ 
òåõíîëîã³¿, щî зäàòí³ ï³äâèщèòè ïðîäóêòèâí³сòь мåä³àîсâ³òè.

Ключоâі слоâа: мåä³àîсâ³òà; íàâ÷àëьíèé ïðîöåс; óí³âåðсàëьíèé æóðíàë³сò; ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿; 
ïðàêòèêóм. 

ступ. Медіаосвіта є одним з актуальниõ 
питань соціальниõ комунікацій. Жур -

наліст ська освіта в добу новітніõ інформа-
ційниõ теõнолоãій потребує значної модер-
нізації, ви ко ристання інновацій у підãотовці 
кваліфі ко ваниõ кадрів для мас-медіа. ßк від-
значає професор МДУ ім. Ëомоносова ß. За-
сурський, журналістика сьоãодні переживає 
зміни, які вимаãають новиõ підõодів і в жур-
налістській освіті [1]. Сьоãодні наãальною 
є проблема відір ваності теорії від практики 
в журналіст ській освіті. Ðадянські методи 
навчання жур налісти ці втратили свою ефек-
тивність та дієвість, тому для створення 
конкурентоздатноãо фа õівця з медіако муні-
ка цій необõідно значним чи ном оп тимізувати 
навчальний процес у ви ùій школі, забезпе-
чи ти максимальну продуктив ність та ефек-
тивність навчання.

Кожна навчальна дисципліна напряму під-

ãотовки «Журналістика» має свій предмет, 
свої завдання та цілі, õарактерні риси, тому вар-
то в навчальному процесі використовуватине 
лише заãальні інновайні теõнолоãії, а й такі 
теõнолоãії, ùо будуть ефективними саме для 
конкретної навчальної дисципліни. Доктри-
нерст во, затеоретизованість навчальниõ дис-
цип лін не актуальні. Важливим є симбіоз 
теорії і практики, введення практичниõ еле-
ментів до навчальниõ дисциплін.

Мåòà сòàòò³ – запропонувати вдоско на-
лення процесу підãотовки працівників мас-
медіа у виùій школі на прикладі викладання 
навчальної дисципліни «Теõнічні засоби ме-
дійноãо виробництва». 

Зàâäàííÿ: 
– окреслити основні чинники ефективності 

навчальноãо процесу;
– розãлянути основну мету та завдання 

журналістської освіти;

В
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– розкрити причини поєднання медіаосвіти 
та практичної журналістської діяльності;

– визначити заãальні інноваційні теõноло-
ãії, ùо здатні підвиùити продуктивність нав-
ча льноãо процесу майбутніõ журналістів та 
ефективність викладання фаõовиõ предметів;

– визначити доцільні інноваційні теõноло-
ãії для викладання навчальної дисципліни 
«Теõнічні засоби медійноãо виробництва»;

– визначити основні види практикуму, ùо 
можуть застосовуватися в межаõ предмету 
«Теõнічні засоби медійноãо виробництва».

Теоретичне підґрунтя. Журналістську осві-
ту розãлядали російські медіадослідники – 
К. Áаранова [2], Ë. Землянова [3], Н. Кирилова 
[4], Ë. Світич, À. Ширяєва [5], І. Фатєєва [6], 
Ë. Шестеркіна [7], українські науковці – 
І. Ми õайлин [8; 9], В. Ðізун [10; 11], Н. Ка-
лашник [12], Г. Îнкович [13; 14] тоùо. Втім, 
у циõ працяõ переважно розãлянуто заãальні 
інноваційні теõнолоãії, однак до кожної дис-
ципліни слід застосовувати як заãальні, так і 
конкретні інноваційні методики та практичні 
елементи. 

Деякі дослідники наãолошують, ùо журна-
лістська освіта має бути спрямована на адап-
тацію журналістів до потреб сучасниõ медій, 
до вимоã медіаринку. Так, Ю. Шум наãоло-
шує, ùо «журналістика – професія жива, не 
академічна. ... Îснова цієї професії – практика 
і досвід» [15, 5]. І. Миõайлин зазначає: «зав-
дання журналістської освіти поляãають не в 
тому, ùоб пристосувати студента до мінливоãо 
рельєфу сучасниõ інформаційниõ теõнолоãій, 
а в тому, ùоб створити з ньоãо особистість, 
виробити в ньому навички до продовження 
набуття знань і практичниõ ужитковиõ на-
вичок» [9, 76]. На цьому наãолошують також 
автори праці «Ідея університету. Àнтолоãія»: 
метою і соціальним завданням Університету 
(а отже й журналістської освіти) є, було і бу-
де розвиток у студентів критичноãо творчоãо 
мислення, особистої ініціативності, здатності і 
праãнення до самоосвіти, тобто такиõ навичок 
та вмінь, які допоможуть їм ãідно виконувати 
свою соціальну роль і знаõодити способи реа-
лізації в цьому мінливому світі [16]. В. Ðізун 
також підтримує цю ідею [10].

І. Миõайлин один з параãрафів своєї книãи 
«Журналістська освіта і наука» цілком до-
речно називає «Екзистенційна колізія: жур-
на ліс тика – освіта» і підкреслює виникнення 
проблеми відірваності теорії від практики у 
підãотовці медійниõ працівників. Медії актив-
но розвивають цю тему. Причому, за словами 
науковця, ця проблема õарактерна не лише 

для українськиõ ВНЗ, ùо забезпечують під-

ãотовку журналістів, але й для російськиõ 
вишів. Дослідник наводить слова Ð. Îвсепяна 
про те, ùо один із найвизначнішиõ центрів 
журналістської освіти на теренаõ СНД – фа-
культет журналістики МДУ ім. Ëомоносова – 
також звинувачують у відриві теорії від прак-
тики, дорікають у неправильному навчанні 
студентів-журналістів. Причини відірваності 
теорії від практики у журналістській освіті 
І. Миõайлин вбачає в онтолоãічній плоùині і 
в різниõ інтенціяõ журналістики як практич-
ної діяльності і медіаосвіти: «Колізія «журна-
лістика, медіа – освіта, університет» – це ек-
зис тенційна колізія історії на даному етапі 
розвитку людства. У циõ ãалузей дуõовної 
діяльності різноспрямовані вектори. Журна-
ліс тика спрямована на примітивізацію, диле-
тантизацію, дебілізацію людства, а освіта – 
на йоãо порятунок від цьоãо, на подальший 
розвиток, на піднесення інтелектуальниõ 
можливостей окремої людини та людства в 
цілому. Тому в освіти й журналістики різні 
завдання й кінцева мета» [9]. 

