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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РОЗВАЖАЛЬНОГО СЕГМЕНТУ В 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Модель поведінки сучасної людини передбачає наявність соціальних 

мереж як невід’ємної частини її життя. Інстаграм, Фейсбук, Телеграм та 

безліч інших – це те, з чого починається день більшості. Гортаючи стрічку 

новин чи переглядаючи особисті повідомлення, користувач не має 

можливості ізолюватися від інформації, яка надходить із зовнішнього 

світу, а розважальний контент зазнав змін та інтегрувався у новітній 

формат. Його жанри стали більш гібридизованими, а форма простішою. Та 

з чого це почалося? 

Історія створення та розвитку соціальних мереж почалася не так 

давно. Появою та початком стрімкого розвитку перших форумів 

вирізнилися 1990-х рр., приблизно в ті ж часи створилися перші блоги. На 

думку американського дослідника Йохая Бенклера, блоги завдячують 

своїм життям появі програмного забезпечення, в суть котрого входили 

ширші можливості, однією з яких була зміна веб-сторінки: «Технічно 

блоги є частиною більшої категорії інновацій, які, в свою чергу, змогли 

зробити соціальні мережі придатними до користування»  [5, с. 216].  

Відомо, що у 1998 р., був створений онлайн-сервіс Open Diary з 

новою можливістю коментування постів, а через рік був заснований інший 

схожий сервіс – LiveJournal. Різноманітність контенту у різних форматах, а 

саме наявність аудіо та відео, зміг запропонувати MySpace у 2003 р. Окрім 

цього, нова соціальна мережа давала можливість створювати групи 

профілів за інтересами, а через рік з’явився Фейсбук. Згодом, на світ 

побачив Твіттер, Інстаграм, тощо.  

У своїх працях, науковий співробітник Асоціації дослідження нових 

засобів комунікації, Пол Гіллен пише, що соціальні мережі поєднують різні 

онлайн-технології, адже їх характерною рисою є те, що користувачі самі 

створюють контент [1, с. 66-70]  

І дійсно, усі відомі сучасні онлайн-платформи мають свій 

неповторний набір технологій та інтерфейс, які вирізняють їх від усіх 

інших. Саме тому, через розвиток Інтернет-простору, людство отримало не 

тільки форуми та блоги для спілкування, а й мультимедійні можливості 

різних онлайн-сервісів. Український дослідник А. Паливода зазначає, що 

контент у вищезгаданих медіасервісах генерується переважно за участі 

користувачів, а не централізованої редакції. [3]  

Таким чином, окрім взаємодії між собою, вони доповнювали дописи 

інших, автоматично стаючи співавторами, генеруючи текстовий 

інформаційний сегмент певного медіасервісу. З часом, можливості 



 

6 
 

розширились, контент видозмінювався, тож зараз будь-хто може створити 

аудіо-візуальну складову комунікативного сегменту мережі. Тож після 

переломного моменту, вищезгадане поняття можна поділити на два види: 

текстовий і мультимедійний. 

В свою чергу, за характером інформації мультимедійний контент 

може бути комерційного, інформаційного та розважального змісту. 

Найпопулярнішими соціальними мережами сучасності є Фейсбук, 

Твіттер та Інстаграм. Саме тут люди шукають усе, що пов’язане із 

соціальним життям: від висловлень лідерів думок та пізнавальних постів 

до матеріалів розважального характеру.  

Неможливо уявити весь цей процес без символічної кнопки «Like», 

яка з англійської мови перекладається як «Мені подобається». Саме вона 

мала і має великий вплив на поширення постів, адже сповіщає про 

ставлення користувача до публікації, яку він відмітив цією кнопкою. Поява 

«Like» датується 1998 р., а запатентував її голландський програміст Ван 

дер Меєр. У 2010 р., вона з’явилася в ужитку Фейсбук, а згодом 

поширилась і на інші соціальні мережі. [4] 

За допомогою кнопки «Мені подобається», розповсюджується 

розважальний контент, а коли він робить це дуже стрімко, Інтернет-

користувачі називають його вірусним. Тут можна провести аналогію з 

однією з маркетингових стратегій, яка використовує звичку людини 

ділитися інформацією. Тобто коли користувач отримує смішну картинку 

чи гарне відео, він поспішає переслати це ще комусь і саме таким шляхом 

файл поширюється мережею далі. 

Співзасновник The Huffingto Post та BuzzFeed, Джон Перетті, під час 

доповіді на виставці Web2.0 Expo у Сан-Франциско підмітив, що для 

вірусності контенту є більш важливою його інформативність. У 

публікаціях ресурсу BuzzFeed зазвичай в пріоритеті стоїть реакція читачів, 

адже вважається, що матеріали повинні спонукати людей до поширення.  

У липні 2014 року, було здійснене дослідження, яке визначило 

причину виникнення різниці в популярності контенту в соціальних 

мережах. Його здійснив ірландський медіапроект NewsWhip, в якому 

дослідники зібрали та проаналізували 2 000 матеріалів за останній місяць, 

аби з’ясувати, який контент найбільше цікавить користувачів та якими 

матеріалами вони ділилися найбільше. 

Використана технологія, дозволяла відстежувати активність 

контенту в соціальних мережах, після чого матеріали були поділені на такі 

категорії: «Новини», «Спосіб життя», «Політика» та «Вірусний контент». 

Результати дослідження NewsWhip показали, що найпопулярнішим був 

контент, опублікований ресурсами з категорії «Вірусний» (39%) та «Спосіб 

життя» (27%), матеріали новинних видань становили трохи менше  (25%), 

а політичне спрямування опинилося на останньому місці рейтингу (лише 

9%). [2, с. 503-504]  

Постійні зміни в області потреб Інтернет-користувачів, розвиток 

мультимедійних платформ та гібридизація жанрів досить ускладнюють 
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процес дослідження різновидів контенту. На даний момент, 

найпоширенішим сучасним терміном, який огортає гумористичний 

контент є «мем». «Меми» - найпопулярніший вид матеріалів на 

розважальну тематику. Найчастіше «меми» публікуються у вигляді 

зображень чи відео. Створюючи такий контент, необхідно пам’ятати про 

інтереси своєї цільової аудиторії. 

Таким чином, історія розвитку розважального сегменту в соціальних 

мережах простежується ще з часів появи перших форумів та блогів, де з 

усіх представлених можливостей тогочасності було тільки текстове 

створення постів та їх коментування. З часом,  мультимедійні майданчики 

для поширення інформації вдосконалились, тож зараз людство має велике 

різноманіття контенту: починаючи від текстового формату та закінчуючи 

аудіовізуальним.  
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 «ХУДОЖНЄ СЛОВО» ПРОЄКТ СТВОРЕННЯ САЙТУ ПІДТРИМКИ 

МОЛОДИХ ЛІТЕРАТОРІВ 

 

Досліджувана тема актуальна, тому що сучасне суспільство неможливо 

уявити без творчо обдарованих особистостей, здатних застосовувати свої знання 

на практиці для удосконалення старих і проєктування нових об’єктів людської 

діяльності. Які переваги створення літературного сайту? Чи впливає творчість на 

людську психологію? 

Розроблення теоретичної моделі студентського літературного сайту, що 

дасть змогу студентам реалізовувати себе у їх творчості. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/121
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2391440,00.asp
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Під час навчання в університеті студенти розвиваються не тільки у своїй 

майбутній професії, а й мають багато хобі. Університет може дати можливість 

талановитим студентам ділитися своєю творчістю. 

Поціновувачі класичної літератури скажуть, що її статус не задовільний. У 

нас багато талановитих авторів, яких не помітили. Організація змагань, 

створення клубу підтримки та сайту можуть вирішити цю проблему, тож всі 

надані сайти потребують оновлення, а всі зацікавлені сторони можуть робити 

публікації. Тому необхідно розробити проект сайту підтримки для таких 

молодих письменників-початківців та журналістів, які зможуть публікуватися та 

отримувати об’єктивну критику та підтримку. 

На додаток до домашньої сторінки сайт повинен містити також інші 

частини. "Домашня сторінка" - на цій сторінці буде меню. "Автор" - тут ви 

можете дізнатися про автора та редактора сайту, а також зареєструватися як 

автор. "Жанр" - у цьому розділі всі твори будуть розділені на кілька частин для 

полегшення пошуку. А розділ "Про нас" буде багатий на інформацію про сайт та 

його автора, а також надаватиме дані для редакторів або авторів, які хочуть 

приєднатися до сайту. 

Щоб створити сайт, вам потрібен ІТ-експерт, або ви можете розробити 

власний сайт. Розробка веб-сайтів не займає багато часу для тих, хто знає мови 

програмування ̠  HTML, CSS, JavaScript тощо. Ви також можете використовувати 

Bootstrap (додаток CSS, який може створити цілісний веб-сайт із власними 

стилями), щоб створити хороший веб-сайт. 

Користувач використовує спеціальну програму під назвою веб-браузер для 

доступу до веб-сайту. Найпопулярніші браузери включають Firefox, Internet 

Explorer, Safari, Chrome та Opera. Щоб переглянути будь-яку сторінку, 

користувачі можуть ввести свою адресу в спеціальному полі браузера, натиснути 

посилання, розміщене на іншому сайті або скористатися закладкою в розділі 

«Вибране». Постачальники програмного забезпечення регулярно випускають 

останні версії браузерів з новими функціями та підтримкою нових мовних 

вкладень. Однак важливо пам’ятати, що багато користувачів не оновлюватимуть 

версію браузера, тому ви не можете покладатися на той факт, що всі відвідувачі 

вашого сайту можуть абсолютно використовувати найновіші функції, 

реалізовані лише в останній версії програми. [1] 

Переглянувши всі переваги створення веб-сайту, можна зробити висновок: 

нам потрібна платформа для публікації  творчих проектів та творів, віршів та 

статей.  

Протягом 2018 року близько 37% українців не читали книг, а 60% 

українців не купували жодної друкованої книги. Європейці купують в 

середньому близько 6-7 книг на рік, тоді як українці купують близько 1 книги на 

рік (статистичні дані включають також шкільні підручники). Кількість книг на 

ринку зменшилася з 21,4 млн. до 18,3 млн. або 15%. Зокрема продажі романів 

впали приблизно на 25%, з 7 млн. примірників до 5,2 млн. 

На даний час жодна країна не планує сприяти розвитку читання в Україні 

(і відповідні плани ЄС вже досягли позитивних результатів). Причина, через яку 

потрібен такий план, полягає в тому, що читання відіграє все меншу роль у 
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дозвіллєвій діяльності в Україні, перетворюючи перегляд фільмів та телешоу, 

спілкування через соціальні мережі тощо. Тенденція до зниження культури 

читання є глобальною, але ситуація в Україні може бути найгіршою. [2] 

Як висновок, необхідна розробка сайту не лише для підтримки творчості 

молодих літераторів та журналістів, а й для просування національного 

мистецтва. 

 

Список використаних джерел 

1.https://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000000954264/PDF/ITD000000000954264.

pdf?_ga=2.20217662.781577704.1555009325-1755404519.1553028651 HTML и 

CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Джон Дакетт ; [пер. с англ. М. А. 

Райтмана]. — Москва : Эксмо, 2020. — 480 с. — (Мировой компьютерный 

бестселлер). C.12-13 

2. https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/profesiya-avtora-v-21-stolitti-

rezultati-doslidzhennya-dohodiv.html  
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СУРЖИК ЯК ПОКАЗНИК НИЗЬКОГО РІВНЯ КУЛЬТУРИ МОВИ ЗМК 

РЕГІОНУ 

 

Проблема мовного суржику має цілу низку об'єктивних передумов, 

зокрема історичного характеру, пов'язаного з російським фактором. Багатовікове 

насаджування російської мови не могло не позначитися на чистоті мови 

української. Тому проблема суржику має здебільшого російське походження. 

Для подолання цієї проблеми журналісту важливо насамперед 

налаштувати себе психологічно, тобто відчути внутрішню потребу розмовляти, 

писати рідною мовою. Тоді процес внутрішнього мислення здійснюватиметься 

теж рідною мовою і не прориватимуться небажані кальки. 

Наступний етап вирішення проблеми мовного суржику - мовна самоосвіта. 

Журналіст із гарною мовно-стилістичною підготовкою не плутатиме слова з 

обох споріднених мов, не змішуватиме граматичні вимоги однієї мови з іншою, 

не тягтиме бездумно в рідну мову слова, що суперечать традиціям нашої 

класичної літератури чи живої народної мови. Інакше суржик процвітатиме й 

надалі як ознака некультурності нації. 

Наукова мовно-стилістична практика (праці Б. Антоненка-Давидовича, 

В. Русанівського, А. Коваль, О. Пономаріва та інших відомих науковців) дає 

достатньо глибоких тлумачень суперечливих випадків вживання мови. Важливо 

осягти методологію цих тлумачень і вдумливо застосовувати її в журналістській 

практиці. Ось деякі аспекти виробленої мовною наукою методології, яка 

дозволяє уникати суржику. 

https://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000000954264/PDF/ITD000000000954264.pdf?_ga=2.20217662.781577704.1555009325-1755404519.1553028651
https://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000000954264/PDF/ITD000000000954264.pdf?_ga=2.20217662.781577704.1555009325-1755404519.1553028651
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/profesiya-avtora-v-21-stolitti-rezultati-doslidzhennya-dohodiv.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/profesiya-avtora-v-21-stolitti-rezultati-doslidzhennya-dohodiv.html
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Зросійщеня українців призвело до втрати дороговказів у користуванні 

рідною мовою. Досі багато хто з мовців залюбки вживає слова благополуччя, 

відправлятися, дислокуватися, добросовісний, економити, значимий, кафетерій, 

настійливий, прийомна, протиріччя, початкуючий і майже цілковито нехтує 

далеко кращі синонімічні відповідники: добробут, вирушати, розміщуватися 

(розташовуватися), сумлінний, заощаджувати, значущий, кав'ярня, 

наполегливий, приймальня, суперечність, початківець. 

Невмотивовані кальки з російської мови особливо вражають у 

словосполученнях фразеологічного та нефразеологічного типу. Тут слова 

начебто українські, але поєднані всупереч семантико-фразеологічним нормам 

нашої мови. У ЗМІ досить часто вислів “квартира з усіма зручностями”. 

Російське слово удобство перекладається в нас зручність (сприятливість, 

приємність у користуванні) та вигода (комфортність, обладнання, що створює 

певні зручності для побуту людини). Наприклад, “Голубенко перейшов на 

другий борт і сів, приємно відчувши велику зручність білих пароплавних 

крісел”[1]. “Є думка розпочати будівництво нового села. І спершу хоч одну 

вулицю опорядити з будинками на кілька поверхів, з вигодами”[2]. Тож 

нормативний вислів української літературної мови - квартира з усіма вигодами 

“Наслідки сталінської політики, що розгромила культурне відродження і 

нанесла смертельний удар по ідеалах та вірі в краще майбутнє”, - пишуть в 

одному вельми поважному часописі. Думка правильна, але: російському 

фразеологізмові наносить (что?) удар відповідає український завдавати (чого?) 

удару. Отже українською фраза мала б звучати так: “Наслідки сталінської 

політики, що розгромила культурне відродження і завдала смертельного удару 

по ідеалах та вірі в краще майбутнє.” 

В одній популярній двомовній газеті читаємо: “Зупинився газик із кількома 

людьми в штатському”. Треба запам'ятати, що основним словом на позначення 

поняття “такий, що не стосується військових справ” є цивільний: цивільний одяг, 

цивільне вбрання. 

Актуальною є проблема зі звуком г. У деяких індоєвропейських мовах він 

близький до нашого г і відсутній у російській мові. Ми ж, наслідуючи росіян, 

починаємо передавати через х навіть у тих словах, де колись вживали г: Ханс, 

Йоханнесбург, Ісфахан, хінді, Хофман. Традиційно писали Ганс, Йоганнесбург, 

Ісфаган, гінді, Гофман. Сліпе копіювання може призвести до появи таких 

фонетичних “новотворів”, як Херакл, Хермес, Хера, хімн, Хітлер, Хомер замість 

узвичаєних і ближчих до оригіналу Геракл, Гермес, Гера, гімн, Гітлер, Гольбах, 

Гомер [5]. 

Подібних суперечливих моментів у вживанні української мови багато. Їх 

можна опанувати, заглибившись у праці вище названих та інших науковців. 

Певної шкоди чистоті рідної мови завдає процес комерціалізації 

інформаційного простору. В гонитві за рейтинговими телевізійними шоу деякі 

діячі від ТБ нехтують культурою мовлення. Так виник відомий образ Вєрки 

Сердючки. На сьогодні це, по суті, символ суржику, який нахабно крокує по 

телеефіру. Але справа не лише у Вєрці Сердючці. Цей образ живучий тому, що 
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на рівні масової свідомості переважає байдужість до рідної мови. Це найбільша 

небезпека. 

Почуття журналістської відповідальності має ґрунтуватися на 

усвідомленні того, що Україна є нашою єдиною батьківщиною, домівкою; і ми 

нікому в світі не потрібні. Маємо дбати про себе самі, про свою економіку та 

культуру. 

Дуже шкода, що суржик і надалі розвивається, хоча його розвиток дуже 

сповільнився за останній час, зокрема завдяки прийнятті “мовного закону” та 

різноманітних доповнень до нього. Будемо сподіватися, що журналісти, та 

звичайні люди в недалекому майбутньому зовсім подолають його і суржик буде 

лишень історією, лишень однією зі сходинок в розвитку української мови.  

Висновки: Українська мова в засобах масової інформації потерпає 

насамперед від двомовності, зазвичай від російської. Також важливим аспектом 

є наявність у мові суржику, жаргонізмів, ненормативної лексики. Це все дуже 

погано впливає як на розвиток мови, так і на її використання під час діалогу 

людей. На щастя, в останні роки влада на державному рівні почала активно 

боротися з цим, при чому доволі вдало. Уряд приймає нові закони, які в 

найближчий час допоможуть їй розвиватися набагато швидше, а також 

популяризують її серед населення по всій території України. Журналісти в 

Старобільських мас-медіа вже почали боротьбу з двомовністю, проте, лише 50% 

продукції українською це дуже мало, адже люди читають матеріал, який їм до 

вподоби тією мовою, якою звикли. Через це є велика вірогідність, що великий 

відсоток громадян буде читати лише новини написані російською і це стосується 

не лише старобольського району. Отже, мовний закон чинить досить великий 

вплив на медіа як Старобільська, так і всієї України. Проте, його дія ще далека 

від ідеалу, насамперед через «старі мовленнєві звички» журналістів. 
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СТОРІТЕЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ 

Із розвитком Інтернету, соціальних мереж та людей в цілому, змінюється 

сприйняття інформації у суспільства. Стало нудно слухати статичні дані про 

будь-яку подію. Таку інформацію варто подавати із якоюсь міні-історією, аби 

привернути увагу читача/споживача. Можна використовувати таку техніку як 

сторітелінг. 

Сторітелінт  (у перекладі з англійської story означає історія, а telling – 

розповідати; отже, сторітеллінг – це розповідь історій) – це мистецтво 

захоплюючої розповіді та передачі за її допомогою необхідної інформації з 

метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача. Ця методика 

була розроблена та успішно випробувана на особистому досвіді Девідом 

Армстронгом, головою міжнародної компанії Armstrong International. 

У процесі створення сторітеллінга Девід Армстронг врахував відомий 

психологічний фактор: історії значно легше сприймаються, вони більш 

захоплюючі та цікаві, ніж правила або директиви. Після того, як людина 

вислухала, вона починає довіряти. Стає значно простіше переконати її у чомусь 

та мотивувати [1]. 

Як відомо, будь-яка інформація, висвітлена через історію, має поєднувати 

цікаві факти та емоції, завуальовано спонукати до певних дій. За словами К. 

Егана, кожна історія – це "оповідна одиниця, у якій складові елементи мають 

афективне значення. Тобто, історія містить початок, який створює інтригу чи 

конфлікт; середину, що їх підсилює; кінець, який усе це розв'язує...". У світовій 

практиці сторітелінгу як для електронних версій у мережі, так і традиційних 

розповідей, існують загальні правила, за якими вони створюються.  

Насамперед, історія повинна:  

 бути правдивою;  

 актуалізувати систему цінностей та інтересів конкретної цільової 

аудиторії;  

 відзначатися новизною та бути корисною читачам;  

 мати ідею, вдало реалізовану в тексті;  

 містити яскравий персонаж (особу, тварину, предмет тощо) чи образ, 

який упродовж розповіді трансформується;  

https://www.youtube.com/channel/UCn9vmOakkP0YEuo2RszdVxw/videos
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 динамічно та емоційно описувати ситуації, події, тримати інтригу до 

кінця розповіді; 

 виражати авторську позицію щодо розповіді для більшого впливу на 

споживачів;  

 містити деталі й конкретику;  

 композиційно складатися з експозиції, зав'язки, розвитку дії, 

кульмінації та розв'язки;  

 мати логічний висновок, нерідко ефект неочікуваності;  

 супроводжуватися якісним відеоконтентом (інфографікою, 

ілюстраціями, відеороликами, фото, кольорами та ін.). 

Варто зауважити, що жанр сторітелінгу став більш популярним у світі, ніж 

такий формат комунікації як презентація. Змістове наповнення історій, які 

застосовуються в соціальній, комерційній рекламах, загалом у сфері бізнесу, а 

також із навчально-методичною метою в освітній галузі, пов'язано з 

визначеними ключовими схемами побудови сюжету. Найголовніші серед них:  

 класичний мономіф – шлях лідера. Головний персонаж долає 

численні перешкоди та повертається героєм;  

 "мрія та реальність" – історії, побудовані на контрасті: "як є зараз" і 

"як могло б бути";  

 "злиття ідей" – розповіді про те, як численні думки та ідеї щодо 

певної проблеми зливаються в єдине геніальне рішення";  

 "всупереч усьому" – зміст цього типу історій пов'язаний із героєм, 

якому спочатку не щастить, однак він не опускає руки і зрештою 

досягає своєї мети та змінює життя. Це класичний сюжет про 

Попелюшку, сильних особистостей; 

 метод "квітки" – використовується в історіях, через які необхідно 

донести певну ідею, яка не викликає довіри в аудиторії. Тоді 

оповідач шляхом розповіді різних історій остаточно переконує 

слухачів у правдивості стверджуваного;  

 "гора" – зображення героя, який, досягнув певних вершин успіху і 

раптом втрачає все, але усвідомлює, що ця поразка не даремна. 

Наприклад, історія про втрату бізнесу, яка дала цінний життєвий 

досвід персонажеві;  

 "реверсивний метод" – застосовується часто в кіноіндустрії, коли 

історія починається з кульмінації, яка одразу ж інтригує глядача. 

Потім поступово розповідь повертається до початку, і стає 

зрозуміло, як герой опинився в подібній ситуації [2]. 

Отже, така техніка як сторітелінг може привернути увагу та зацікавити 

споживачів. Звичайну інформацію можна передати через історію, що 

викликатиме довіру та прив’язку до бренда. Це слугуватиме тим, що у 

споживачів виникне лояльність, оскільки вони поступово знайомитимуться із 

товаром/послугою, яку надає бренд.  Завдяки деяким схемам, можна 

вибудовувати історії та розміщувати у соціальних мережах чи рекламних 

текстах. 
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АВІАЦІЙНА ТЕМАТИКА В ЖУРНАЛЬНІЙ ПЕРІОДИЦІ 

Журнал – це один з різновидів періодичних видань, яке вміщає у собі 

різноманітні статті, дослідження, реферати на наукові, суспільно-політичні, 

виробничі та інші питання, а також може містити літературні твори, які 

відповідають постійній рубрикації та офіційно затверджені в даному виданні. 

Журнал, як і будь-яке видання має свої характерні риси, що робить його 

унікальним та дає змогу відрізнити від інших засобів масової інформації. 

Видання не може існувати без редколегії. Журнал не є виключенням. Для 

того, щоб він віднайшов своє читацьке призначення та базувався на одній із 

тематик його очолює редколегія, яка й займається цими функціями. Не менш 

важливим в існуванні журналу є його читацька аудиторія. Завдяки їй 

відбувається поділ журналів на: масові та соціальні. А значить, що в залежності 

від того, якою сферою життєдіяльності займається читач, який культурний 

розвиток, інтереси та виховання він має, залежить чи обере він ваш продукт 

серед запропонованих. Дедалі частіше у світі набувають популярності видання, 

які орієнтуються на спеціальні групи населення, наприклад, на людей з 

особливими вадами. 

Чим же відрізняються соціальні видання від масових. Перші, розраховані 

на певні соціальні групи, а другі – мають ширше коло читачів. Звідси можна 

зробити висновок, що журнали можуть бути розраховані як на читачів 

спеціалістів, що мають певні інтереси та вподобання у тій чи іншій галузі, так і 

на пересічних громадян. 

За статистикою кожного року в Україні збільшується кількість 

зареєстрованих журнальних видань. Однак, після виходу на ринок, не всі 

видання спроможні досягти успіху. Більшість з них просто зникає, адже не може 

конкурувати вже з наявними. Причин таких злетів або падінь – безліч. В першу 

чергу, це низька якість продукту, сирий або ще не допрацьований матеріал. 

Відсутність фінансової допомоги з боку держави, або надійного інвестора. 

Невдале маркетингове просування, або навіть ще гірше – не правильне 

тематичне спрямування. Усі вище перераховані недоліки можна виправити, 

окрім останнього. З тематики починається видання. 

https://www.creativeschool.com.ua/blog/storitelling-yak-metod-navchannya/
https://www.creativeschool.com.ua/blog/storitelling-yak-metod-navchannya/
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Візьмемо до прикладу авіацію та прослідкуємо її особливості на 

вітчизняному та зарубіжних рівнях. За кордоном цій галузі приділяють значно 

більше часу та уваги. Отже, на піку популярності авіаційні видання, які 

знайомлять потенційного споживача із власною продукцією. Україна ж тільки 

починає вчитися і потихеньку переймає досвід «сусідів». Значить, скоро такі 

видання матимуть великі перспективи. 

Авіаційні видання – це одні з найважливіших напрямків сучасної 

журналістики. Їх роль досить вагома, адже вони беруть участь у багатьох 

суспільних процесах. Зокрема, допомагають читачам краще орієнтуватися в 

авіаційних процесах, розширюють кругозір, а також мають суттєвий вплив на 

свідомість передплатників. 

У нашій країні давно вже ніхто не створював якісного та сучасного 

видання на авіаційну тематику. Взагалі, чинних журналів, що розповідають про 

цю галузь лишилося усього шість. Навіть не в кожного авіаційного підприємства 

чи аеропорту є такий журнал, що висвітлює його діяльність. 

Наша авіаційна спадщина впродовж розвитку мала свої злети та падіння. 

Про нашу українську авіапромисловість говорять закордоном, адже 

неодноразово про неї згадували у своїх промовах іноземні посли. Ми маємо усе 

необхідне, щоб в майбутньому вона стала приносити великі доходи до бюджету 

нашої країни та отримала своє місце в сучасному світі технологій. 

В України є великий трудовий потенціал та матеріальна база для розвитку. 

Однак, якщо засоби масової інформації не допоможуть у висвітленні цих 

процесів, то вся діяльність може залишитися лише на вітчизняному рівні. 

Що стосується розвитку авіаційних видань за кордоном, то тут вони дуже 

популярні. У більш розвинених аеропортах світу є власні авіаційні журнали, які 

знайомлять потенційних пасажирів з послугами, що надаються в тому чи іншому 

аеропорті, а також допомагають підтримувати дух компанії. 

Отже, журнальна періодика України потребує негайної реструктуризації. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ В МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ: ВАЖЛИВІСТЬ КОНТЕНТУ 

 

Описано роль та значення реклами в мережі Інтернет. Розглянуто 

популярні напрями рекламування товарів та послуг в Інтернеті, особливості для 

бізнес-проектів, що розвиваються, системи оплати реклами в Інтернеті, 

важливість контенту для реклами в Інтернеті. 

Ключові слова:  Інтернет-реклама; контент-маркетинг; нативна 
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З появою Інтернету та широким використанням швидкісного доступу до 

споживача традиційна реклама поступово втрачає свою популярність. Водночас, 

на ринках, що розвиваються в мережі Інтернет, багато підприємців розглядають 

рекламу, як важливий  маркетинговий канал та головний інструмент для 

залучення клієнтів на початковій стадії. Найбільша перевага інтернет-реклами 

полягає в тому, що ви можете швидко доставити інформацію про товари та 

послуги до своєї цілі, не обмежуючись при цьому географічно. Крім того, 

уточнивши цільову рекламу та вимірявши результат, можна оптимізувати 

маркетинговий бюджет та побудувати оптимальний процес продажів. Поява 

такої можливості є великою перевагою для підприємців-початківців, які хочуть 

розвивати свій бізнес. 

Чому реклама в Інтернеті ефективніша за газети, біл-борди та інколи 

телевізійну рекламу? За даними фахівців, в світі вже 4,6 мільярда  людей 

користуються інтернетом, а соціальними мережами більше 3,8 мільярдів [4]. Ці 

цифри швидко зростають. А світова пандемія, яка змусила велику кількість 

людей працювати з дому, купувати речі через Інтернет також створила 

сприятливі умови для розвитку бізнесу в Інтернеті. 

Інтернет-реклама, як правило, не дуже затратна та оплачується за однією з 

наведених схем з концепції CRM (від англ. Customer Relationship Management), 

що передбачає об’єднання різних інструментів ведення бізнесу в налагоджену 

систему.  1) Ціна за тисячу показів (CPM – англ. Cost per mill): рекламодавці 

платять за кількість показів у рекламному повідомленні для певної аудиторії. 2) 

CPC (від англ. Cost Per Click) – вартість, яку рекламодавець сплачує кожного 

разу, коли користувач натискає оголошення та спрямовується на цільову 

сторінку. 3) CPA (від англ. Cost Per Action) –  оплата здійснюється за конкретну 

дію (покупку, заявку тощо), виконану потенційним клієнтом [1]. 

Якщо власник бізнесу або його агент домовляється з адміністратором про  

розміщення реклами безпосередньо, він може сплатити фіксовану плату, але 

частіше при оплаті реклами в Інтернеті використовується одна з трьох наведених 

вище схем.  

Інтернет-реклама має ту ж саму мету, що і традиційна реклама, зокрема – 

підвищити  обізнаність про бренд та збільшити продажі серед споживачів. 

Водночас, розміщуючи рекламу в Інтернеті, слід обирати напрямок в залежності 

від того,  чого ви хочете досягти. Можна рекламувати в Інтернеті:  товари та 

послуги; власний веб-сайт; Ваш бренд; Інтернет-магазин та інше, що не 

заборонено українським законодавством. 

Реклама в Інтернеті має свої особливості, на які треба звернути увагу. 

Перша особливість Інтернет-реклами – це спонукання користувачів до певних 

дій. Реклама в Інтернеті покликана спонукати потенційних споживачів брати 

участь у необхідних процесах шляхом їх появи та визначення поняття «гарне 

місце». Натиснувши банер, споживач переходить на потрібну вам сторінку, 

перейшовши за гіперпосиланнями, відповідаючи на запитання або заповнивши 

форму. В результаті швидко можна охопити багатьох користувачів у веб-

середовищі, які з часом можуть стати вашими потенційними клієнтами, або ви 

можете побачити свою рекламу та стати постійними клієнтами. Все залежить від 
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виду діяльності, якою ви займаєтесь, та мети вашої реклами в Інтернеті. Для 

підприємців, які тільки починають свій бізнес в Інтернеті, така можливість є 

дуже привабливою. 

Друга особливість – можливість сегментувати всіх користувачів Інтернету 

в цільову аудиторію, з урахуванням інтересів користувачів, місця проживання, 

віку, статі, минулої історії пошуку тощо. Реклама буде відображатися лише тим 

людям, які відповідають заданій аудиторії. Орієнтуючись таким чином, можна 

мінімізувати витрати на рекламу та збільшити продажі [2]. 

Третє –  можливість точного вимірювання ефективності Інтернет-реклами. 

Чи була вигідна реклама в Інтернеті чи ні, не можна дізнатися без цифр. В даний 

час існує понад 100 типів систем, які допомагають аналізувати ефективність 

Інтернет-реклами [3].  Ви можете перевірити ефективність реклами в Інтернеті 

головним чином на екрані управління, де ви встановлюєте рекламу та Google 

Analytics, що дозволяє перевірити ефективність всього веб-сайту та інтернет-

магазину, а також ефективність реклами в Інтернеті. Важливо постійно 

контролювати ефективність, оскільки таким чином можна визначити, які 

помилки допускаються через 48 годин реклами, щоб врахувати це та не 

допускати в майбутньому.  