Відірваність теорії від практики не можна 
пояснювати лише різними інтенціями медіа-
освіти та журналістики як практичної дія ль-
ності. Проблеми криються набаãато ãлибше. 
Так, Н. Калашник серед причин ситуації, ùо 
склалися в журналістській освіті, називає 
«брак кваліфікованиõ науково-педаãоãічниõ 
кадрів, які сполучали б у собі рівною мірою 
журналістський і педаãоãічний талант; недос-
татню теõнічну базу для освоєння виробничиõ 
теõнолоãій; нестачу баз практик, де журна-
лісти-початківці моãли б у реальному вимірі 
осяãати основи журналістськоãо фаõу в кла-
сичному розумінні цьоãо слова» [12]. 

Журналістика засадничо є практичною дія-
льністю, тому надзвичайно важливим завдан-
ням сучасноãо журналістикознавства є пошук 
балансу між теорією та практикою, шляõів 
більшоãо припасування теорії до практики. 
Àдже проблема, на наш поãляд, криється в 
тому, ùо випускники факультетів і кафедр 
журналістики приõодять до мас-медіа зазви-
чай з ãарною теоретичною підãотовкою, але 
не вміють реалізувати свої знання на прак-
тиці. Саме тому сьоãодні у навчальному про-
цесі підãотовки журналістів слід обов’язково 
використовувати інноваційні теõнолоãії та 
прак тичні елементи, ùо мають в підсумку 
зменшити прірву між медіаосвітою та прак-
тичною журналістикою. 

Àристотель поділяє всі науки на теоретич-
ні (ùо õарактеризуються пошуком знання 

Âèêîðèсòàííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó âèщîмó íàâ÷àëьíîмó зàêëàä³ 



48
Óêðà¿íñüêå æóðíàë³ñòèêîçíàâñòâî, 2017, âèï. 18

заради самоãо знання) і практичні (пошук 
знання заради вдосконалення конкретноãо 
явиùа) [17]. Значна частина дисциплін, ùо 
викладаються майбутнім журналістам, трак-
тую ться як теоретичні, тобто в ниõ немає 
практичноãо елемента, ùо і призводить до 
відірваності медіаосвіти від практичної жур-
налістики. Натомість у медіаосвіті Великобри-
танії «спроба встановити більш чіткі кордони 
між теорією і практикою в навчанні журна-
ліс тів привела до тоãо, ùо пропорція стано-
вить приблизно 20/80» [18]. Таким чином, 
журналістська освіта Великобританії спря мо-
вана на практичну підãотовку.

Îднією з причин, ùо сприяє поãлибленню 
відірваності теорії від практики є те, ùо на 
факультетаõ журналістики існує спеціалі-
зація (ãазетна чи телевізійна), як зокрема 
в Харків ському національному університеті 
ім. В. Н. Ка разіна, де відбувається розподіл 
на ãазетярів і телевізійників. Àле у сучасну 
добу інформаційноãо суспільства, у добу кон-
верãенції ЗМІ на ринку праці затребуваним є 
саме універсальний журналіст, який однаково 
успішно зможе працювати як у друкованиõ, 
так і у аудіовізуальниõ чи електронниõ ме-
діяõ. За Є. Кесарійським, універсальний жур-
наліст – це той, õто володіє відточеним пером, 
розбирається в основаõ верстки, може роздо-
бути рекламу. Йому довіряють роль черãовоãо 
редактора. Він всеосяжний [19]. ßк відзначає 
К. Áаранова [2], у провідниõ краї наõ світу 
(Великобританії, Іспанії) факультети журна-
ліс тики націлені на підãотовку універсальноãо 
журналіста (universal journalist) – cross-me-
dia trained journalist (журналіст, ùо вміє ãо-
тувати матеріали для різниõ медій, різниõ 
медіаплатформ) у Великобританії та multi-ski-
lling journalist (журналіст, ùо вміє вироб ляти 
контент для різниõ медій) в Іспанії, ùо сприяє 
подоланню відірваності теорії від практики. 

Методи дослідження. Для проведення дос-
лід ження використані такі методи: тради цій-
но-педаãоãічний (педаãоãічне спостереження, 
вивчення й узаãальнення педаãоãічноãо дос-
ві ду, добір та систематизація першоджерел, 
розãляд продуктів діяльності студентів); педа-
ãоãічний експеримент (творчо-перетворюваль-
ний експеримент, ùо поляãає в розробці 
ãіпотези та пропонуванні конкретниõ іннова-
ційниõ теõнолоãій для викладання предмета 
«Теõнічні засоби медійноãо виробництва» й 
використання циõ теõнолоãій у педаãоãічній 
діяльності), метод проãнозування (для при-
пу ùення ùодо продуктивності тиõ чи тиõ 
інноваційниõ теõнолоãій). 

Результати і обговорення. У процесі медіа-
освіти варто враõовувати два важливиõ факто-
ри для продуктивноãо та дієвоãо навчальноãо 
процесу: використання інноваційниõ теõно ло-
ãій та реалізація симбіозу теорії з практикою. 
Використання інноваційниõ теõнолоãій забез-
печить краùе сприйняття та розуміння мате-
ріалу студентами, зробить складний з першоãо 
поãляду матеріал доступним, надасть навчаль-
ному процесу діалоãічності та елементу ãри. 
Поєднання теорії і практики, введення прак-
тичниõ елементів сприятиме становленню 
твор чої особистості, ùо вміє критично мисли-
ти, екстраполяції студентськиõ знань на реа-
льні умови, реалізації знань, умінь та навичок 
фаõовиõ компетенцій на практиці, ùо здійс-
нюється в межаõ конкретниõ предметів. Інно-
ваційні теõнолоãії здатні підвиùити продук-
тивність навчальноãо процесу та ефективність 
викладання фаõовиõ предметів на освітньому 
напрямі «Журналістика».

Спершу окреслимо заãальні інноваційні 
теõ нолоãії, які є доцільними для підвиùення 
ефективності та продуктивності навчання. 

1. У медіаосвіті варто застосувати т’ю торст-
во, ùо сприятиме результативності навча ль-
ноãо процесу.

Термін «tutor» поõодить від латинськоãо 
tucri – «заõиùати, оберіãати, піклуватися».Зав-
дяки т’юторству можна підвиùити заãа льний 
рівень ãрупи і рівень конкретниõ сту дентів-
журналістів. Àдже на слабкоãо студен та буде 
чинитися подвійний вплив. По суті, т’ю торство 
являє собою систему наставництва си льнішоãо 
студента (студента-відмінника) ùо до слабкоãо 
студента, внаслідок чоãо підвиùується рівень 
обоõ. 

Ідея т’юторства починає формуватися ùе 
у «Великій дидактиці» ß. Коменськоãо, який 
зазначає: «Усе, ùо засвоєно, у свою черãу має 
бути передано іншим і для іншиõ. ßкнайбі-
льше питати, запитане – засвоювати, тому, 
ùо засвоїв – навчати. Ці три правила дають 
можливість учневі перемаãати вчителя» [20]. 
На думку ß. Коменськоãо, викладач зможе 
ефективно працювати лише в тому випадку, 
якùо буде займатися не окремим учнем, але 
розділить всіõ учнів на маленькі ãрупи, на 
чолі кожної поставить т’ютора. На поãляд 
автора «Великої дидактики», сама орãанізація 
масовоãо навчання передбачає взаємодію учнів, 
і без цієї умови вона попросту немислима.

Àвтор статті «Т’юторство» наãолошує: «той 
факт, ùо для оволодіння знанням, чеснотою 
або вмінням обов’язково потрібно, ùоб учень 
побував у «шкурі» вчителя, сам викладав 
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комусь, наставляв коãось в чесноті, приùеп-
лював вміння. У школаõ Спарти кожен от-
рок, ùо пройшов курс навчання, присвячував 
два роки навчанню молодшиõ. Вважалося, 
ùо молодші набувають в особі наставників 
не тільки вчителів, але ãоловне – надійний 
заõист, підтримку старшоãо друãа. Самі т’ю-
тори відточували свої знання і здібності, 
вчилися соціальної, цивільної відповідальності 
за довірениõ їм учнів» [21]. За свідченням 
авторів цієї праці, факти відродження системи 
навчання і виõовання, заснованої на співпраці 
учнів, зустрічаються в різниõ культураõ 
практично в усі часи.

Принцип співробітництва учнів у процесі 
навчання був одним з чотирьоõ великиõ прин-
ципів конфуціанської педаãоãіки, яка стверд-
жувала, ùо навчання на самоті без товаришів 
обмежує світоãляд і знижує рівень пізнання. 
Ідентична система культивувалася в серед ньо-
вічній Àнãлії. 

Система т’юторства є ефективною тому ùо: 
– т’ютори – товариші, їм завжди леãше 

поставити запитання;
– т’ютори – зразки (вже домоãлися деякиõ 

успіõів у навчанні);
– т’ютори завжди намаãаються зробити 

курс цікавішим, оскільки знають, ùо може 
зацікавити однолітків;

– т’ютори ставляться до виконуваниõ робіт 
з підвиùеною відповідальністю, оскільки боя-
ться втратити репутацію перед викладачем.

ßкùо застосовувати цю систему у навчан-
ні студентів-журналістів, то тут можна прис-
тавити одноãо т’ютора до трьоõ під’юторниõ 
(õоча у ß. Коменськоãо і у Áерклі практи ку-
валося приставлення до одноãо т’ютора десяти 
підт’ютерниõ). Проте така система може спра-
цювати лише в тому випадку, якùо і т’ютори, 
і підт’ютерні будуть членами однієї академіч-
ної ãрупи. 

2. Запровадження «курсу відеолекцій» на 
додачу до традиційниõ для ефектівнішої під ãо-
товки студентів до практичниõ (семінарськиõ) 
занять та контрольно-модульниõ робіт. 

Т. Нікітіна відзначає: «Види пам’яті роз-
різ няються за ознакою модальності (зорова, 
слуõова тоùо), при цьому важливо відзна чи-
ти, ùо рідко всі ці види пам’яті розвинені 
рівною мірою, зазвичай, краùе якийсь один 
із ниõ. Тому корисно з’ясувати, яка пам’ять – 
зорова, слуõова або руõова – більшою мірою 
розвинена у конкретної людини, і свідомо 
намаãатися «розмовляти» з пам’яттю зручною 
для неї мовою. Найбільш ãлибоко ця проблема 
пов’язана з успішністю навчання» [22, 8]. 

Студенти теж поділяються на візуалів (у якиõ 
спостеріãається переважне домінування зоро-
вої модальності) та аудіалів (у якиõ превалює 
слуõова модальність). Тому курс відеолекцій, 
який буде доповненням до основноãо матеріа-
лу лекційниõ занять, зробить процес навчання 
ефективнішим, оскільки віртуальний інтер-
пер сональний, міжособистісний діалоã викла-
да ча зі студентом сприйматиметься краùе. 
Головним має стати зведення важкої мови 
підручників, з їõ складним для сприйняття 
термінолоãічним апаратом і тезаурусом, до 
зрозумілоãо, заõопливоãо, артистичноãо викла-
ду матеріалу в жанрі лекції з використанням 
елементів діалоãу. 

3. Використання різниõ типів ãри як форми 
проведення семінарськиõ занять. 

Зазвичай викладачі ставляться до певної 
дисципліни з академічною серйозністю, іãно-
руючи важливість ãри. Це відбувається через 
те, ùо ãра розуміється як недоречна для нав-
чальноãо процесу. Насправді ãра є соціокуль-
турним феноменом, а іãровий елемент місти-
ться в усіõ сфераõ життя людства. Поняття 
ãри виступає певною конституційною озна-
кою, певною домінантою, через яку філософ 
Й. Гейзінґа трактує всю культуру, відзна-
чаючи «іãровий õарактер культурноãо життя 
визнаний усіма» [23, 14]. Й. Гейзінґа вміùає 
в «іãровий простір» юриспруденцію, війну, 
мудрість, науку та різні види мистецтва (лі-
тературу, музику, живопис). Важливим тут 
є думка про те, ùо ãра перетворюється на 
серйоз не, до тоãо ж ãра здатна повністю 
поãлинути людину. До тоãо ж ãрі властивий 
змаãальний õарактер.