Ще однією особливістю реклами в Інтернеті, фахівці називають контент-

маркетинг, який все більше набуває популярності та стає визначальним в 

рекламній діяльності [5]. Це технологія, що відповідає за створення та 

поширення якісного контенту. Системна робота, яка направлена не на 

збільшення аудиторії та швидкість розповсюдження,  а на якість контенту 

реклами та її цільову аудиторію. Сьогодні споживач хоче отримувати більше 

фахової інформації про товари та послуги. Інформація має бути якісною та 

підготовленою професіоналами. Контент-маркетинг є ефективним, зокрема,  для 

просування брендів, або ознайомлення споживачів з новими товарами та 

послугами. Часто використовується в засобах масової інформації як, так звана, 

нативна реклама, яка готується журналістами та розповсюджується в ЗМІ. Такий 

вид реклами набирає все більшої популярності не тільки у досвідчених 

бізнесменів, а і у підприємців, які тільки починають свій бізнес в Інтернеті. В 

сучасних умовах великої кількості інформаційного продукту контент стає 

визначальним фактором для привернення уваги цільової аудиторії. 

Отже, Інтернет-реклама стає дуже популярною серед підприємців, її 

необхідність продиктована часом та розвитком інформаційних технологій, а 

також охопленням великої аудиторії, кількість якої з кожним роком зростає. 

Реклама - це ефективний спосіб не тільки продавати продукцію та залучати 

клієнтів за послуги, а й підвищувати обізнаність про бренд та визнання імен. Все 

більше журналістів та представників медіа спеціалізуються на нативній рекламі, 

в якій контент має велике значення.  
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Анотація: стаття присвячена актуальному питанню дотримання безпеки 

журналістом, який перебуває в зоні воєнних конфліктів. Предметом 

дослідження є права й обов’язки журналіста, безпека журналістів під час 

роботи у зоні конфлікту.  

Ключові слова: журналіст, конфлікт, безпека. 

 

У країнах, на території яких ведуться збройні конфлікти, засоби масової 

комунікації відіграють дуже велику роль в захисті прав людини. Роль журналіста 

в таких випадках полягає в тому, щоб правильно донести суть конфлікту, 

розглянути позиції всіх сторін цього конфлікту і донести до людей в 

нейтральному і зрозумілому вигляді. Але актуальним питанням сьогодення є 

забезпечення безпеки журналіста, який знаходиться у зоні конфлікту.  

Теоретичним підґрунтям дослідження є роботи вітчизняних та 

закордонних журналістикознавців (Р. Ховард, М. Буроменський, 

С. Штурхецький, Е. Білз, З. Казанжи, К. Шюпп,) 

Канадський журналіст Росс Ховард присвятив свої дослідження саме 

журналістиці, яка здатна вирішити будь-який конфлікт. Емма Білз повністю 

присвятила себе висвітленню подій у зоні військових конфліктів і розвитку 

журналістської безпеки.  

Російський журналіст Сергій Штурхецький більшу частину своєї 

журналістської діяльності займається питаннями безпеки журналістів, у 

Об’єднаному Центрі безпеки журналістів підготував більше 200 журналістів до 

роботи в екстремальних умовах.  

Тематикою роботи Мішель Бетц є роль журналістики в конфлікті, 

вирішення конфліктів з допомогою журналістів та миро творчість. 

https://bit.ly/3eLvVll
https://bestmarketing.com.ua/ua/kontent-marketynh-shcho-tse-i-dlya-choho-potribno/
https://bestmarketing.com.ua/ua/kontent-marketynh-shcho-tse-i-dlya-choho-potribno/
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Українська медіаекспертка Ірина Земляна є тренером з безпеки журналіста 

в зоні ведення бойових дій.  

Метою статті є виокремлення особливостей дотримання безпеки 

журналіста у збройних конфліктах.  

Не зважаючи на те, що з другої половині ХХ століття не відбувалося 

масштабних світових воєнних конфліктів, збройні конфлікти  ведуться в 

багатьох країнах сучасного світу.  

 Так, у ХХІ столітті збройні конфлікти відбувалися у різних країнах: Сирія, 

Лівія, Ірак, Єгипет.    

У 2014 році бойові дії розпочались на території України. Науковці (В. 

Курило, С. Савченко, О. Караман) визначають події на сході України як гібридну 

війну, що стала наслідком потужного інформаційного та психологічного 

маніпулювання свідомістю суспільства.  

Під час збройних конфліктів журналісти стають головним, а можливо 

навіть єдиним джерелом неупередженої і об’єктивної інформації [1, c.15]. 

Сьогодні військова журналістика може вважатися чи не найнебезпечнішою 

професією.  

Військова журналістика – жанр журналістики, який спрямований на пряме 

висвітлення бойових і конфліктних дій: війн, релігійних та етнічних конфліктів, 

контртерористичних операцій.  

Журналісти завжди знаходяться під захистом Всесвітньої Декларації про 

права людини. Так, дев’ятнадцята стаття декларації затверджує право кожної 

людини на вільне вираження думок та інформації, зокрема через ЗМІ [2, c.5]. 

Особливості роботи журналіста в умовах конфліктів висвітлено в 

Декларації Комітету міністрів Ради Європи «Про захист журналістів в умовах 

конфліктів і тиску».  

Права і обов’язки журналіста в умовах збройних конфліктів визначаються 

міжнародним гуманітарним правом, закріплені у Конвенції про закони і звичаї 

суходільної війни (1907 р.), у першому Додатковому протоколі до Женевських 

конвенцій, у Конвенції про поводження з військовополоненими (1949 р.).  

В Україні законодавчо закріплені права та обов’язки журналіста, а також 

безпека під час професійної діяльності, зокрема в Законах України: «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення та 

радіомовлення», «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист 

журналістів», «Про інформацію».  

З 2014 року Україна, Сирія, Ірак та Ізраїль входять до списку 

найнебезпечніших країн для робити представників ЗМІ [1, c.16]. Саме гібридна 

війна на сході України й актуалізує щодо покращення прав і обов’язків 

журналістів, а також володіння навичками своєї безпеки. 

На сайті організації Committee to Project Journalists присутня статистика 

загиблих журналістів під час виконання свої професійних обов’язків за 2014 рік. 

Україна та Ірак з однаковою кількістю загиблих поділили друге та третє місце, 

Сирія – перше. За цими показниками місцеві журналісти – найнебезпечніша 

професія, а міжнародні журналісти згідно статистики складають 23%. Взагалі у 

2014 році загинуло 62 журналіста.  
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Проте навіть з появою нових документів та законодавчих актів, що 

забезпечують безпеку журналіста, багато представників ЗМІ потерпають від 

утисків, навмисних замахів на життя і здоров’я. Журналісти, кореспонденти та 

інші представники ЗМІ повинні підбирати правильно слова у висвітленні 

бойових дій, вміти показувати те, що «дозволено».  

Правами і обов’язками журналістів часто нехтують, представники влади не 

враховують пропозицій працівників ЗМІ щодо актуальних питань продовження 

професійної діяльності. Причиною цього є, зокрема, й те, що інформація, яку 

висвітлюють представники ЗМІ не завжди є актуальною та «привабливою» для 

державних органів. І саме через журналісти і потерпають від несправедливості.  

Журналіст, відправляючись у зону конфлікту повинен бути повністю 

готовим до будь-яких обставин, які можуть з ним трапитися. Він повинен бути 

повністю підготовленим, фізично і психологічно, теоретично і практично. 

Дослідниця М. Нетреба у своїй роботі про безпеку журналіста в екстремальних 

умовах оприлюднила перелік необхідних речей та документів саме для 

військових журналістів і розглянула переваги і недоліки всіх представлених 

речей [3, с.94]. 

У світовому суспільстві активно досліджується такий вид журналістики як 

«прикомандирована журналістика». Проте, в Україні цей вид журналістики ще 

не закріплено законодавчо. За визначенням «прикомандированої журналістики», 

журналіст перебуває у небезпеці, адже знаходиться повністю під наглядом 

військової команди і перебуває поруч з веденням військових дій. Журналіст 

бачить та висвітлює військові події. Проте журналіст завжди знаходиться поряд 

із військовими, й може наражати себе на небезпеку [4, c.98-99]. 

При роботі з військовими, журналіст повинен дотримуватися деяких 

правил, адже це є однією з головних запорук збереження безпеки: 

1. Встановити довірчі відносини з військовими, але дуже тісно 

спілкуватися також не потрібно, бо це суто робочі відносини. 

2. Вивчити види озброєння у зоні АТО, щоб зрозуміти як знаходити 

ефективне укриття. 

3. Обережно використовувати камери – об'єктиви дають відблиски як 

оптичний приціл, а значить є ризик стати потенційною мішенню. 

4. Ніколи не потрібно в руки зброю, навіть якщо військові наполягають. 

5. Чим ближче до передової, тим більший ризик натрапити на міну [4, c.79-

80]. 

Робота журналіста під час збройних конфліктів є відповідальною та 

потребує високого рівня підготовки.  Актуальним завданням для журналіста є 

дотриманням правил безпеки, зокрема детальна та ґрунтовна підготовка до 

роботи, ознайомлення з перебігом ситуації в зоні конфлікту.  

 

Список використаних джерел 

1. М. Буроменський, С. Штурхецький, Е. Білз, М. Бетц, К. Шюпп, З. 

Казанжи. Журналістика в зонах конфлікту: передовий досвід та рекомендації: 

Посібник рекомендацій для працівників ЗМІ. – К.: «Компанія ВАІТЕ», 2016. – 

118 с. 



 

21 
 

2. Генеральна Асамблея ООН. Всесвітня Декларація прав людини / 

«Кодекс», 2016. – 8 с. 

3. М. М. Нетреба, К. А. Непомняща. Робота журналіста в екстремальних 

ситуаціях // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2016. – № 1. – С. 

93-97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_1_19 

4. Ірина Земляна. Журналіст і (Не) безпека. Посібник для журналістів, які 

працюють в небезпечних умовах // Інститут масової інформації. – Київ, 2016. – 

192 с.  

 

  Комлик О. І. 

студентка IV курсу (спеціальність «журналістика») 

Факультету міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету, 

м. Київ 

 

INSTAGRAM  ЯК  НОВА  КОМЕРЦІЙНА  ПЛАТФОРМА  СУЧАСНОСТІ 

 

Соціальні мережі – це окремий бізнес-простір, де відбувається не просто 

комунікація між споживачами та виробниками, але й безпосередній продаж 

товару. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat та інші медійні гіганти 

вже багато років працюють задля розвитку своїх платформ та оволодіння новими 

нішами. Але якщо говорити про найбільш популярну мережу, що значно 

випереджає своїх конкурентів, – це Instagram [1]. 

Instagram – не тільки одна з найбільш популярних соціальних мереж, але й 

ефективний майданчик для реклами. Щомісяця понад 1,15 мільярда людей 

активно використовують Instagram. 90% усіх користувачів в Instagram 

підписуються хоча б на один бізнес-акаунт. 50% користувачів Instagram більше 

цікавляться брендом, коли бачать рекламу для нього в Instagram. 59% впливових 

людей вважають, що вони найкраще залучають споживачів саме в Instagram. В 

середньому 500 мільйонів людей щодня використовують Instagram Stories. Ця 

статистика Instagram чітко доводить коефіцієнт зростання Instagram і дає нам 

причину, чому найбільші світові бренди віддають перевагу Instagram перед 

іншими соціальними платформами для просування своїх продуктів та послуг [2].  

Тобто саме Instagram надзвичайно результативно дозволяє різним брендам 

привернути увагу потенційних клієнтів та створити впливову цільову аудиторію.  

Instagram вирізняється поміж інших соціальних платформ, оскільки його 

новітні функції допомагають просувати бренд або товар доброзичливо, не 

використовуючи тактики жорстких продажів до своїх клієнтів.  

Реклама в Instagram є доступною практично кожному, оскільки мінімальна 

вартість її запуску становить трохи більше долара (1,20). Очевидно, що 

рекламодавець може вкласти в просування як велику суму, так і незначну. При 

цьому якість послуги не зміниться, а результат не змусить на себе чекати. Ще до 

початку запуску реклами необхідно продумати формат її подачі. Instagram 

пропонує кілька варіантів розміщення реклами:  

- зображення; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drsk_2016_1_19
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- галерея (в 1 публікації до 10 фотографій, відеороликів); 

- відеоролик (максимальна тривалість 1 хв.) [3].  

Найчастіше реклама виглядає як звичайні публікації в Instagram, але 

завжди ідентифікуються спеціальною позначкою “Sponsored”. Також 

просування можуть включати кнопку із закликом до дії для збільшення трафіку 

та  конверсій. Проте, як і в будь-якій пропозиції, реклама в Instagram має свої 

плюси та мінуси.  

Плюси реклами в Instagram:  

- детальний таргетинг: за інтересами, місцем розташування, поведінкою, 

демографією і  т. д; 

- прибавлює погляд та викликає інтерес; 

- унікальні форми реклами; 

- більше продажів.  

Мінуси:  

- обмежена аудиторія; 

- незначна кількість текстів; 

- забирає багато часу.  

Отже, у ході стрімкої еволюції соціальних мереж та технологій, активно 

створюються й розвиваються нові канали комунікацій. Через це конкурентне 

середовище зростає і для того, аби бути в лідерах, розробники різноманітних 

платформ залучають значні ресурси, щоб створити найкращі умови для своєї 

аудиторії. У топі лідерів опинилася соціальна мережа Instagram, що із звичайного 

фотохостингу перетворилася на центр ділової активності. Реклама в Instagram – 

один з найпопулярніших спосібів просування у наш час. Доступна й ефективна, 

реклама у короткі терміни приносить очікувані результати. Проте, просування 

на даній платформі має й ряд недоліків.  

Тож, чи рекламувати свій бренд або товар в Instagram, вирішувати 

кожному рекламодавцю безпосередньо. Але той факт, що дана соціальна мережа 

є надійною комерційною платформою, спростуванню не підлягає.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО РАДІО 

В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 

Одна з найважливіших проблем Інтернет-медіа в Україні та, що й досі не 

мають сталих теоретичних меж та законодавчого підґрунтя. Це також стосується 

студентського радіомовлення. Тому потреба вивчення перспектив молодіжного 

мовлення є актуальною. 

Українські вчені:  Н. Білан, О. Гоян, О. Гриценко, А. Захарченко, В. Іванов, 

А. Колеснікова, Ю. Костюк, Д. Калюжна, М. Нагорняк, А.Носко, І. Пенчук, Б. 

Потятиник, Г. Ренська, В. Різун, В. Рябічев, О. Сербенська, М. Чабаненко 

проводили грунтовні наукові дослідження Інтернет-журналістики і, зокрема, 

особливостей функціонування студентського радіо. 

30 жовтня 1997 року у Запорізькому державному університеті розпочала 

свою діяльність перша українська студентська ефірна радіостанція «Юніверс» у 

FM-діапазоні на хвилі 100,8. Це була перша в Україні FM-станція, що 

безпосередньо належала вищому навчальному закладу [1]. 

Поступово в українських університетах з’являються свої радіостанції: 

«Радіо «Франкова земля» (Дрогобицький державний педагогічний університет), 

«ТНТУрадіо» (Тернопільський національний технічний університет), 

«ОСТрадіо» (Національний університет «Острозька академія», м. Острог), 

«Радіо-УКУпочці» (Український католицький університет, м. Львів), 

«Студентське радіо» (Харківський інститут економіки ринкових відносин і 

менеджменту), «Наша хвиля» (Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького) та інші» [2]. 

Контент «Юнiверсу» того часу: радiогри, вiкторини, програми, які 

висвiтлювали музичне життя держави та Запорізького регіону. Редакційному 

колективу радіостанції довелося вирішувати нагальні проблеми: а) 

вдосконалювати власний продукт, який, на думку слухачів, інколи не відрізнявся 

оригінальністю та привабливістю, а часом був відвертим плагіатом; б) 

враховувати бажання молоді прослуховувати програми не лише українською чи 

російською мовами, але й англійською, німецькою та французькою; в) 

побажання слухачів щодо зменшення рекламного блоку та зміни музичного 

продукту [1]. 

На думку Ю.В. Костюк, стрімкий розвиток електронних мас-медіа, який 

пов’язували з масовим переходом мовників світу в глобальну мережу та 
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сателітарне мовлення, фінансова та економічна кризи 2008 року змусили 

«Юніверс» скоротити ефірне мовлення [1]. 

Влітку 2010 року радіо «Юніверс» припинило мовлення у FM-діапазоні, а 

наступного року ліцензію станції було анульовано. Нині воно мовить цілодобово 

у мережi Інтернет [3]. 

Інтернет-радіо «Юніверс» – студентська радіостанція факультету 

журналістики Запорізького національного університету. Входить до складу 

навчальної лабораторії інтернет-радіо «Університет» та новітніх медіа, є базою 

практики для студентів - майбутніх журналістів. 

Редакційний колектив прагне створити гармонійну атмосферу, яка сприяє 

спокійній та сконцетрованій повсякденній діяльності слухача. Ретельно 

підібрана музика не відволікає та створює релаксаційний фон, який контрастно 

відрізняється від звичних ефірних FM-станцій. 

Нині радіостанція має формат — EHR. «Перезавантаження» інтернет-радіо 

– це спроба створення унікального музичного міксу, якому немає аналогів у 

сучасному FM-просторі України. Слухачам пропонують вишукані мелодії bossa 

nova, trip-hop, lounge, adult-pop, indie-folk тощо. Не випадково слоган радіо: 

«Додай яскравості!» [4]. 

 Новини інтернет-радіо «Юніверс» можна почитати на офіційному сайті 

http://universe.zp.ua/ та в спільноті http://vk.com/universe_znu. Слухати радіо – за 

посиланням http://universe.zp.ua/jPlayer/examples/pink.flag/demo-01-android.html 

 Сучасний контент «Юнiверсу» наповнюють: Сніданок гурмана — 

інформаційно-пізнавальна програма про те, як легко та швидко, а, найголовніше, 

смачно готувати; За 3/9 земель — інформаційно-пізнавальна програма про 

мандри до прекрасних куточків нашої планети; Світ дрібниць — інформаційно-

пізнавальна програма про маленькі, але дуже важливі речі, які нас оточують; 

GameLand — інформаційно-пізнавальна програма про новинки комп'ютерної 

ігрової індустрії; Fashion space — інформаційно-пізнавальна програма про моду 

й усе, що з нею пов'язане; Club Shot Radioshow — музична програма з 

міксованими треками; Афери — пізнавальна програма про махінації шахраїв зі 

світовими іменами; Чудеса світу — пізнавальна програма про цікаві місця на 

планеті; Музична енциклопедія — інформаційна програма про зірок естради; 

Особистість — цикл інтерв'ю; Моя професія — інформаційно-пізнавальна 

програма про різні професії; FlashBack — інформаційно-пізнавальна програма 

про нові фільми; Школа прожект — розважальна програма про сучасне шкільне 

життя; Українська перлина — цикл радіонарисів [4]. 

 Радіо за своєю суттю передбачає ненав'язливе сприйняття інформації 

слухачами. Випуски новин «Студентського радіо» у Бердянському державному 

педагогічному університеті виходять під час великої перерви, що дозволяє 

охопити максимально можливу кількість цільової аудиторії. Час охоплює дві 

зміни, а також розташування динаміків сприяє отриманню інформації в хорошій 

якості звучання [5]. Радіо своєчасно та об'єктивно повідомляє інформацію про 

наукову, освітню, громадську сферу життя університету, зміни в навчальному 

процесі. Так само висвітлюється робота ректорату, молодіжних організацій, 

заходи, які проводяться у виші. Серед пріоритетних напрямів діяльності 

http://universe.zp.ua/
http://vk.com/universe_znu
http://universe.zp.ua/jPlayer/examples/pink.flag/demo-01-android.html
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студентського радіо - інформаційно-просвітницький (відбуваються трансляції 

освітніх програм), естетичний та виховний. 

Суттєвою перевагою студентського радіо є те,  що воно поза 

конкуренцією. Йому не потрібно постійно піклуватися про високий рейтинг, 

аудиторія завжди підтримує його. Це чи не єдиний вид радіо, який діє не в 

комерційних інтересах, а перш за все задовольняє інформаційні потреби цільової 

аудиторії. 

Отже, оскільки з усіх видів ЗМІ радіо є максимальним відображенням 

живого спілкування журналіста з аудиторією, це чудова публічна трибуна для 

висловлювання та формування громадської думки студентської молоді, 

корпоративної культуру та ціннісних життєвих орієнтирів, підвищення рівня 

поінформованості, просвітницької діяльності, сприяння проявам творчих 

здібностей студентів. 

 До того ж, у зв’язку з розширенням повноважень місцевого 

самоврядування в Україні, існує нагальна необхідність активніше 

популяризувати студентське радіо в регіонах, виводити його на нові платформи 

спілкування зі слухачами. Такий крок дасть змогу відкрити нові ринки для 

регіональних мовників. До перспектив розвитку цього питання варто віднести 

дослідження чинників (соціальних, економічних чи політичних), які впливають 

на появу та зникнення станцій у регіонах. 
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Актуальність теми. У 2021 році зростає популяризація будь якого 

відеоконтенту у житті людей, а особливо англійською мовою. 

По-перше, із швидким темпом життя та широкою доступністю у 

інформаційному просторі, увага сучасної людини розсіюється і з цим 

зменшується потреба у споживанні будь якого тексту. 

По-друге, теорію запозичення активно розробляють українські мовознавці, 

але проблема залишається, оскільки до цього часу не всі аспекти зазначеного 

явища достатньо висвітлені, з'являються нові факти, що потребують осмислення, 

інтерпретації, опису, як скажімо, функціонування англійських запозичень в 

сучасному молодіжному дискурсі. В українській мові налічують 15% слів, 

запозичених з інших мов. Залежно від характеру запозичень, розрізняють 

запозичені слова, інтернаціоналізми, іншомовні вкраплення або варваризми, 

екзотизми, кальки. 

Ми вважаємо цю проблему актуальною, адже дослідити цей феномен та 

навчитися подавати новини найактуальнішим та найзрозумілішим способом є 

пріоритетністю у роботі журналіста. Аби це прояснити, потрібно дослідити та 

проаналізувати сучасні підходи до виготовлення теленовин на прикладі 

іномовлення України. 

Сучасні сюжети на телебаченні. 

Для багатьох телевізійних каналів підготовка і передача новин є основною 

функцією їхньої повсякденної діяльності. Слухачам потрібно надавати логічно 

зв’язану і корисну інформацію. Останнім часом, деякі тенденції у виробництві 

телесюжетів змінилися. 

Зокрема, дуже рідко репортер додає після репортажу ще якусь інформацію. 

Але зовсім інша річ — синхрони й інтерв’ю. Навіть незважаючи на підводки, ці 

відеоматеріали залишають щось непоясненим, недоведеним. Висновок може 

зробити сам журналіст. Цю фінальну частину телесюжету називають 

завершальною реплікою, або ж відводкою. 

Дуже важливо наприкінці сюжетів організувати їх таким чином, аби людям 

було цікаво — дізнатись і про погоду, і спортивні новини, розставити по місцях 

рекламу, визначити початок і кінець і, зрештою, вкласти все це у п’ятихвилинний 

блок. Інформаційний випуск — це фінальний продукт. 

Інформаційний випуск повинен розпочинатися найважливішою подією. 

Глядачі хочуть побачити головну новину першою, а телевізійна служба новин 

прагне утримати увагу своїх глядачів якомога довше за допомогою найсильнішої 

історії. 

Часто головним критерієм під час вибору події, що відбулась, виступає її 

територіальна близькість. Деякі канали взагалі наполягають на тому, щоб 

випуски починалися місцевими новинами. 

Також, більшість режисерів новин дотримуються думки, що сюжет без 

відеоінтерв’ю не повинен перевищувати 45 секунд. Інакше він пагано 

сприймається глядачем. Середня тривалість історії — триває 20-25 секунд — 

цього часу достатньо для чотирьох-п’яти речень. Сюжети мають бути стислими. 

Тому треба пам’ятати, що активна увага глядача - 2 хвилини. 

Функціонування іномовності в Україні. 
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Теленовини не подаються з метою вразити чи підняти настрій. Завдання 

новин — донести інформацію, а отже, вони мають бути подані мовою, 

зрозумілою для телеглядачів. Це означає - не використовувати надмірних 

словесних прикрас, громіздких слів, незрозумілих жаргонізмів тощо. 

З популяризацією англійської мови, мобільність молоді, що багато 

подорожує, чи молодь з інших країн, що приїжджає до України вчитись, виникає 

потреба у телебаченні, що готує контент різними мовами. 

Провівши анкетування серед однолітків, робимо висновок, що сучасна 

молодь активно використовує англійські запозичення, бо вони є невід'ємною 

частиною їхнього спілкування. Опрацьовано близько 500 слів, подано словник 

англіцизмів у молодіжному дискурсі і вказано найбільш уживані – 160 виразів. З 

яких:  

● Комп’ютерна сфера – 51 слово;  

● Культурна сфера – 35 слів;  

● Предмети повсякденного вжитку – 21 слово;  

● Назви людей за диференціацією – 18 слів;  

● Спортивна сфера – 14 слів;  

● Загальновживані – 13 слів;  

● Емоції, реакції та оцінка дійсності – 10 слів;  

● Політична сфера – 5 слів. 

У правових основах діяльності системи іномовлення України йдеться про 

те, що іномовна телерадіокомпанія України «Ukraine Tomorrow» була створена 1 

жовтня 2015 року за рішенням Кабінету Міністрів України. Метою є задоволення 

інформаційних потреб іноземної аудиторії, захисту національних інтересів за 

межами України, формування та підтримання позитивного іміджу України у 

світі. Завдяки оперативному, об'єктивному інформуванню про події в Україні, 

офіційну внутрішню і зовнішню політику держави, чинному ІНТУ вдається 

реалізувати позитивний вплив на закордонну діаспору. Саме цю мету має 

телеканал UATV. 

Іномовлення України узгоджується із загальними цілями зовнішньої 

політики України, відповідає міжнародним стандартам та договірним 

зобов'язанням України. У своїй діяльності ІНТУ керується Конституцією 

України, Законами України "Про систему іномовлення України", "Про 

інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про засади державної мовної 

політики", "Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення", Статутом ІНТУ, міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість  дотримання яких надана Верховною Радою України, та різними 

нормативно-правовими актами. 

Фінансується іномовлення коштам платників податків нашої держави. Це 

передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не 

менш як 0,04 відсотка видатків загального фонду за попередній рік. 

Висновки. Завдяки цьому дослідженню, можна зробити висновок,що 

журналістам у сучасних медіа потрібно звертати увагу як правильно та якісно 

https://ips.ligazakon.net/document/view/z960254k?ed=2014_03_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/z960254k?ed=2014_03_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/t265700?ed=2015_04_09
https://ips.ligazakon.net/document/view/t265700?ed=2015_04_09
https://ips.ligazakon.net/document/view/t265700?ed=2015_04_09
https://ips.ligazakon.net/document/view/t265700?ed=2015_04_09
https://ips.ligazakon.net/document/view/t375900?ed=2015_06_04
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125029?ed=2015_03_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125029?ed=2015_03_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/z970538?ed=2015_03_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/z970538?ed=2015_03_19
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виробляти новинний контент іншою мовою, згідно з усіма правовими та 

соціальними нормами. 
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TELEGRAM КАНАЛ ДЛЯ ЮНАЦТВА З МЕДІАОСВІТИ 

 

Метою  дослідження  є вивчення особливостей розробки соціального 

проєкту «Медіа-клуб для молоді». 

Актуальність теми. Сучасний стрімкий розвиток інформаційно - 

комунікаційних технологій та система мас - медіа нагально потребують 

цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого й безпечного користування 

ними. 

Медіаосвіта - процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі 

засобів масової комунікації (медіа): тобто розвитку культури спілкування з 

медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь 

повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів, 

навчання різним формам самовираження за допомогою медіатехніки і т.д. [1]  

Як відомо, медіаосвіта пов’язана з усіма видами медіа (друкованими, 

графічними, звуковими, візуальними тощо) і різними технологіями. 

Вважається, що вперше термін «медіаосвіта» вжито 1973 року на 

спільному засіданні сектору інформації ЮНЕСКО та Міжнародної ради з кіно, 

телебачення та аудіовізуальної комунікації. 

В Україні розпочато застосування «Концепції впровадження медіаосвіти в 

Україні», що була погоджена постановою президії Національної академії 

педагогічних наук України в травні 2010 року. Головна ідея концепції полягає в 

сприянні становленню ефективної системи медіаосвіти в Україні для 

забезпечення загальної підготовки дітей та молоді до безпечної та ефективної 

взаємодії з сучасною медіасистемою. 

https://translate.google.com/?hl=ru&sl=ru&tl=uk&op=translate&authuser=1
https://translate.google.com/?hl=ru&sl=ru&tl=uk&op=translate&authuser=1
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В умовах сьогодення вища освіта вимагає опанування і впровадження 

інноваційних методів навчання й викладання, заснованих на мультимедійних, 

інформаційних програмах, системах передання знань. 

Медіаосвіта спонукає студентів не стояти осторонь величезного потоку 

інформації, а впевнено користуватися ними, фільтрувати і вибирати все, що 

сприятиме всебічному розвиткові індивіда [2]. 

Медіатехнології – це потужна мотивація студентів до навчання. 

Telegram — безплатний кросплатформенний клауд-месенджер для 

смартфонів, планшетів, який дозволяє обмінюватися текстовими 

повідомленнями й медіфайлами, підтримує голосове спілкування й 

відеконференції [3]. 

Розглянуто проблему впровадження медіаграмотності для тих цільових 

груп, які традиційно не охоплюються системою медіаосвіти. 

У першу чергу слід зазначити, що сучасні медіа та медійна комунікація 

відіграють значну роль в житті юнацтва та молоді. Музика, телебачення, 

періодичні видання, Інтернет та інші засоби масової інформації (ЗМІ) впливають 

на формування їх світогляду, цінностей, на інтеграцію особистості до соціальної 

системи. 

Більшість учених вважають, що медіаграмотність – це результат 

медіаосвіти, коли людина набуває навички з аналізу та оцінки медіаматеріалів 

[4]. 

У телеграмі можна створювати канали, де їхні власники можуть в 

односторонньому порядку поширювати контент. Канали є публічними, тому вся 

інформація в них відкрита, а підписатися на них може будь-хто. Там можуть 

розміщуватися сотні, а то й мільйони підписників [5]. 

Висновки. Певний позитивний досвід першого експериментального етапу 

впровадження медіаосвіти в Україні дає підстави для очікування подальшого 

успішного її розвитку у нашій державі. Важливість досягнення цієї мети зростає 

з огляду на необхідність протистояння інформаційній агресії та модернізації 

української освітньої системи відповідно до європейських стандартів. 
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МОВА ВОРОЖНЕЧІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

СЬОГОДЕННЯ: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Практика використання мови ворожнечі в засобах масової інформації є 

дуже розповсюдженою в Україні, адже дедалі більше видань нехтують етичними 

аспектами задля сенсаційного й емоційного висвітлення новин.  

До проблеми вживання мови ворожнечі в Україні зверталися Т. Ісакова в 

роботі «Мова ворожнечі як проблема українського інформаційного простору», 

Д. Дуцик «„Мова ворожнечі” в дискурсі українських медіа», О. Лептуга «„Мова 

ворожнечі” в україномовному медіапросторі», Г. Черненко «Види мови 

ворожнечі за типом стигматизованого об’єкта в сучасному українському 

суспільстві» та ін. 

За кордоном особливу увагу проблематиці вживання мови ненависті 

приділила А. Вебер у навчальному посібнику «Мова ненависті», детально 

окресливши теоретико-практичні засади явища. А. Вебер, розмірковуючи про 

мову ворожнечі та свободу вираження поглядів, наголошує, що «хоч межі 

свободи вираження поглядів і є дуже широкими, однак за певних обставин 

видається необхідним встановлення обмежень на застосування цього права. На 

відміну від права на свободу думки (внутрішня свобода або „forum internum”), 

свобода вираження поглядів (зовнішня свобода або „forum externum”) не є 

абсолютним правом» [1, ст. 6].  

Авторка посібника «Медіакомпас: путівник професійного журналіста»  

О. Голуб наводить дефініцію: «Мова ворожнечі – це будь-яке самовираження з 

елементами заперечення принципу рівності між людьми в правах. Мова 

ворожнечі описує, ієрархічно зіставляє різноманітні групи людей та оцінює 

особисті якості конкретних осіб на підставі їхньої належності до тієї чи іншої 

групи» [2, ст. 72]. 