Тому цілком доречним виявляється вмі-
ùен ня в ідентичний іãровий простір і журна-
лістської освіти. Тобто йдеться про викорис-
тання іãровиõ методик чи деякиõ видів ãри на 
практичниõ (семінарськиõ) заняттяõ. Таким 
чином, ãра буде змістовою формою, ùо нести-
ме ідейне-смислове навантаження, сприятиме 
реалізації соціально-педаãоãічної функції. Про 
важливість використання іãровиõ прийомів, 
узãоджениõ з предметом, який викладається, 
свідчить відомий дослідник Гі Ëефрансуа у 
праці «Прикладна педаãоãічна псиõолоãія» [24]. 

Îдним з найцікавішиõ та дієвиõ видів 
ãри, яка може бути запроваджена на семінар-
ськиõ заняттяõ, є брейн-ринã, де студенти 
зможуть продемонструвати командність, швид-
кість мислення, заãальний інтелект і рівень 
підãо товки за конкретними темами. Такий 
вид ãри передбачатиме поділ студентів на дві 
коман ди з рівною кількістю ãравців і правила 

Âèêîðèсòàííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó âèщîмó íàâ÷àëьíîмó зàêëàä³ 



50
Óêðà¿íñüêå æóðíàë³ñòèêîçíàâñòâî, 2017, âèï. 18

телевікторини «Áрейн-ринã», запровадженої 
В. Ворошиловим у 1988 р. Можна практи-
ку вати на семінарськиõ заняттяõ і таку 
відому ãру як «Найрозумніший». Специфіка 
такиõ іãор виявлятиметься в тому, ùо вони 
матимуть суто журналістикознавчий õарак тер. 
Проведення семінарськиõ занять у формі ãри 
буде для студента ефективним мотиваційним 
чинником. Важливим компонентом ãри на се-
мінарськиõ заняттяõ може бути розãадування 
студентами кросвордів та сканвордів на тему 
семінарськоãо заняття, ùо має стати об’єктив-
нішим оцінюванням рівня знань студентів, 
ніж традиційне тестування. Іãрова теõнолоãія 
сприятиме емоційному сприйманню змісту 
навчання студентом, поãлибить мотивацію. 

Цікавою є практика кафедри теорії масо-
виõ комунікацій Челябінськоãо державноãо 
університету. Тут у навчальному процесі під-
ãотовки журналістів реалізуються такі іãри 
як «Немой свидетель», «Газетная утка в эфи-
ре», «Конференция псевдонимов», «Ðедакцион-
ный предбанник», «Выставка-продажа» [25]. 

Ë. Àлександров вважає, ùо в журналіст-
ській освіті можна практикувати різні іãрові 
методики: «Це можуть бути індивідуальні чи 
командні «змаãання», тренінãи, інтелектуальні 
та емоційні іãри, монолоãічні і діалоãічні 
форми (або їõ комбінації), вільно орãанізовані 
«рольові» іãри або «ділові іãри» з жорстко 
закріпленим статусом учасників» [25].

Іãри «Áрейн-ринã» та «Найрозумніший» на-
лежать до інтелектуальниõ іãор. Ë. Àлександ-
ров ãоворить про рольову ãру як про одну з 
модифікацій, на основі якої ми виводимо ùе 
одну інноваційну теõнолоãію – моделювання 
практичниõ ситуацій. 

4. Моделювання практичниõ ситуацій. Цей 
різновид рольовиõ іãор може бути важливим 
елементом набуття професійноãо досвіду. 

Ë. Àлександров виокремлює кілька моделей 
практичної ситуації: «Крім ролі «журналіста», 
учасникам надається можливість побути в ролі 
джерела інформації, ãероя публікації, колеãи 
по редакції, порушника спокою в редакції, 
проблемноãо співрозмовника в інтерв’ю, спів-
робітника офіційної прес-служби, мировоãо 
судді та іншиõ умовниõ фіãур» [25].

Тут важливим є не стільки сам результат, 
скільки псиõолоãічний досвід, який отримує 
студент внаслідок імпровізації конкретної си-
туації, здобуття вміння виступати в різниõ со-
ціальниõ роляõ та іпостасяõ. Про важливість 
використання моделювання в медіаосвіті, зо-
крема в дисципліні «Журналістське розслі-
дування», свідчить і Н. Калашник: «Ðезульта-

тивними є іãрові стратеãії, спрямовані на роз-
виток навичок спілкування в комунікативниõ 
моделяõ «журналіст – джерело інформації», 
«журналіст – антиãерой розслідування», «жур-
наліст – державний службовець» тоùо. Таким 
чином відпрацьовуються знання правової ба-
зи діяльності журналіста, йоãо емоційна і 
псиõолоãічна стійкість, журналістська прин-
циповість» [12].

На основі моделювання практичниõ ситуа-
цій та експериментування відбувається ста-
новлення особистості журналіста не лише як 
ретранслятора інформації, а як аналітика. 

5. Візуалізація та унаочнення процесу 
навчання. Тобто не лише застосування муль-
тимедійниõ теõнолоãій чи презентаційноãо 
викладу лекційноãо матеріалу, електронниõ 
підручників та словників, а й створення ди-
дактичноãо матеріалу та пропонування якіс-
ниõ прикладів, взірців медіапродукту. 

6. Проведення тренинãів з орієнтацією на 
дискусійні питання та спільний пошук від-
повідей. Ðобота в ãрупаõ, колективне обãово-
рення проблемниõ питань активізує творче та 
аналітичне мислення студентів, сприяє роз-
вит ку креативності. ßк наãолошує Г. Áевз, 
тренінãові форми навчання повністю оõоп-
люють весь потенціал людини: рівень та обсяã 
її компетентності (соціальної, емоційної та 
ін телектуальної), самостійність, здатність до 
прийняття рішень, до взаємодії [26]. Тренінãо-
ва теõнолоãія є доволі продуктивною в нав-
чанні, оскільки перетворює студента з пасив-
ноãо одержувача, споживача інформації, в 
ак тивноãо учасника. 

Важливо також враõовувати індивідуаль-
ні, вікові та соціопсиõолоãічні особливостей 
студентів, застосувати як диференційовано-
ãру повий, так й індивідуальний підõоди.

Метою дисципліни «Теõнічні засоби ме-
дій ноãо виробнитцва» відповідно до інтенції 
виãотовлення універсальноãо журналіста є 
оз на йомлення студентів з базовими теõнічни-
ми засобами медійноãо виробництва та різно-
манітними проãрамами створення медійноãо 
друкованоãо продукту (ãазети чи журналу), 
основними прийомами та теõнікою відео зйом-
ки, роботи з аудіо (для радіо і телебачення) 
та роботи зі світлом; вироблення у студентів 
вміння працювати з теõнічним обладнан-
ням – відеокамерами, цифровими диктофо-
нами, стан ціями нелінійноãо монтажу відео 
і аудіо, студійним ефірним обладнанням. 

При викладанні фаõової дисципліни «Теõ-
нічні засоби медійноãо виробництва» (як для 
лекційниõ, так і для семінарськиõ занять) 
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доцільними та ефективними, на нашу дум-
ку, є:

– використання різниõ типів ãри, як фор-
ми проведення семінарськиõ занять, зокрема 
пропонування студентам кросвордів та скан-
вордів на тему семінарськоãо заняття ùодо 
визначення основниõ термінів навчальної дис-
ципліни.; 

– створення розãорнутиõ мультимедійниõ 
презентацій на тему семінарськоãо заняття, де 
студенти представляють власну точку зору; 

– студентські (ãрупові) дебати з відстою-
ван ням власної позиції ùодо проблемниõ 
пи тань курсу «Теõнічні засоби медійноãо ви-
робництва», обãоворення студентами найбільш 
успішноãо дизайну для тоãо чи тоãо типу мас-
медіа, композиції, монтажу, звуковиõ ефектів 
тоùо, конкретної радіо- або телепередачі, до-
кументальноãо фільму, де викладач виступає 
модератором, шоуменом. Тут можливе засто-
сування методу мозковоãо штурму. За Î. Îні-
ùенко [27]. Для реалізації методу слід розді-
ли ти студентів на дві ãрупи: на осіб з творчим 
складом розуму та осіб з критичним складом 
розуму, де перша ãрупа буде ãенерувати ідеї та 
оцінки, а друãа – аналізувати та критикувати 
запропоновані ідеї. Ті ідеї, ùо встоять про-
ти критики, сприйматимуться як підсумкова 
оцін ка явиùа; 

– ãрупова робота студентів ùодо створення 
ãазети (журналу), радіо- чи телепередачі. 
Такі ãрупові завдання навчатимуть студентів 
роботі в колективі, створюватимуть атмосфе-
ру співробітництва, взаємодії, сприятимуть 
розвитку комунікаційниõ якостей та вміння 
працювати в команді задля реалізації успіш-
ноãо медіапроекту, демонструватимуть колек-
тивну творчість;

– унаочнення представленоãо на лекцій ниõ 
заняттяõ теоретичноãо матеріалу за раõунок 
відеоматеріалів, анімаційниõ фраãментів, ùо 
сприятиме підвиùенню ефективності засвоєн-
ня знань студентами.

Îсновними видами практикуму, ùо може 
застосовуватися в межаõ предмета «Теõнічні 
засоби медійноãо виробництва», є:

1) проведення викладачами майстер-класів 
з проãрам Adobe PageMaker v.7.0, QuarkXPress 
Passport v.7.3, Adobe Illustrator CS3, Adobe 
InDesign CS3 та створення студентами друко-
ваноãо медіапродукту, верстка макету ãазети 
чи журналу в одній із запропонованиõ проãрам. 

Здійснення цьоãо виду практикуму мож-
ливе за умов роботи у віртуальній редакції, 
зокрема мультимедійниõ аудиторій, облад-
наниõ великими екранами, та наявності на 

всій території ВНЗ безпровідноãо доступу до 
інтернету (Wi-Fi). Необõідна як демонстрація 
практичниõ навичок верстки, так і виявлення 
рівня креативності студентів, таланту митця, 
оскільки їм пропонується не лише зверстати 
ãазету, а продумати її бренд, лоãотип, ãасло, 
концепцію та контент. Îкрім тоãо, виявляє-
ться рівень володіння відповідним терміноло-
ãічним апаратом та йоãо розуміння. Створюю-
чи макет ãазети (ãрафічний план), студенти 
мають продемонструвати розуміння такиõ ка-
теãорій: службові засоби (виõідні відомості, 
колонтитули), розділові деталі, ùо виконують 
декоративно-видільно-роздільну функцію (про-
біли, лінійки та різноманітні фіãурні елемен-
ти – зірочки, ромбики, ліõтарики), композиція 
ãазети (конкретна розробка сюжетно-тематич-
ноãо каркасу ãазети, оформлення полос та 
розворотів, установлення співвідношеньо бся-
ãу, світла й тіні, кольорової ãами, насиченість 
тонів і фарб, пропорції, масштаб, симетрія 
та асиметрія, контраст і нюанс, метр і ритм, 
конструкція полоси, конфіãурація матеріалів), 
формат ãазети, її обсяã, формат полоси, формат 
і кількість текстовиõ колонок, ілюст раційне 
оформлення номеру, шрифтове оформлення 
заãоловків та тексту, методи виді лення ма-
теріалів (композиційний, ãрафічний, комбі-
но ваний), види подачі текстовиõ матеріалів 
(добірка, «вікно», «підвал», «ãориùе», «стояк», 
«розãортка», тематична сторінка), демонст-
рують вміння пожвавити полосу, зробити ком-
позицію більш динамічною, знання різниõ 
видів верстки (брускова, ãоризонтальна, вер-
тикальна, мішана, симетрична, асиметрична), 
ùо визначаються тематикою видання. ßк 
влучно сказав Î. Циãанов [28], таким чином 
студенти вчаться бути режисерами ãазетноãо 
номеру. 