За визначенням Європейського суду з прав людини, мова ворожнечі – це 

усі форми вираження, усні чи письмові, які поширюють, підбурюють, сприяють 

чи виправдовують ненависть на ґрунті нетерпимості [4].   

Найрозповсюдженішими проявами мови ворожнечі в текстах ЗМІ є 

використання мізогінічних сексизмів, ейблізмів, менталізмів та расизмів. 

«Словник ґендерних термінів» дає таке тлумачення мізогінії: «Мізогінія – 

ненависть до жінок, жінконенависництво. Характерна для деяких чоловіків і 
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жінок поведінка, що виражається в зневазі й ненависті до жіночої статі. Мізогінія 

може проявлятися, як негативне ставлення до всіх жінок взагалі або тільки до 

деяких психологічних або фізичних фемінінних ознак, що різною мірою 

проявляються у різних жінок» [6]. Ейблізмом називають будь-який прояв 

дискримінації й упередженого ставлення стосовно людей з інвалідністю, 

менталізмом – до людей «з недостатньо високим, на погляд мовця, коефіцієнтом 

інтелекту» [5, ст. 41], расизмом – дискримінацію за етнічною приналежністю.  

Найчастіше мову ворожнечі використовують задля того, щоб: 

1. Створити негативний образ етнічної, релігійної чи певної соціальної 

групи. 

2. Викликати емоційну реакцію та/або негативно вплинути на суспільне 

ставлення, поширюючи або розпалюючи ненависть. 

3. Підбурити до дискримінації. 

Заслужена журналістка України Д. Дуцик вважає, що допомогти знизити 

рівень мови ненависті в українських ЗМІ допоможуть моніторинги, які 

здійснюють громадські організації. Також додає, що такі моніторинги повинні 

бути постійним засобом контролю медіа та знаходитися у вільному доступі, а 

журналісти, разом с МВС, – виробити спільні етичні підходи до висвітлення 

різного роду порушень. Задля подолання проблеми й журналістам потрібно 

докласти зусиль та позбавитися від власного стереотипного мислення, а також 

проводити «круглі столи» та навчальні семінари з представниками 

дискримінованих груп. [3, ст. 117] 

Тобто, мова ворожнечі в текстах медіа є виявом порушення етичних 

стандартів роботи журналіста, адже вона підсилює негативне ставлення 

громадськості до певних суспільних груп, сприяє навішуванню ярликів чи 

поширенню стереотипів. 

Мова вороженчі в медіазаголовках також є способом посилення 

сенсаційності, зокрема журналісти вдаються до використання слів 

«проститутка», «інвалід», «психічно хворий» та ін. Окрім цього, журналісти 

часто використовують цитати, що містять ознаки дискримінації чи стигматизації.  

Найчастіше у своїх матеріалах журналісти роблять такі помилки: 

1. Вживають слова «негр», «чорний» та ін. для позначення темношкірої 

людини. Єдиний правильний варіант – «темношкіра людина». 

2. Негативно забарвлене «циган». Правильно – «ром» або «людина 

ромської національності». 

3. Антисемітизм «жид». Правильно – «єврей». 

4. Мізогінічно-еротизовані прикметники «сексапільна», «сексуальна» і т. 

ін.  

5. «Проститутка» для позначення професії. Правильно – «працівниця секс 

індустрії». 

6. «Інвалід» – «особа/людина з інвалідністю». 

7. «Розумово відсталий» – «людина з психічними/розумовими 

порушеннями», «людина з інтелектуальною інвалідністю». 

8. «Діабетик», «епілептик» і т.ін. – «особа з діабетом», «особа з 

епілепсією». 



 

32 
 

9. «Сліпий» – «особа з порушенням зору». 

10.  «Глухий» – «особа з порушенням слуху». 

11.  Використання слів «гомосексуалізм», «гомосексуаліст», «нетрадиційна 

сексуальна орієнтація», «натурал(-ка)». Правильно – 

«гомосексуальність», «гомосексуал», «гомосексуальна орієнтація», 

«гетеросексуал(-ка)». 

12.  «Бомж» – «безпритульна людина». 

13.  «Наркоман» – «тимчасово залежна від наркотиків людина». 

14.  «Алкоголік» – «тимчасова залежна від алкоголю людина».  

15.  «Розумово відсталий» – «людина з психічними/розумовими 

порушеннями», «людина з інтелектуальною інвалідністю». 

16.  «Карлик», «гном», «ліліпут» – «людина низького зросту». 

Отже, проблема використання мови ворожнечі в текстах медіа є доволі 

розповсюдженою проблемою в Україні, адже нетолерантна та дискримінаційна 

лексика застосовується як спосіб творення емоційного, скандального чи 

сенсаційного контенту. 
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Телеекрани рясніють величезною кількістю телепередач. Це досить 

велика та кропітка робота. Перед тим як випустити продукт в ефір, проводиться 

надзвичайно велика робота журналістів над його створенням. Від цього 

процесу залежить, наскільки успішною буде телепередача. 

Мета нашого дослідження полягає у тому, щоб узагальнити вимоги, які 

ставляться до сценариста при підготовці телевізійної передачі. 

Перш за все варто визначити, що означає термін «сценарій». Як 

зазначається у Британській енциклопедії, сценарій – це оригінальна ідея, 

втілена у візуально орієнтованому тексті [1]. Можна сказати, що сценарій 

телепередачі – це літературний твір, який розкриває головну ідею та сутність 

цього медіапродукту. У ньому зазначають образи головних героїв, ведучого або 

ж ведучих, їхній характер, а також головний зміст та жанр телепередачі. 

Яка ж задача у сценариста? Сценарист повинен розробити генеральну 

сюжетну лінію сценарію. Основними вимогами до його роботи є: 

1. Створення ідеї сценарію згідно з вимогами драматургії. 

Журналіст, який прагне стати сценаристом, повинен знати основні 

правила теледраматургії та принципи режисури. Це передбачає розуміння 

шляхів створення сценарію, в якому наступна подія узгоджуватиметься з 

попередньою, постійно розвивати героя телепередачі, зацікавлювати його 

образом глядача. 

2. Збирання «риби». 

«Риба» - журналістський сленг. Цим терміном позначають 

журналістський матеріал. Він складається з попередньо написаного 

закадрового тексту, синхронів та лайвів [2]. Закадровий текст, у свою чергу має 

декілька видів. Він може бути іронічним, інформативним та таким, що начитує 

сам ведучий телепередачі. 

3. Уміння працювати з програмами для монтажу 

Існує велика кількість таких програм, але такою, яка найчастіше 

зустрічається, є Final Cut Pro. Вона використовується для відеоредагування і 

працює на операційній системі корпорації Apple [3]. 

Тож для чого потрібен сценарій? Він мінімізує непередбачуваність. 

Зрозуміло, що у такому продукті як телепередача, неможливо наперед 

перебачити розгортання подій, але можливо зробити так, щоб усе йшло за 

попередньо підготовленим планом.  

Отже, при створенні сценарію потрібно звертати увагу на велику 

кількість завдань. У першу чергу, продумати час телепередачі і за цей час 

встигнути донести максимум до телеглядача. По-друге, визначити свою 

цільову аудиторію, на кого спрямований продукт. І останнє, але не менш 

важливе завдання – сформулювати основну ідею, яку прагнемо донести до 

телеглядача.  
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На сьогоднішній день з популяризацією блогів описувати подорожі може 

багато хто, але при цьому слід пам’ятати, що тревел-жанр є досить своєрідним і 

не обмежується лише особистісними спостереженнями. Цей жанр знаходиться 

на стику журналістської діяльності, записів матеріалів у щоденник та 

елементами художньої творчості [3, с. 143]. 

В нашій державі виникнення тревел-журналістики в якості самостійного 

напряму відбувалося без певної закономірності, що було зумовлено політичними 

явищами. Перебування нашої держави в складі інших держав та поділ її землі не 

могло не позначитися на матеріалах про подорожі, що були своєрідною 

візитівкою тогочасних державотворчих та політичних подій. 

За звичаями журналістського світового досвіду вся вузькопрофільна 

інформація розміщується в періодичних ЗМІ. Саме через це тревел-журнали є 

засадничим елементом сучасного мас-медійного простору. Це один із типів 

періодичних видань, які є найбільш адаптивними до змін, що пояснюються 

швидкою популяризацією туристичної сфери та ростом зацікавленості глядачів 

до тревел-тематики. 

Основоположником тревел-журналістики в знайомому та близькому для 

нас виді вважають зарубіжний феномен - міжнародне науково-популярне 

видання «National Geographic». В Україні журнал вийшов у 2013 році, а останній 

- в грудні 2014 року. Та справа не в спаді інтересу до тревел-журналістики в 

Україні - український варіант відомого видання закрили через брак коштів для 

його фінансування. Слід сказати, що на пострадянському інформаційному 

просторі лідерство серед тревел-журналів зберігло видання «Новколо світу». В 

Україні це видання можна придбати в широкій мережі магазинів. Наразі його 

тираж дорівнює більше двадцяти тисяч екземплярів. Відносно суто вітчизняних 

тревел-видань, то переважну більшість наразі займають корпоративні друковані 

видання, а також рекламні, що призначаються для безкоштовного 

розповсюдження в місцях скупчення людей [4, с. 86]. 

Одним з таких видань є «Travel News» - безкоштовний глянцевий журнал 

для туристів української сервісно-туристичного підприємства «UTI 

Travel&Education» та організації «Media Travel World». Біля 60% наповнення 

https://ripcska.livejournal.com/258766.html
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журналу складають рекламні оголошення, спрямовані на спеціалізовану 

аудиторію, інші матеріали хоча й вважаються матеріалами журналістського 

спрямування, проте при детальному вивченні являють собою матеріали на 

замовлення, з прихованою рекламою рекреаційних закладів, готелів та сервісів 

допомоги грошовитим туристам. Два видання «Бізнес Тревел» та «Медікал 

Тревел» мають користувачів менше, ніж тревел-журнали загалом. Вони 

акцентовані на туризмі діловому та медичному. Як і в попередньому журналі, 

третина місця в журналі відводиться рекламним оголошенням. Аудиторія цих 

журналів – це заможні вітчизняні та іноземні бізнесмени, для яких мандри не 

мають на меті пізнавати оточуючий світ, а фокусуються виключнона вигідних 

договорах. Так, наприклад, видання «Business Travel» кожного року нагороджує 

найкращі авіакомпанії, кращі аеропорти, готелі та туристичні оператори. 

Найкращі взірці жанру подорожніх репортажів оприлюднюються на 

сторінках таких українських видань, як «Новое время», «Репортер», «Українська 

правда», «Лівий берег». 

Слід підкреслити, що вихід на закордонний ринок українських 

телепрограм суттєво видозмінює попит аудиторії з проблемної журналістики 

розвідування, на легку рекреаційну журналістику. Зазчивай тревел-шоу через 

своєрідний формат не є аналітичним. Головною причиною є те, що критика 

відносно внутрішніх проблем політики чи економічних показників в різних 

державах дорівнює можливості підірвати туристичний бізнес як такий; тотожня 

висвітленню спірних та провокаційних кадрів та обговорення татуйованих тем є 

дуже ризикованим заходом для країни, оскільки туризм та міжнародні відносини 

є взаємопов’язаними. Крім того, це може підірвати цікавість відносно 

фінансування  з боку рекламодавців. Звідси витікає проблема створення 

стереотипів та поширення своєрідних туристичних напрямків [5, с. 67].  

Один з основних аспектів глобалізації-добровільна і примусова міграція 

людей. Ділові мандрівники, туристи, біженці, працівники глобальних 

корпорацій складають групу людей, які перетинають географічні кордони. На 

добровільному туризмі – для бізнесу або задоволення-фокусується індустрія 

туризму, одна з найбільших галузей світової економіки. Мас-медіа відреагували 

на зростаючий інтерес аудиторії та рекламодавців у сфері туризму інтенсивним 

розвитком медіапродуктів, пов’язаних з подорожами. В епоху спеціалізованого 

телебачення, кабельного і супутникового ТБ автори і редактори великих 

телеканалів розробляють спеціальні тревел-шоу; інші канали формують своє 

мовлення відповідно до географічної тематики, заповнюючи певну нішу серед 

кабельних каналів (наприклад, Travel Channel або «Телеподорожі»).  

Для сучасних тревел-програм характерні дві тенденції [1, с. 99]:  

- по-перше, конкретна цільова адресація у взаємозв’язку з форматом 

програми (підлітки і молодь, мандрівники, домогосподарки); 

- по-друге, перефокусування уваги з місцевого населення на провідних, 

часто знаменитостей-акторів, шоуменів, політичних діячів, бізнесмен. 

Крім жанрової різноманітності тревел-журналітику характеризує показова 

варіативність спектрів висвітлення основної теми – подорожей. 
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Відповідно до тендерної приналежності аудиторії, щодо специфічних 

захоплень, хобі, інтересів аудиторії й автора (рекомендації колекціонерам 

екзотичних комах або «путівник» клубами Лондону); залежно від віку й 

родинного стану споживача інформації (досвід сімейного відпочинку, 

особливості побуту в різних країнах світу, огляд маршрутів для людей похилого 

віку); бізнес-напрямок (особливості закордонної архітектури, медицини, 

економіки); вирішення актуальних питань (розвиток волонтерства, пояснення 

міжнародних конфліктів, особливості візових режимів) [2, с. 60]. 

Отже, сучасна українська мандрівна журналістика перебуває в стані 

постійних змін під впливом закордонних інновацій та авторитетних 

міжнародних гігантів у цій сфері. Нині одні тревел-журналісти займають свою 

нішу в блогосфері, а інші - пишуть подорожні репортажі та нариси для 

різнопланових універсальних видань, які готові вводити різноманіття в свою 

тематичну та жанрову специфіку. Однак обидві групи тревел-журналістів 

керуються бажанням поєднувати професійну діяльність з хобі та уміло це 

роблять, пропонуючи українській аудиторії якісні та хороші мандрівні тексти, 

щоправда у невеликій кількості. 
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ПІДПРИЄМСТВА «СПОРТІНВЕНТАР» 

 

Комунікація є одним із важливих аспектів комплексу маркетингу. 

Маркетингові, а саме рекламні комунікації, часто виступають найголовнышим 

елементом комунікацій компанії, які можуть представляти цінності, цілі чи 

конкретні продукти та послуги компанії різним цільовим аудиторіям: клієнтам, 

інвесторам тощо. В сучасному світі комунікаційні цілі зосереджені на більш 
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персоналізованих повідомленнях, що націлені на групи клієнтів або окремих 

осіб, щоб підвищити відгуки та розширити взаємодію з брендом.  

Реклама – направлення в маркетингових комунікаціях, в межах якого 

відбувається поширення інформації для залучення уваги до об’єкту 

рекламування, з ціллю формування або підтримки інтересу до нього. Одна з 

основних цілей реклами – переконати споживачів, змінити сприйняття бренду, 

продукту чи послуги, а також переконати їх придбати продукт (товар або 

послугу).  

Бізнес став більш глобальним з поширенням доступу до Інтернету, появою 

та розповсюдженням мобільних девайсів і соціальних мереж, саме тому 

постають нові проблеми для інформування людей на цільових ринках: 

внутрішніх та зарубіжних. Зміни у всесвітній економіці і доступ до нових ринків 

приводять до збільшення попиту на доставку товару та супутніх послуг.  Щоб 

бути ефективними, мета рекламних комунікацій має співпадати з 

маркетинговими стратегіями, а також враховувати локальні особливості, якщо 

мова йде про глобальні ринки.  

Комплекс рекламних Інтернет-комунікацій  складається із традиційних 

елементів, проте в Інтеренті ці елементи набувають специфічних рис та 

особливостей, виникають нові види просування (viral marketing, співпраця з 

блогерами, відгуки та коментарі тощо). 

Стратегія залишається головною рушійною силою рекламної тактики 

підприємства. Саме стратегія компанії розроблена відповідно з корпоративним 

баченням і місією, визначають найбільш ефективне використання 

інформаційних технологій для закріплення відносин з аудиторіями 

маркетингових комунікацій. 

Окрім традиційної реклами в Інтернет (таргетингова, контекстна, медійна) 

на допомогу можна залучити  SEO (пошукова оптимізація сайтів, тексти з 

використанням ключових слів, розміщення прямих лінки для переходу на сайт) 

[1. C.24-34], соціальні мережі, які набувають популярності серед користувачів 

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Linkedin, Pinterest тощо), а 

компанії завдяки присутності у соціальних мережах мають можливість напряму 

спілкуватися зі споживачами, розповсюджувати не лише рекламу, а й додаткову 

інформацію про продукцію та компанію.  

Харківський завод  Спортінвентар – один з небагатьох виробників 

спортивного обладнання в Україні.  Компанія була заснована у 1948 роцу у 

Харкові, тому на ринку спортивного обладнання вона перебуває вже понад 70 

років. Спочатку підприємство мало назву – Харківська фабрика, а в кінці 1960-х 

було перейменовано на Спортінвентар [3]. Для популяризації продукції 

підприємства серед потенційних споживачів, для підвищення лояльності 

клієнтів, що вже існують, для розповсюдження  інформації про нові товари 

компанії слід залучити рекламні Інтернет-комунікації. Також слід врахувати, 

великий потенціал відео та сторітелінгу, які набувають нового значення і епоху 

можливостей Інтернет. Завжди відеореклама вважалася найдорожчою з реклам, 

а зараз завдяки відсутності плати за розміщення контенту на платформах типу 

YouTube, Facebook. Канал компанії Спортінвентар на YouTube міг би стати 
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привабливим стратегічним каналом привернення додаткової уваги до 

спортивних товарів підприємства. Особливо з урахуванням того, що спорт 

займає провідне місце серед інтересів глядачів YouTube [2, С.9]. Крім того 

платформи дозволяють налаштовувати рекламні кампанії на певну цільову 

аудиторії, за інтересами цільової аудиторії, враховувати дії аудиторії на  

відповідь на таргетингову рекламу. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОРИСТУВАЧІВ 

 

Соціальні медіа з’являються і функціонують у різних формах. Головний 

критерій – достатній розвиток технологій у світі. В сучасному світі соціальні 

мережі стали невід’ємною частиною повсякденного життя. Так, в соціальних 

мережах відбувається передача фото, блогінг, соціальні ігри, обмін відео, 

побудова віртуальних світів, спілкування за допомогою VR технологій, побудова 

ділової мережі та багато іншого. Навіть уряди та політики використовують 

соціальні медіа для взаємодії з електоратом та виборцями. 

Люди використовують соціальні мережі перш за все заради спілкування. 

Друзі, близькі, кохані – з усіма ними можна підтримувати зв’язок у будь-який 

момент і в будь-якій точці світу. Деякі люди використовують різні додатки в 

соціальних мережах для побудови кар’єри, пошуку однодумців по всьому світу 

або для того, аби поділитися своїми думками, почуттями, секретами і емоціями 

[3]. 

Також соціальні мережі дуже сильно допомагають бізнесу. Вони 

полегшують спілкування з клієнтами, дозволяючи поєднувати соціальні 

взаємодії на сайтах електронної комерції. Здатність збирати інформацію за 

допомогою соціальних мереж допомагає зосередитися на маркетингових 

зусиллях та дослідженні ринку. Це полегшує просування продуктів та послуг, 

оскільки дозволяє розподіляти цільові, своєчасні та ексклюзивні продажі та 

купони серед потенційних споживачів. Крім того, соціальні медіа можуть 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%22
https://sport-inventory.com.ua/uk/istoriya-zavoda
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допомогти у побудові відносин із клієнтами за допомогою програм лояльності, 

пов’язаних із соціальними мережами [3].  

Що стосується використання соціальних мереж у навчальних цілях, то 

також слід виділити ряд позитивних моментів, зокрема: доступ до віртуальних 

соціальних мереж можливий у будь-який час та з будь-якого пристрою 

(персональний комп’ютер, нетбук, ноутбук, мобільний телефон, планшет, 

смартфон тощо) підключеного до мережі Інтернет; засвоєнню навчального 

матеріалу сприяє поєднання індивідуальних і групових форм роботи тощо. 

Разом з позитивним боком функціонування соціальних мереж 

спостерігаються і негативні тенденції як результат розвитку глобальної мережі. 

Перш за все, це доступність величезних масивів всілякої інформації, що 

призводить до перетворення людини в примітивного споживача, який не 

потребує власного творчого пошуку. Одним з простих і поширених прикладів 

даної ситуації є звернення студентів і школярів до бази даних Інтернету в процесі 

підготовки рефератів і курсових робіт. Причому, переважно це примітивне 

копіювання чужої роботи з мережі [2]. 

У той же час не можна не відзначити негативні моменти впливу соціальних 

мереж на свідомість людини. Користувач комп’ютера схильний до аддикції, 

тобто залежності від соціальних мереж та Інтернету загалом, адже при 

використанні мережі він знаходиться в зміненому стані свідомості – своєрідному 

психологічному трансі, в якому реальність набуває нечітких рис і зливається з 

віртуальністю. А це сприяє несвідомому засвоєнню всього, що дає нам мережа – 

новин, повідомлень, фотографій, відео. І користуючись певними методами, 

можна легко переконати звичайного користувача у будь-чому, незалежно від 

його соціального статусу чи місцезнаходження [1, 120-121]. 

Актуальною проблемою стає фізичне здоров’я користувача мережі. 

Збільшується гіподинамія, людина годинами сидить у приміщенні за монітором 

комп’ютера. Це призводить до соматичних патологій. Також медики визнали 

розповсюдження “синдрому офісу”, який характеризується депресією й 

постійною втомою у людей, що працюють за комп’ютерами. Цей перелік може 

продовжити так зване “хакерство” як втручання в приватне життя і 

інтелектуальну власність особи за допомогою мережі Інтернет [2].  

Таким чином, визначити однозначно, позитивним чи негативним є вплив 

соціальних мереж на людину є практично неможливим. З одного боку, 

формується глобальна електронна спільнота, подолано часову та просторову 

ізольованість окремих культур та народів. З іншого боку, формується реальна 

небезпека уніфікації культур, руйнування етнічної самобутності. 

Спостерігається тенденція до погіршення фізичного здоров’я користувачів та 

впливу соціальних мереж на свідомість людей.  

 

Список використаних джерел 

1. Ковалевич Б.В. Соціальні мережі як новий інструмент ведення 

інформаційних війн у сучасному світі. Грані. 2014. № 4. С. 118-121 

2. Беркій Т.М. Соціальні мережі: різні аспекти впливу на життя.  

URL:  https://ukrainepravo.com/legal_publications/essay-on-it-

https://ukrainepravo.com/legal_publications/essay-on-it-law/it_law_berkiy_Social_networks_and_there_involves/


 

40 
 

law/it_law_berkiy_Social_networks_and_there_involves/ (дата звернення: 

06.05.2021). 

3. Майя Е. Доллархайд. Соц.медіа. 

URL:  https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp (дата звернення: 

26.04.2021). 

 

Пилипенко Т. В. 

студентка IV курсу (спеціальність «журналістика»)  

Факультету міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету, 

м. Київ 

 

TRANSFORMATION OF MASS MEDIA INTO THE FORMAT  

OF TELEGRAM CHANNELS 

 

With the development of the Telegram communication platform, such a thematic 

area as news has appeared in the program. Accordingly, the mass of public telegram 

channels, which position themselves as full-fledged media, is growing. This is also 

facilitated by the tolerant policy of the social network to the published content. The 

category “News and Mass Media” is dominant among the most popular telegram channels 

in Ukraine, but among the news channels there are rarely official accredited mass media. 

Anyone can create a public channel and call themselves the media in Telegram: both 

accredited journalists or editors, and experts in a particular topic, and ordinary people 

without special knowledge. 

The key characteristics of the modern media space, is the decentralization, 

individualization, deprofessionalization of journalism and the birth of active audiences – 

users who have the simplest skills to create content. The ability for users to create and 

distribute content in conjunction with the manufacturability of new media platforms and 

the relative freedom of the Internet has led to a significant increase in the impact on the 

media space of non-professional authors who expand the range of news available to 

society.  As a result, such "authors not only became full-fledged content providers, but 

also won the trust of the audience, and sometimes even more than before the publications 

of professionals." [1] One of the youngest and most promising areas for creating non-

professional media today are instant messaging services and, in particular, the Telegram 

messenger, which offers authors several options for distributing the created content. 

Since the Telegram program is popular, easy to publish information, Ukrainian and 

foreign media are integrated into this social network. There are several reasons - to expand 

your audience, because it is much easier for users to read news on one platform than to 

visit separate sites, it is also an opportunity to edit your news, have prompt reactions from 

readers, the most public channels are created in the form of correspondence. The 

information published on them is perceived easier and more accessible. Unlike other 

online platforms, where online journalists are regularly faced with blocking posts or the 

fact that their posts are not displayed to subscribers in the feed, telegrams provide 

subscribers with round-the-clock access to channel content. There are no mechanisms for 

https://ukrainepravo.com/legal_publications/essay-on-it-law/it_law_berkiy_Social_networks_and_there_involves/
https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp
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ranking, moderation and other factors that complicate the work with the platform [2, p.65-

69]. 

Marina Ryabchun in her article "Information telegram channels as a new media 

platform for the media" believes that the issue of adapting content to the service is key 

when working with all media of the new format. Telegram channels are essentially a 

platform for microblogging, occupying a niche between short messages from Twitter and 

voluminous posts of traditional blogs ”[3]. Thus, in order to successfully promote a 

telegram channel, newsrooms need to adapt to the features of the Telegram platform. 

Among the problems of the Telegram information space are fakes, conspiracy 

theories, manipulations, hate speech, and paid content. Unscrupulous "media" can 

completely plagiarize other media, and make money on advertising of other channels. The 

moderators of the platform almost do not block content in Telegram, so on the expanses 

of channels you can see outright fakes, propaganda, sensitive content, erotic photos or 

escort advertising. 

There is also such a phenomenon as infodemia in the Telegram media environment. 

In 2003, the term was first used by American political scientist and journalist David 

Rotkopf in an author's column on the SARS epidemic for The Washington Post. The term 

is an abbreviation of "information epidemic". It is explained as the dominance of 

information on a particular topic. The political scientist explains that infodemia is a fact 

mixed with fear, speculation and rumors. The author emphasizes that thanks to 

technology, such information can spread very quickly around the world and affect various 

aspects of society, including security. In modern realities, infodemia manifests itself in 

publications about the coronavirus. 

We see that the Telegram platform is filled with media over time. Expanding the 

range of information sources has many advantages, such as mobility and efficiency. But 

at the same time with the spread of media in this program, there are problems in the 

information space of Telegram, primarily inaccurate information and plagiarism. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ФЕЙКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ  

ПОВІДОМЛЕНЬ У ЗМІ  

 

Нині проблема використання фейків у ЗМІ є доволі поширеною та 

актуальною. Щоденно громадяни мають справу з недостовірними новинами, 

неперевіреними фактами, що розміщені на інформаційних порталах. Зазвичай 

неправда, прихована в деталях, залишається непоміченою для споживача 

інформації. Проте мозок людини має функцію запам’ятовувати нову 

інформацію, яка в свою чергу стимулює утворення нових нейронних зв’язків і 

таким чином закарбовується у нашій пам’яті.  

Під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм» 

президент України Володимир Зеленський показав як працює дезінформація. 

Політик процитував Лесю Українку («Ту брехню, що справдиться, всі правдою 

зовуть»), попередньо зазначаючи, що ці слова належать Тарасу Шевченку, у 

якого 9 березня 2021 року 208-й день народження. Тим самим натякнув, що 

потрібно перевіряти відомості, які ми споживаємо, не піддаючись впливу з боку 

ЗМІ. Оскільки цього року відзначають 207 років з дня народження Кобзаря і 

цитата, яку промовив президент не є словами Тараса Шевченка. 

Несвідоме поширення дезінформації працівниками ЗМІ також є однією з 

ключових проблем. Якщо «високий рівень точності та неупередженості» завжди 

були пріоритетом у роботі журналіста, то нині перш за все цінується 

оперативність та сенсація у стрічці новин. Напрошується висновок, що 

інформаційники «працюють на час», не обтяжуючи себе перевіркою фактів.  

Британський журналіст Нік Дейвіс у своїй книзі «Новини пласкої Землі», 

виокремив головні проблеми преси. Одна з них - оперативність. Не те щоб вчасне 

та швидке здійснення практичної роботи невагоме, швидше за все, воно являє 

собою певну запоруку в якісному виконанні завдань. 

Нік провів наступний дослід: попросив журналістів, які працюють в різних 

ЗМІ вести щоденник, де вони записуватимуть інформацію про те, як провели свій 

робочий день (кількість написаних ними матеріалів; осіб, з якими 

розмовляли/зустрічались; кількість годин за межами роботи тощо). В результаті 

експерименту Нік Дейвіс дійшов висновку, що від інформаційників вимагається 

швидке опрацювання матеріалу та його оприлюднення. Наслідком так званої 

«біганини за контентом» [2] є те, що журналіст не встигає перевірити 

інформацію, яку оприлюднює. Вона вже має неточності або неправдивість. 

Аудиторія в свою чергу читає це і сприймає за правду.  

Прикладом таких «оперативних» видань можна назвати газету “News 

Chronicle”, яка припинила своє існування ще в 1960 році. Про це Кемерон 

написав у місцевій газеті “West London Press”, що «кінець» [2] “News Chronicle”, 

позиціонує себе як «найбільш відчутний крах у газетному бізнесі, пережитий 

цим поколінням». 
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За словами нейрофізіолога та доктора біологічних наук Нани Войтенко, 

фейкові новини апелюють до двох базових емоцій – страху і радості. Тому люди 

прагнуть якнайшвидше розповісти їх знайомим.[1] І в такому твердженні є своя 

правда. Науковець стверджує, що співвітчизники звикли ділитися інформацією, 

яка викликає у нас почуття радості або навпаки лякає. Поширюючи серед своїх 

знайомих позитивні новини, ми знаємо, що покращимо їм настрій і собі 

водночас. У випадку з розповсюдженням негативних новин, людина відчуватиме 

себе більш захищеною, коли знатиме, що не лише їй це відомо.  

Спочатку новина шокує і таким чином «емоційне домінує над 

раціональним», хоча аналізувати те, чи вона правдива, чи ні - це індивідуальна 

риса кожного індивіда.  

Існує низка правил, як розпізнавати фейки і не піддаватися впливу 

сумнівних новин. Кожна людина має певний перелік джерел, яким довіряє і з 

яких щоденно черпає інформацію. [3] Це телеканали, газети, журнали або 

інтернет-видання. Проте навіть звичні для особи інформаційні портали, можуть 

містити неправду. Для цього завжди варто перевіряти новину на першоджерело, 

тобто хто її поширив серед медіа. Якщо не вказано джерело, звідки взяли 

інформацію, варто піддати сумніву наскільки правдивою є звістка.  

В історії журналістики зафіксовано випадки, коли логотип інформаційної 

сторінки, яка поширює справді якісні новини, [3] копіюють інші ЗМІ, що 

зазвичай виготовляють фейки, підтасовуючи незначний елемент. Таким чином 

люди легко можуть сприйняти цей портал новин за оригінальний.  

Яскравим прикладом може слугувати копія британського видання The 

Guardian, що відрізнялась від оригіналу лише одним символом: латинська літера 

«і» була замінена турецькою «I». Його інформаційна сторінка розміщувала 

несправжні повідомлення, які через неуважність поширювали інші ЗМІ.  

Нерідко журналісти вигадують заголовок, який впадає в око. Щоб 

привернув увагу читача і не залишив байдужим до певної звістки. Шапка 

дезінформації особливо яскрава – зазвичай написана великими літерами, нерідко 

зі знаками оклику.  

Також варто уважно придивлятися до фото- та відеоконтенту. Часто у 

фейках підроблюють світлини та відеоролики, використовуючи спеціальні 

комп’ютерні програми. 
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МЕТОДИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ  В РОБОТІ  ЖУРНАЛІСТА 

 

 Кожного дня людина отримує через медіа безліч нової інформації про 

події у світі, спілкується в соціальних мережах та отримує нові знання. Саме 

журналіст знаходить нову інформацію, оброблює та перевіряє її, готує матеріали 

для медіа, наповнюючи контентом як сайти онлайнових видань, так і номери 

періодичні друкованих видань. Завдяки розвитку Інтернету отримати 

інформацію стало ще простіше. Раніше людям необхідно було слухати радіо або 

дивитись телевізор у визначений час, а зараз достатньо лише зайти в інтернет і 

прочитати про те, що цікавить в будь-який момент часу.  