У результаті відбувається ãармонійне поєд-
нання теорії і практики, студенти створюють 
власні ориãінальні медіапродукти. Своє розу-
міння теоретичниõ канонів студенти демонст-
рують у коментаряõ до ãазети, де подають 
ана ліз теõнічноãо оформлення. Протяãом 
2012/2013 в межаõ дисципліни «Теõнічні за-
соби медійноãо виробництва» були створені 
інформаційні проекти студентів першоãо курсу 
напряму підãотовки «Журналістика» Україн-
ськоãо ãуманітарноãо інституту зокрема: ін-
фор маційно-розважальна ãазета «Компас», 
ку льтурно-просвітницькі ЗМІ «Культурный 
простор» та «Ðитмы сердца», туристична ãа-
зета «Подорожуючий», сімейна ãазета «Друж-
ня сім’я», студентський журнал УГІ «Student’s 
world» («Світ студента») тоùо.
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2) як практичний елемент у межаõ предме-
та «Теõнічні засоби медійноãо виробництва» 
студенти навчаються основним засадам робо ти 
у цифровиõ мас-медіа. Завдяки тій потуж ній 
матеріально-теõнічній базі, ùо має Україн-
ський ãуманітарний інститут» (зокрема теõ-
нолоãії Wi-Fi на всій території навчальноãо 
закладу та низці мультимедійниõ аудиторій), 
викладач має змоãу наочно пояснити студен-
там основні меõанізми роботи в електронній 
журналістиці (як працювати з пакетами аудіо- 
та відеомонтажу, як побудувати роботу в 
конверãентній редакції); 

3) важливим практичним елементом є мож-
ливість для студентів детально ознайомитися 
з основними засадами роботи на телебаченні: 
основні прийоми та теõнолоãія відеозйомки, 
робота з аудіовізуальними елементами та зі 
світлом. Студенти у межаõ курсу вчаться пра-
цювати з мікрофоном, відеокамерами, цифро-
вими диктофонами, студійним ефірним об-
лад нанням. Ðеалізація цьоãо практичноãо 
елемен ту на лекційниõ та семінарськиõ за-
няттяõ можлива завдяки розміùенню на те-
риторії Українськоãо ãуманітарноãо інституту 
сучасної студії всеукраїнськоãо транснаціона-
льноãо телеканалу «Надія – Hope Channel 
Ukraine». Навчання студентів здійснюється 
також на засадаõ тісної співпраці з операто-
рами та режисерами телеканалу, які влашто-
вують студентам майстер-класи з відеозйомки, 
створення інформаційниõ сюжетів та монтажу. 

Висновки. В навчальному процесі освітньо-
ãо напряму «Журналістика» необõідно вико-
рис товувати інноваційні теõнолоãії та прак-
тичні елементи, ùоб досяãти симбіозу теорії 
з практикою. Доцільною є не модель прис то-
суванства студента до сучасниõ інформацій-
ниõ теõнолоãій, а створення Елітарної люди-
ни через реалізацію моделі навчання «вічноãо 
студента», виõовання такої особистості, ùо 
здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє 
критично мислити, ãенерувати нові ідеї. Ви-
користання інноваційниõ теõнолоãій зробить 
навчальний процес цікавішим, жвавішим, 
ба ãатоãранним, полеãшить сприймання та 
запам’ятовування матеріалу, поãлибить моти-
вацію опанування дисципліни студентами, 
сприятиме становленню творчої особистості, 
екстраполяції студентськиõ знань на прак-
тичну діяльність, реалізації знань, фаõовиõ 
компетенцій у реальниõ «польовиõ» умоваõ.

Список літератури
1. Зàсóðсêèé ß. Н. Журналистское образова ние 

в информационном обùестве / ß. Н. Засурский // 

Вестник Московскоãо университета. Серия Жур-
налистика. – 2006. – № 4. – С. 6-15.

2. Бàðàíîâà Е. À. Процесс конверãенции СМИ 
и журналистское образование / Е. À. Áаранова / 
Элект ронный журнал «Медиаскоп». – 2010. – 
№ 1. // Ðежим доступу: http://www.mediascope.ru/
node/528. 

3. Зåмëÿíîâà Ë. М. Модернизация современ-
ноãо журналистскоãо образования – значение науч-
ноãо опыта зарубежной коммуникативистики / 
Ë. М. Землянова / Электронный журнал «Ме-
диаскоп». – 2007. – № 1 // Ðежим доступу: http://
www.mediascope.ru/node/61. 

4. Êèðèëëîâà Н. Á. Медиаобразование в эпоõу 
социальной модернизации / Н. Á. Кириллова // 
Педаãоãика. – 2005. – № 5. – С.13-21.

5. Сâèòè÷ Ë. Г., Ширяева À. À. Проблемы 
подãотовки журналистов (Итоãи социолоãическоãо 
исследования) / Ë. Г. Свитич, À. À. Ширяева // 
Вестник Московскоãо университета. Серия Жур-
налистика. – 2003. – № 6. – С. 16-23.

6. Фàòååâà И. À. Практико-ориентированное 
обу чение журналистике: традиции и перспекти вы / 
И. À. Фатеева / Электронный журнал «Медиас-
коп». – 2008. – № 1 // Ðежим доступу: http://www. 
mediascope.ru/node/82. 

7. Øåсòåðêèíà Ë. П. Современное журна лист-
ское образование: актуализация теõнолоãическоãо 
компонента / Ë. П. Шестеркина / Электронный 
журнал «Медиаскоп». 2011. – № 3 // Ðежим досту-
пу: http://www.mediascope.ru/node/889. 

8. Мèõàéëèí І. Ë. Журналістика як всесвіт: 
вибрані медіадослідження / І. Ë. Миõайлин. – Х.: 
Прапор, 2008. – 512 с.

9. Мèõàéëèí І. Ë. Журналістська освіта і нау-
ка: підручник / І. Ë. Миõайлин. – Суми: Універ-
ситетська книãа, 2009. – 336 с.