Збір інформації дуже важливий в роботі журналіста, адже від цього 

залежить яким буде матеріал який він підготує для публікації в ЗМІ.  Завдяки 

демократії та європейському курсу нашої країни з кожним роком журналісти 

мають все більший доступ до інформації та можуть використовувати всі відомі 

методи збору для якнайкращого опрацювання матеріалу. 

У Законі України «Про інформацію» зазначено, що інформація – це  «будь-

які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді». А «джерелами інформації є передбачені 

або встановлені Законом носії інформації: документи та інші носії інформації, 

які являють собою матеріальні об'єкти, що зберігають інформацію, а також 

повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи» [1]. 

  Найпоширенішими методами збору інформації у ХХІ столітті є 

спостереження, інтерв’ю та дослідження документів.  

  Спостереження - найпростіший спосіб, тому що не вимагає особливих 

навичок. Все, що вам потрібно зробити, це подивитися на щось і записати свої 

почуття й враження з приводу того, що ви бачите на камеру або диктофон. 

Загалом, для спостереження не потрібні надприродні навички, досить лише 

детально описувати події. 

Журналістика знає такі типи спостережень, як відкрите і приховане, 

включене і невключене. Відкрите спостереження передбачає обізнаність 

навколишніх з тим, що їх вивчають, приховане - відсутність такої обізнаності. 

Приховане спостереження дає авторові майбутнього журналістського 

твору більше можливостей для ознайомлення з дійсним станом справ, гарантує 

неупереджене ставлення до нього членів колективу. Включене спостереження 

передбачає зарахування журналіста на штатну посаду й виконання ним самим 

певних службових обов'язків. Невключене дає можливість вивчення ситуації із 

зовні, але забезпечує більш широке ознайомлення журналіста з об'єктом 

вивчення, можливість побувати в різних структурних підрозділах великої фірми 

чи установи [2]. 
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Другим методом збору інформації є дослідження документів.  Документи 

є важливим джерелом інформації для журналіста і володіють масою переваг, а 

доступ до документів дозволяє уникнути багатьох помилок та суб'єктивності. 

Репортер, ведучий спостереження може не звернути уваги на потрібні деталі, 

люди, що розповідають про щось, можуть її спотворити, забути або пропустити 

важливу деталь, в той час як документи відображають інформацію в тому 

вигляді, в якому вона зафіксована в них.  

За режимом доступу документи класифікуються та містять: відкриту 

(публічну) інформацію; службову інформацію; комерційну таємницю; 

професійну, службову таємницю; державну таємницю; персональні дані, 

відомості від приватного життя. Відповідно доступ до цієї інформації і порядок 

її використання та поширення визначаються українським законодавством [3, 93-

94]. 

Інтерв'ю – це головний метод збирання інформації в журналістиці, 

заснований на розмові і вимагає тривалого навчання для журналіста. Щоб 

провести гарне інтерв’ю, необхідно максимально вивчити всю доступну 

інформацію про співрозмовника і його діяльність. Людям набагато простіше і 

приємніше спілкуватися з людиною, яка є поінформованою.  

Також обов'язково потрібно підготувати питання та план вашої розмови. 

Це допоможе не забути нічого важливого в розмові і максимально логічно його 

вибудувати. Перед інтерв’ю також слід вивчити матеріали преси. Під час 

розмови слід звертати увагу на коментарі і емоційне забарвлення рядків, це 

допоможе скласти найбільш правильне враження про ставлення співрозмовника 

до бесіди.  

Крім основних методів збору інформації існують соціологічні методи. 

Вони включають: анкетування, контент-аналіз тексту і інші методи, взяті з 

соціології. Всі вони важливі і цікаві самі по собі, але їх можна використовувати 

лише по ситуації.  

Отже сьогодні існує безліч різних способів збору інформації, які можуть 

бути використані в роботі журналістами. Для того щоб підготувати правдивий та 

достовірний матеріал журналіст має проводити грамотний та широкий пошук  

інформації. Однак, використовуючи кожен з методів  треба бути обережним і 

завжди перевіряти отриману інформацію.  
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БЛОГОСФЕРА ЯК ФОРМА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Більшість українських 

ЗМІ існують в умовах олігархічної монополії, що впливає на формування 

інформаційного простору держави. На відміну від цього, блогінг тяжіє до 

вільного вираження політичних вподобань автора, суб’єктивізму і незалежності. 

Фактично, блоги можна вважати громадянською журналістикою, але 

дослідження сучасної української блогосфери в контексті журналістики 

недостатньо досліджена, цим і  зумовлена актуальність нашої роботи, що полягає 

в  аналізі характерних ознак громадянської журналістики, представлених у 

блогах миколаївських інтернет-видань. 

Аналіз феномену блогінгу в контексті журналістики здійснювали: В. 

Іванов, О. Гоян, Ю. Нестеряк, В. Різун, Г. Потятинник інші. Блогерство, як 

неформально, неупереджене явище інформування досліджував у своїй праці Л. 

В. Ескард [1]. Про блоги як приклад громадянської журналістики у своїй праці 

«Професіоналізація Інтернет-журналістики в блогосфері» писала  О. М. Іванова, 

вчена розглядала блогожурналістику як підгрупу інтернет-журналістики [3]. Ю. 

Залізняк у своєму дослідженні  підтверджує, що блоги — це новітні медіа [2].  

Мета дослідження — проаналізувати функціонування блогінгу міста 

Миколаєва в контексті громадянської журналістики. 

Завдання дослідження: охарактеризувати особливості становлення 

миколаївської блогосфери як громадянської журналістики. 

Більшість тем миколаївських блогів, присвячені  державній політиці (65% 

від усіх інших тем новин). У нашому регіоні відсутні головні передумови для 

стабільного і ефективного функціонування громадського мовлення: плюралізм 

ЗМІ; правове регулювання діяльності громадських ЗМІ; економічна 

незалежність органів громадського мовлення. У Миколаєві журналісти активно 

розвивають  власні блоги в регіональних інтернет-медіа. Нині в місті налічується  

понад тридцять інтернет-видань. Для миколаївської блогосфери  характерні 

високі показники відвідування для сторінок, на яких відбувається обговорення 

гострих суспільних і суспільно-політичних питань.  Досить активно представлені 

теми висвітлюють блогери регіонального онлайн-видання «Миколаївська 

правда». Залишаючись анонімними, автори цього порталу можуть писати на 

резонансні та скандальні суспільно важливі теми. Вони пишуть не тому що  

перед ними стоїть редакційне завдання, а просто тому що для них важлива ця 

тема. На прикладах статей, представлених на цьому порталі видно, ще 

журналісти не навчені професійно працювати   з інформацією: перевіряти та 

аналізувати її джерела. В онлайн-виданні «Преступности.НЕТ» понад 20 

миколаївських журналістів, політиків, громадських діячів на цій платформі 
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діляться своїми думками та реагують на важливі супільно-політичні події 

Миколаєва та України. Особи, що пишуть ці блоги мають більше можливостей 

стати «лідерами думок» та активно залучатися до формування громадянського 

суспільства. Тематика публікацій стосується не вузьких приватних тем, а 

важливих соціальних, культурних і політичних питань. Видання 

«PRAVDA.mk.ua» дає можливість очевидцям будь-яких подій стати 

журналістами.  У цьому медіа  діяльність громадян відображає їхню активну  

участь у процесі збирання аналізу та поширення інформації. Це інтернет-ЗМІ як 

приклад громадянської журналістики відрізняються оперативністю, зазвичай 

авторами статей є очевидці подій. Їхня діяльність нікому не належить та 

забезпечує незалежну, надійну, різнобічно представлену інформацію, а це є 

однією з основних рис громадянської журналістики. Наступною характерною 

особливістю видання є тісний зв'язок з аудиторією. Тут блоги перевершують 

друковані  та деякі інші види ЗМІ. Кожен має змогу прокоментувати прочитане, 

висловити власну думку та отримати відповідь. Інформаційно-аналітичне 

інтернет-видання «НикВести» відображає у своїх публікаціях різнотематичні 

матеріали: місцеві регіональні новини,  загальнодержавні новини, аналітичні 

статті, журналістські матеріали.  

Таким чином, проведений аналіз дозволив визначити характерні риси 

розвитку блогосфери як громадянської журналістики.  Громадянська 

журналістика саме в інтернет-середовищі відрізняється якісно новими 

характеристиками в порівняні з  традиційними ЗМІ: висока швидкість мобілізації 

громадян для вирішення соціальних питань, а також також  швидкий і масовий 

зворотний зв'язок з аудиторією, за результатами якої коригуються стратегії 

соціального активізму. Миколаївські блогери, як і журналісти, пишуть тексти на 

суспільно значущі теми. Блоги мають  великий вплив на суспільство, а 

підтвердження цього – вихід політиків в блогосферу. Регіональні 

блогери   стають безпосереднім джерелом інформації для життя земляків, 

посередниками між подіями в різних суспільних сферах та читачами, сприяючі 

їхній громадянській активності.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ДРУКОВАНИХ ЗМІ В УКРАЇНІ 
 

Друковaні ЗМІ є трaдиційним і нaйдaвнішим елементом опосередкувaння 

взaємодії в політичній системі. Внутрішня структурa ЗМІ цього типу здебільш 

вертикaльно інтегровaнa і центрaлізовaнa, що передбaчaє нaявність редaкційної 

політики і жорстких вимог до публікaцій. Цільовa aудиторія досить 

розпорошенa, більшість видaнь мaє універсaльний хaрaктер. Ці ЗМІ 

хaрaктеризуються доступністю для більшості нaселення, aле мaють суттєві 

чaсові обмеження, пов’язaніз періодичністю виходу. Нa почaтку розвитку 

укрaїнської держaвності офіційно виходило 1909 гaзет і 194 періодичні і 

продовжувaні видaння. A 2008 року зaгaльнa кількість видaнь сягнулa близько 

4500 нaзв. З 1991 року друковaні ЗМІ покaзувaли стійку тенденцію до 

збільшення кількості, хочa покaзник зaбезпечення пресою зaлишaється ще 

нaбaгaто нижчим зa середньоєвропейський. Те ж стосується і визнaчення 

популярності видaнь. Нaприклaд, держaвні оргaни, особливо нa місцевому рівні, 

чaсто визнaчaють популярність ЗМІ зa передплaтою, зaвдяки чому нa перших 

місцях у рейтингaх можуть опинитися деякі комунaльні і держaвні ЗМІ, зaлежно 

від регіону. Водночaс, зa дaними компaнії GfK , нaйпопулярнішими місцями 

придбaння преси зaлишaються спеціaлізовaні кіоски і розклaдки, і, в крaщому 

випaдку, тільки кожен десятий читaч є передплaтником, a тому цей критерій уже 

дaвно не може слугувaти для визнaчення популярності. Чaсто виникaють 

сумніви й щодо нaклaдів, зaзнaчених у вихідних дaних періодичних видaнь, a 

тому досить склaдним зaлишaється визнaчення трaдиційного покaзникa 

кількості примірників гaзет нa тисячу чоловік, який зa нaйоптимістичнішими 

прогнозaми коливaється в межaх 60 - 70 примірників. Серед друковaних ЗМІ 

перевaжaють, як вже зaзнaчaлося, універсaльні видaння, які здебільш поєднують 

розвaжaльні тa суспільно-політичні елементи. Тaким чином зaбезпечується 

високий рівень політизaції нaселення Укрaїни і розвивaються тa підтримуються 

основні елементи мaсової культури. 
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МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПОЛІТИЧНОЇ ДИСКУСІЇ 
 

Анотація. У роботі досліджується специфіка політичних конфліктів, і 

вплив мас-медіа на них. На сьогоднішній день політичні конфлікти залишаються 

досить актуальною проблемою в цілому світі.  

Ключові слова: політичний конфлікт, мас-медіа, політична дискусія, 

софізми. 

Актуальність теми полягає в тому, що активні конфліктологічні 

дослідження останніх десятиліть, здійсненні багатьма вченими перетворили 

поняття політичного конфлікту на один з основних інструментів аналізу 

політичних процесів. Для багатьох науковців політичний конфлікт є не тільки як 

один з ймовірних проявів політичного життя суспільства, а і як універсальна 

модель, завдяки якій можна представити й реконструювати будь-які політичні 

процеси [1]. Отже, конфліктологічні дослідження в сучасній політиці 

потребують методологічного обґрунтування.Актуальність обрання цієї теми 

зумовлюється тим, що сьогодні дослідження політичних конфліктів нерідко 

застосовуються як засіб класифікації політичних систем. Це означає, що якщо 

для класичної політичної теорії раніше був характерний наголос насамперед на 

інституціональних елементах, то зараз звертаються не тільки до вивчення 

політичних інститутів, а й до вивчення політичних процесів, тобто політичних 

конфліктів. Якщо ж враховувати специфічні риси політконфліктів у сучасних 

політичних системах, то можемо чітко визначити з яким загальним типом 

політичної системи маємо справу в тому чи іншому випадку. 

Над даною темою працювали такі науковці, як К.М. Вітман, Т.В. 

Запорожець, І.Б. Кіянка, О.Ю. Колтунов, Т.П. Хлівнюк та інші. Вчені провели 

ряд досліджень, аналіз проблеми. Їх дослідження допомагають визначити 

значимість політичних конфліктів. 

Деталізуючи сутність терміну «політичний конфлікт» проаналізовано 

поняття запропоновані Л. Герасіною, М. Пановим, І. Станкевич, Д. П. Зеркіним, 

Б. М. Бабосовим, В. Л. Калашниковим, В. П. Пугачевим, Г. І. Козиревим, які 

визначають характерні особливості політичного конфлікту. 

Мета дослідження полягає у визначенні впливу політичніх конфліктив на 

суспільство в цілому, і як мас-медіа цьому сприяє, на прикладі інтерв'ю Принца 

Гаррі та Меган Маркл із журналісткою Опрою Вінфрі. 

Завдання передбачає вирішення таких питань: 
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- дослідити історію вивчення політичних конфліктів та дати чітке визначення 

поняттю; 

- визначити характерні ознаки політичних конфліктів; 

- визначити роль політичних конфліктів у сучасному світі; 

- дослідити методи і засоби введення політичної дискусії; 

- зробити аналіз наслідків політичного конфлікту. 

З'ясовано, що одним із способів розв'язання політичного конфлікту є 

дискусія. Дискусія завжди була і є одним з провідних видів комунікацій в різних 

сферах життя, в тому числі в галузі політичних відносин. Політична дискусія, 

особливо в наші дні, є одним з найбільш поширених способів публічного 

особистого вираження політичних ідей, поглядів, думок і оцінок, обговорення 

соціально значимих проблем, визнається як невід'ємний елемент політичної 

участі в демократичних суспільствах [2]. 

Специфіка політичної дискусії пов'язана з предметом обговорення, тобто 

політичними питаннями, проблемами, поглядами тощо. Зазвичай у центрі уваги 

- влада і все, що її стосується. Дискусії  можуть проводитися, наприклад, в 

парламенті, серед представників політичних організацій, і найчастіше вони 

висвітлюються мас-медіа. 

Політична дискусія - одна з форм політичного діалогу, спрямованого на 

прояснення ряду протилежних думок з приводу певного політичного питання і 

вироблення в процесі обговорення загального політичного рішення, визначення 

політичних дій [2]. 

Політична дискусія як і інші має засоби ведення. Вони в свою чергу 

поділяються на коректні та некоректні засоби. 

Коректні засоби – це такі, що відповідають вимогам логіки та моралі. 

Тобто, це ті засоби, які ґрунтуються на знанні мови та секретів людської психіки. 

Під цим засобом розуміють правило "напад – найкраща оборона". 

Суперник, не проявляючи особливої ініціативи в дискусії, вичікує момент, коли 

його опонент/пропонент відкриє свої сильні й слабкі сторони, щоб завдати удару 

в певний, слушний час по вразливим місцях аргументації свого співрозмовника, 

активно втручаючись в хід суперечки. 

Коректним засобом суперечки є використання аргументації 

опонента/пропонента,  для спростування його точки зору чи захисту своєї. 

Найефективнішими засобами є виведення несподіваних для суперника 

висновків його аргументів, які ставлять його в безвихідь, змушують розгубитися. 

Некоректні засоби є різноманітними,  але їм притаманна одна риса: до них 

вдаються з метою видати хибне за істинне, є істинне - за хибне; недостовірне - за 

достовірне, а достовірне - за недостовірне. 