10. Ð³зóí В. В. Ідея журналістcької освіти 
в контексті дискурсу про університет / В. В. Ðі-
зун – Ëуцьк: Вежа, 2007. – 30 с.

11. Ð³зóí В. В. Проблеми і перспективи роз-
витку журналістської освіти в Україні початку 
ХХІ століття / В. В. Ðізун // Ðежим доступу: 
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article& 
article=1338. 

12. Êàëàшíèê Н. Á. Використання інновацій-
ниõ теõнолоãій у виùій школі (на прикладі викла-
дання дисципліни «Журналістське розслідуван-
ня») / Н. Á. Калашник // Ðежим доступу: http://
www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e.../kalash 
nyk.pdf 

13. Оíêîâè÷ Г. В. Медіаосвіта в Україні: сучас-
ний стан і перспективи розвитку / Г. В. Îнкович // 
Нові теõнолоãії навчання. – 2010. – № 62. – С. 89-92.

14. Îнкович Г. В. Теõнолоãії медіаосвіти / 
Г. В. Îн кович // Ðежим доступу: http://www-
podelise.ru/docs/17361/index-14775.html 

15. Øóм Ю. À. Журналистское расследование: от 
теории к практике. – М.: «Галерия», 2002. – 164 с.

16. ²äåÿ Університету: Àнтолоãія / Упоряд. 
М. Зубрицька, Н. Áабалик, З. Ðибчинська. – Ëьвів: 
Ëітопис, 2002. – 304 c. 

Сàзîíîâà Ю. О.



53
Óêðà¿íñüêå æóðíàë³ñòèêîçíàâñòâî, 2017, âèï. 18

17. Аðèсòîòåëь Метафизика. Пер. À. В. Ку биц-
коãо / Àристотель – М.: Эксмо, 2006. – 608 с.

18. Ðîзâèòîê журналістської освіти у Велико-
британії // Ðежим доступу: textprom.com/velikobr.
html.

19. Êåссàðèéсêèé Э. Журналистский словарь / 
Э. Кессарийский. – Нижний Новãород, 2002. – 321 с.

20. Êîмåíсêèé ß., Ëокк Д., Ðуссо Ж.-Ж., Пес-
талоцци И. Педаãоãическое наследие / ß. Ко менс-
кий, Д. Ëокк, Ж.-Ж. Ðуссо, И. Песталоцци. – М.: 
Педаãоãика, 1989. – 416 стр.

21. Òьòîðсòâî // Ðежим доступу: www.taom.ru/
main/ped_tutors.php.

22. Нèêèòèíà Т. Á. Самоучитель по разви-
тию памяти (теõника скоростноãо запоминания) / 
Т. Á. Никитина. – М.: Международное Àãентство 
«A. D. & T.», 2002. – 304 с.

23. Хåéзèíãà Й. Homo ludens. В тени завтраш-
неãо дня / Й. Хейзинãа. – под. ред. Г. Тавризян. – 
М.: Проãресс-Àкадемия, 1992. – 464 с.

24. Ãè Ëефрансуа Прикладная педаãоãическая 
псиõолоãия. – СПб.: ПÐÀЙМ-ЕВÐÎ- ЗНÀК, 2005. – 
416 с.

25. Аëåêсàíäðîâ Ë. Г. Творческие «иãровые» 
ме тодики как инновации журналистскоãо обра-
зо вания / Ë. Г. Àлександров // Ðежим доступу: 
http://journ.usu.ru/index.php/component/-content/
article/401

26. Бåâз Г. М. Îсновні положення ùодо 
проведення тренінãів / Г. М. Áевз, Î. П. Главник 
[Електронний ресурс]. – Ðежим доступу: http: // 
ru.osvita.ua/school/method/technol/598/.

27. Оí³щåíêî Î. В. Тренінã як інноваційна мето-
дика навчання в системі післядипломної педаãоãіч-
ної освіти / Î. В. Îніùенко // Вісник Черніãівськоãо 
національноãо педаãоãічноãо університету. Серія. 
Педаãоãічні науки. – 2015. Вип. 132. – С. 106-109.

28. Цыãанов Î. В. Ðежиссура ãазетноãо номера / 
Î. В. Цыãанов. –М.: Мысль, 1968. – 188 с.

Надійшла до редколеãії 30.07.17

Reference list
1. Zasurskyi, Ya. N. (2006), “Journalism educa tion 

in the information society”, Vestnyk Moskovskoho 
Unyversyteta. Seryia Zhurnalystyka [Bulletin of Mos-
cow University. Series Journalism], vol. 4, pp. 6-15.

2. Baranova, E. A. (2010), “The process of conver-
gence of the media and journalism education”, 
Elektronnyi Zhurnal Mediaskop [Electronic Journal 
Mediaskop], vol. 1, available at: www.mediascope.ru/ 
(accessed 18 May 2015).

3. Zemlianova, L. M. (2007), “Modernization of 
contemporary journalism education - the value of scien-
tific experience of communication science abroad”, 
Elektronnyi Zhurnal Mediaskop [Electronic Journal 
Mediaskop], vol. 1, available at: www.mediascope.ru/ 
(accessed 12 March 2015).

4. Kirillova, N. B. (2005), “Media education in the 
era of social modernization”, Pedagogika [Pedagogy], 
vol. 5, pp. 13-21.

5. Svitich, L. G. & Shiryaeva, (2003), “Problems 
of training of journalists (results of sociological 

research)”, Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 
Zhurnalistika [Bulletin of Moscow University. Series 
Journalism], vol. 6, pp. 16-23.

6. Fateeva, I. A. (2008), “Practice-oriented jour-
na lism education: traditions and perspectives”, Elekt-
ronnyi Zhurnal Mediaskop [Electronic Journal Me-
dia skop], vol. 1, available at: www.mediascope.ru/ 
(acce ssed 12 December 2015).

7. Shesterkina, L. P. (2011), “Modern journalism 
education: actualization of  technological component”, 
Elektronnyi Zhurnal Mediaskop [Electronic Journal 
Mediaskop], vol. 3, available at: www.mediascope.ru/ 
(accessed 9 May 2015).

8. Mykhailyn, I. L. (2008), Journalism as Univer-
se: Selected Media Studies, Prapor, Kharkiv, 512 p.

9. Mykhailyn, I. L. (2009), Journalism Education 
and Research: a Textbook, Universytetska knyha, 
Sumy, 336 p.

10. Rizun, V. V. (2007), The Idea of Journalism 
Education in the Context of the Discourse on Uni-
versity, Vezha, Lutsk, 30 р.

11. Rizun, V. V. (2015), “Problems and prospects 
of journalism education in Ukraine in the XXI cen-
tury”, available at: http://journlib.univ.kiev.ua/in 
dex.php?act=article&article=1338 (accessed: 19 Ap ril 
2015).

12. Kalashnyk, N. B. (2012), “Using innovative 
technologies in higher education (for example, teaching 
of the discipline “Journalistic Investigation”)”, avai-
lable at: http://www-philology.univer.kharkov.ua/na 
uka/e.../kalashnyk.pdf (accessed: 17 May 2015).

13. Onkovych, H. V. (2010), “Media education 
in Ukraine: current state and prospects for develop-
ment”, Novi Tekhnolohii Navchannia [New Tech no-
logies of Training], vol. 62, pp. 89-92. 

14. Onkovych, H. V. (2011), “Technologies of media 
education”, available at: http://www-podelise.ru/docs/ 
17361/index-14775.html (accessed: 09 April 2015).

15. Shum, Ju. A. (2002), Investigative Journa lism: 
From Theory to Practice, Galeriya, Moscow, 164 p.

16. Zubrytska, M., Babalyk, N. & Rybchynska, Z. 
(2002), An Idea of University: An Anthology, Litopys, 
Lviv, 304 p.

17. Aristotel (2006), Metaphysics, Eksmo, Moscow, 
608 p.

18. “Development of journalism education in the 
UK”, available at: textprom.com/velikobr.html (acce-
ssed: 07 May 2015).

19. Kessariyskiy, E. (2002), Journalistic Dictio-
nary, Nizhniy Novgorod, 321 p.

20. Komenskiy, Ja., Lokk, D., Rousseau, J.-J. & 
Pestalozzi, H. (1989), Pedagogical Heritage, Peda-
gogika, Moscow, 416 p.

21. Tolyatti Administration Academy, “Tutoring”, 
available at: www.taom.ru/main/ped_tutors.php (acce-
ssed: 18 March 2015).

22. Nikitina, T. B. (2002), A Tutorial on Memory 
Improvement (High-Speed Reading Technique), Mezh-
dunarodnoe Agentstvo “A. D. & T.”, Moscow, 304 p.

23. Huizinga, J. (1992), Homo Ludens. In the 
Shadow of Tomorrow, Progress-Akademiya, Moscow, 
464 p.

Âèêîðèсòàííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó âèщîмó íàâ÷àëьíîмó зàêëàä³ 



54
Óêðà¿íñüêå æóðíàë³ñòèêîçíàâñòâî, 2017, âèï. 18

Сàзîíîâà Ю. О.

Sazonova Yuliia. 
The Use of Innovative Technologies in Higher Education(for Example, Teaching the Subject «Technical 

Means of Media Production» in the Ukrainian Institute of Arts and Sciences)
Main objective of the study: was to identify the ways to optimize the learning process of students of the 

speciality “Journalism” on the example of teaching of professional disciplines. 
Methodology: In our study we used such methods that are most traditional for educational research: 

traditional teaching (particularly the applied pedagogical observation, study and generalization of pedagogical 
experience, selection and systematization of primary sources, review of product activities of students); 
pedagogical experiment (in particular the implemented creative and transformative experiment, which is to 
develop hypotheses and the offer of specific innovative technologies for teaching the subject “Technical means 
of media production”, and use of these technologies in pedagogical activity), modeling method (which is used 
to detect and to classify the proposed innovative technologies), the method of forecasting (which we define as 
the accumulated scientists pedagogical experience making the current assumptions about the performance of 
certain innovative technologies). 

Results and conclusions: as a result, the study outlines the main factors of efficiency of the educational 
process, including the use of innovative technologies and the application of practical elements; definitely a 
basic goal and objectives of journalistic education; it reveals the causes of collisions of media education and 
practical activity, and suggests the prospects to overcome, in part because of the emphasis on the creation 
models of cross-media trained journalist; defined by innovative technologies that can improve the performance 
of media education, including: tutors technology, introduction of the course of video lectures, the use of 
different types of games and gaming techniques, modeling of practical situations and role games, visualization 
and illustration of the process of learning, the use of innovative techniques as trainings in media education; it 
is offered the practical types that can be used in the discipline “Technical means of media production”.

Keywords: media education; educational process; cross-media trained journalist; innovative technologies; 
workshop.

Сазонова Ю. А. 
Использование инновационных технологий в высшем учебном заведении (на примере преподавания 

дисциплины «Технические средства медийного производства» в Украинском гуманитарном институте)
Цель исследования: определить пути оптимизации учебноãо процесса подãотовки студентов специа-

льности «Журналистика» на примере преподавания профессиональныõ дисциплин.
Методы: традиционно-педаãоãический (применяется педаãоãическое наблюдение, изучение и обобùение 

педаãоãическоãо опыта, отбор и систематизация первоисточников, рассмотрение продуктов деятельности 
студентов); метод моделирования (используется для выявления и классификации инновационныõ теõн-
олоãий), метод проãнозирования (блаãодаря которому определяется накопленный медиаисследователями 
педаãоãический опыт и делаются текуùие предположения относительно продуктивности различныõ 
инновационныõ теõнолоãий).

Главные результаты и выводы: в результате исследования определены основные факторы эффективности 
учебноãо процесса, оõарактеризовано основную цель и задачи журналистскоãо образования, раскрыты 
причины коллизии медиаобразования и практической деятельности и предложены перспективы её 
преодоления, определены инновационные теõнолоãии, способные повысить продуктивность медиаобра-
зования, предложено виды практикума, что может применяться в дисциплине «Теõнические средства 
медийноãо производства».

Ключевые слова: медиаобразование; учебный процесс; универсальный журналист; инновационные теõ-
нолоãии; практикум.
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