До некоректних засобів належать софізми. Софізми – це логічно 

недосконалі міркування, що видаються за правильні і доказові. Деякі софізми, 

але не всі, підпадають під тему "помилки в доказі". Питання про софізми ширше, 

ніж питання про порушення правил логіки в ході аргументації [3]. Зазвичай у 

політичних дискусія використовують некоректні засоби ведення дискусії, 

зокрема софізми. 
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Використання хибних аргументів розглядають як логічну помилку, хоча 

предметом уваги логіки є характер зв'язку між думками, а не проблема їх 

істинності чи хибності. До логічних помилок відносять засоби політичного, 

морального та адміністративного тиску на суперника. Йдеться про "аргумент до 

авторитету", "аргумент до жалю", "аргумент до освіченості" тощо. 

До некоректних засобів також відносять такі хитрощі, як хитрощі стосовно 

тези, хитрощі стосовно аргументів і хитрощі стосовно демонстрації. 

До хитрощів стосовно тези належать, зокрема, "вимога надмірного уточнення 

тези", "умисне нерозуміння тези", "втрата тези" тощо. Остання помилка полягає 

в тому, що в процесі суперечки навмисно "забувають" тезу і переходять до 

обговорення зовсім іншої тези. До хитрощів стосовно аргументів відносять дуже 

багато навмисних логічних помилок, про деякі вже йшлося. Ще декілька, 

наприклад: "аргумент до вигоди", "аргумент до пихи", "помноження аргументів" 

[4]. Ці аргументи більш популярні й вживані в європейській та американській 

політиках. 

Отже, проаналізувавши засоби ведення дискусії, можемо дійти висновку, 

що найбільш використовувані методи софістів у політичних дискусіях, особливо 

вони поширені в західній політичній конфліктології. І як правило, політичні 

дискусії висвітлюються мас-медіа. 
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ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ 

 

Інформаційна війна як явище з'явилося не так вже й давно, лише у 21 

сторіччі. Це зумовлено появою таких організацій як ООН, які мають на меті 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2011_2_8


 

52 
 

збереження мирного життя у світі, та завершення будь-яких конфліктів метою 

переговорів, а не сили. Але, в будь-якому разі війна нікуди не дівається, зараз 

основна війна ведеться в інформаційному просторі, у тому числі за допомогою 

журналістки.  

На прикладі військової та інформаційної атаки РФ проти України на 

початку 14 року, можна чітко побачити, як інформаційне середовище впливає на 

розум населення, та на його думку з приводу тієї чи іншої ситуації. За звичай 

застосовуються ЗМІ та військові формування РФ під назвою ІПСО (центр 

інформаційно-психологічних операцій), але також дуже важливий аспект у 

пропаганді формують лідери думок, а також керівництво РФ, яке починає 

формувати фейки, які потім підхоплюють та показують народну підтримку всі 

вище перелічені. Найвагоміший внесок вносять саме ІПСО РФ, вони 

використовують різні методи, "ботоферми", нав'язування потрібних населенню 

за допомогою соціальних мереж, відеоплатформ, стрімінгових платформ, також 

деякі "успішні іпсошники" мають великі ютуб канали, на яких вони транслюють 

різні наративи. Також дуже популярним методом є створення "проукраїнських" 

телеграм каналів, та транслювання на них пропаганди за методикою 

напівправди, а точніше, вони викладають 20% правди, 80% неправди, і таким 

чином складається враження що це проукраїнський телеграм канал, але з часом, 

вони самі себе видають, і зазвичай такі телеграм канали може вести одна особо 

відразу по декілька, через що, контент на них дуже відрізняється. Розберемо таку 

ситуацію на прикладі телеграм каналу "НачШтабу", та "Черговий ООС"[1], на 

початку свого заснування, ці телеграм канали транлювали тільки проукраїнські 

новини, а також активно скуповували рекламу у інших проукраїнських ресурсів, 

обидва канали орієнтовані на аудиторію яка складається з військових, тому і 

тематика постів цього каналу околовійськова. Обидва канали ведуться 

російською мовою, але коли їх почали підозрювати через багату кількість 

провокаційних постів у бік ЗСУ, вони почали викладати деякі пости 

Українською мовою, і це було те на чому вони прокололися, тому-що у цих 

новинах, які були українською мовою, відслідковувався слід гугл перекладача, і 

після цього, через деякий час, вони почали проводити "конкурс" під назвою 

"сфотографуй авто свого командира"[2], за кожне фото будуть виплачувати 500 

гривень "нагороди". По факту такі "конкурси" це злиття секретної інформації, 

яка може бути використана, для ідентифікації місця знаходження командирів, їх 

особового транспорту з подальшим усуненням командира методом терактів, або 

підриву власного авто. І все це робиться, за допомогою бійців ЗСУ, які піддалися 

на цю пропаганду, та не бачать нічого підозрілого у таких діях, не допомогла 

навіть офіційна заява штабу ЗСУ яка заявила,- Збройні сили України 

повідомляють, що Telegram-канали "НачШтабу" та "Черговий ООС" - це 

російські проекти, які не мають жодного стосунку до ЗСУ. І таких телеграм 

каналів дуже багато, і кожного своя аудиторія, на яку дуже сильно впливають. 

В Україні дуже погано розвинена система "інформаційної безпеки", в 

основному цим займаються приватні особи, які не підпорядковані ЗМІ, або 

Керівництву України, такі як Денис Казанський, Роман Цимбалюк, також 

телеграм канали "Фашик Донецький", "Злой Одесит" (відомий як, Олександр 
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Коваленко), та інші. Це дуже гарно, тому-що люди працюють лише за ідею, але 

цього недостатньо, а все що роблять Українські ЗМІ, це підтримують такий 

рівень проінформованості, який був на момент кінця 2014 року. Єдина 

контрпропагандистська програма яка існує на українському телебаченні це 

передача від ICTV "Антізомбі", також є телеканал "Дом", але це повний провал, 

з якого можна тільки глузувати. 

З цього можна сказати, що інформаційні війни зараз дуже поширене явище, 

особливо під час збройної агресії РФ проти України, і перше, що потрібно робити 

це вчитися захищатися атакуючи. Ми вісім років тільки захищаємося, і ми дуже 

гарно це вміємо робити, але тактика протидії інформаційній атаці з боку РФ, є 

саме атака, тому-що Росія не може інформаційно захищати себе, та свою 

пропаганду це показала практика. 
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TELEGRAM CHANNEL IS A NEW PHENOMENON IN THE 

INFORMATION ENVIRONMENT 

 

The world is moving uncontrollably, with the advent of new technologies, 

society is changing its way of life. Digital technologies have completely changed the 

perception and consumption of information. Telegram Messenger improves its 

technical capabilities by acting as a full-fledged platform for realizing the author's 

creative potential. In turn, users are tired of waiting for "likes", so they were replaced 

by channels without public statistics, where the main role is played by the quality of 

content. 

Telegram is a cross-platform application (ie it can work with different operating 

systems and hardware platforms). It is developed in the C ++ programming language, 

and allows you to exchange messages and files in most formats. Messenger has a 

specially designed closed source server part that runs on servers in Germany and the 

United States. The founders of the Telegram are brothers Pavlo and Mykola Durovi. 

[1] They launched their successful project in 2013. Pavlov keeps the whole financial 

and ideological part of the project, and Mykola deals with purely technical aspects. The 

success of the Telegram lies in part in its confidentiality. To the CTO, it was important 

https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/720994.html
https://t.me/nach_shtabu/7981
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that personal information shared by users in the program could not be read by outsiders. 

Durov spread slogans "Taking back our right to privacy". Telegram Messenger can be 

downloaded for free on absolutely all popular platforms. Among them: Android, OS, 

iOS, Windows Phone, Linux and others. [3] 

Telegram is more than a messenger, because in the application you can freely 

correspond, listen to music, buy goods, order food, read articles, share photos, run your 

own blog. [2] The application offers a lot of interesting features: stickers, stickers, 

music players, pinned messages, video messages and more. Messages sent by the user 

can be edited or deleted altogether. In Telegram, users can also create groups, secret 

chats, channels and bots. 

Telegram channel is a real opportunity to realize yourself in a certain field, to 

become an influencer, to prove your personality as a brand. A channel is a tool that can 

be used to broadcast public messages, actively serve customers, and inform 

subscribers. It is very convenient that in Telegram new users will be able to view the 

entire history of messages as soon as they join the channel. Telegram Messenger is not 

just a channel of communication between two people, but also part of new media. [4] 

New media is a term that refers to computer, digital technology and network 

communications. Their mass and availability are directly related to the computerization 

of society and digital literacy. [2] With the development of technology and the advent 

of the Internet, there is a rapid transformation of the media. The result of such changes 

has been convergent journalism and convergent newsrooms. 

Traditional media are moving into a multimedia format, using various modern 

technologies in their work: digital image processing, social media, messenger channels, 

live Internet broadcasts, interactivity, hypertextuality, mobile applications and much 

more. Researcher Oleksandr Amzin claims that users rarely go directly to news sites 

of editorial offices – more often readers "consume" content through a news feed on 

social networks or messengers. [1] 

Telegram channels belong to the format of "adapted pages", ie technologies 

allow to get acquainted with the content without going to the site by means of 

preloading in the simplified interface. This messenger has its own platform for 

publishing articles – Telegraph. Thus, developers try to close the consumption of any 

content in their own ecosystem. Telegram channel – a separate world for publishing 

any information. [3] Anyone can be an author: a journalist, an SMM-nick, a blogger, a 

businessman, an entrepreneur, a housewife, an IT specialist, etc. This is a modern 

platform that allows the author to prove himself, to gather a large audience, to realize 

his potential. The most important thing in this version of communication with the 

audience – content. [2] 

We can conclude that the Telegram messenger provides a wide range of 

opportunities for the author to build a close relationship with the user and quality 

communication. A large number of users prefer the Telegram messenger, emphasizing 

its convenient functions and mobility. The application is easy to use, has many benefits 

and greatly simplifies human life. 
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МЕДІА ЯК ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ 

 

Людина прагне бути частиною соціуму, адже це зумовлено її соціальною 

сутністю. Це дає особистості відчуття належності, захищеності, значущості 

власної персони. Саме тому ми спостерігаємо за іншими, як за зразком, 

запозичуємо ті чи інші моделі поведінки. Ми намагаємось стати схожими на 

представників того чи іншого соціального кола і тому свідомо переймаємо їхні 

норми та цінності, формуємо відповідні моделі поведінки, користуємося 

символами та використовуємо їхні атрибути. 

Ідентичність – це невід’ємна характеристика людини, яка виявляється, з 

одного боку, у власній унікальності, а з іншого, у приналежності себе до певної 

спільноти. Вона є результатом процесу конструювання свого “Я”. Адже, 

народжуючись, ми поступово набуваємо певних фізичних ознак та рис 

характеру, які належать лише нам. Ми маємо осібні звички, розвиваємо 

індивідуальні здібності та риси особистості. Отримавши ім’я та прізвище за волі 

батьків, проживаючи в місті, в якому народились та вливаючись в коло родичів 

та друзів, набуваємо певної соціальної ідентичності. Також набуваємо 

культурної, расової, територіальної та національної ідентичності, залежно від 

країни народження та власного походження. Отже, все залежить не лише від 

набування власних звичок та якостей, а й від людей, з котрими живемо, 

спілкуємось, вступаємо в конфлікт або залежність. 

Будь-хто ідентифікує себе з різними соціальними спільнотами (в 

широкому значенні): підприємці, власники транспортних засобів (автомобілісти, 
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велосипедисти і т.д), футболісти-любителі, геймери, слухачі року та читачі 

жахів. Іноді буває конфлікт ідентичностей: наприклад, важко бути водночас 

буддистом і християнином, українцем і білорусом, любителем чаю без цукру та 

солодощів. Обставини зовнішнього світу та їх відображення у психіці сприяють 

усвідомленому процесу самоідентифікації. Кількість, сила та значущість зв’язків 

людини із зовнішнім світом сприяє формуванню сталих ідеалів. [1] 

Значення слова ідентифікувати, згідно українського тлумачного словника, 

є синонімом до слова ототожнювати. Згідно з цим, можна сказати що 

ідентифікація - це ототожнення, в даному випадку, власне з тим, що візуально 

сприйняли з контенту цифрових медіа. 

Цифрові медіа стали невід’ємною частиною нашого життя. Зокрема 

соціальні мережі, такі як: Facebook, Youtube, Instagram - трійка найпопулярніших 

в світі за даними 2020 року. Тепер тут ми можемо переглядати й поширювати 

новини та світлини, розвивати нові навички, або відвідати курси на які не 

вистачає часу в реальному житті. Але зовсім непомітно особисте життя стало 

публічним.  

Соціальні мережі почали диктувати правила життя. Нещодавно було 

модним виглядати й постити собі на сторінку “лакшері життя”. Наразі 

популярність перейшла до “естетики 90-х”. Аудиторія на яку це спрямовано, а 

саме молодь, ставить собі за мету слідувати за створеними мережею ідеалами.  

Сьогодення щораз вирує новим контентом який ми сприймаємо. Щодня 

виходить близько 293 тисяч постів лише на платформі Фейсбук, а лише в Україні 

одними з основних можна виділити (окрім Фейсбук) ще й Інстаграм, Тік-Ток, 

Ютуб та інші. Соціальні мережі це не єдині цифрові медіа, потік інформації 

також транслюється через телебачення та радіомережі і це немаловажливий 

фактор.  Сприймаючи наплив невідфільтрованих  та необроблених “новин” ми 

несвідомо змінюємо власну думку. Адже людина, що це озвучує, або подає 

інформацію візуально, робить це переконливо і якщо транслюється з вищої 

інстанції, то підсвідомо сприймається більш авторитетно аніж прочитане в газеті. 

[2] 

До прикладу можна навести соціальну мережу Інстаграм та публікації в 

ній. Дослідження продене університетом штату Пенсільванія показало, що 

перегляд чужих селфі занижує самооцінку інших користувачів, бо вони 

проводять паралель щодо себе у найщасливіші моменти життя. А от дослідження 

університетів Огайо та Айови виявили, що жінки порівнюючи себе зі світлинами 

інших негативно сприймають побачене. Ми бачимо контент іншої особистості і 

звертаємо увагу на кількість “лайків” та “фоловерів”, моментально прирівнюємо 

власну персону та маємо зниження самооцінки, бо в когось цього більше. 

Самоповага та оцінка власної персони є вагомим фактором у формуванні 

самоідентифікації.  

Отже, підбиваючи підсумок, варто структурувати всі наведені думки. 

Ідентифікація особистості - це ототожнення індивіда з чимось, ідентичність - це 

унікальність людини та ототожнення індивіда з певною культурою, 

національністю, соціальним колом і тому подібним. В даному випадку, наша 

тема пов’язана з медіа, тому розглядалася дія медіа на відношення людини до 
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будь-яких з кіл суспільства. Насамперед цифрові медіа мають певний відбиток 

на нашій самоідентифікації, перш за все на самооцінці, що і формує наш 

світогляд, відношення до себе, оточення та світу, а потім на віднесенні власної 

персони до соціальних спільнот. 
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ВЕГАНСЬКА МОДА ЯК СВІДОМИЙ ТРЕНД У 

ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Потреби модної індустрії, яка справедливо вважається другим після 

харчової промисловості забрудником екосистеми Землі, вимагають 

використання великої кількості природних ресурсів. У зв’язку з цим, питання 

раціонального використання запасів планети останнім часом вимагає уважного 

ставлення дослідників. 

Як відомо, активісти, які в межах України ініціюють заходи, присвячені 

темі веганської моди, найчастіше лишаються почутими лиш заздалегідь 

поінформованою частиною населення, – тобто меншістю. У зв’язку з цим, 

надважливого значення набуває чітке визначення явища веганської моди. Перш 

ніж заглибитися в суть поняття, наведемо найбільш, на наш погляд, однозначну 

й легку для сприйняття дефініцію, запропоновану онлайн-журналом «Daisily»: 

«Веганська мода означає, що предмет одягу/річ або аксесуар не містить 

продуктів тваринного походження або вторинних продуктів». [1] Проте в умовах 

функціонування цього поняття одночасно з багатьма суміжними, зокрема 

свідома, етична, справедлива та стійка мода, вважати його досконалим – 

абсурдно. Вищезазначений, на перший погляд, синонімічний ряд, недарма зазнав 

чіткої класифікації. Маємо на увазі, що веганська мода не в усіх випадках є 

стовідсотково етичною, свідомою чи стабільною, особливо з практичної точки 

https://uaspectr.com/2020/06/23/najpopulyarnishi-sotsialni-merezhi-v-ukrayini-ta-krayinah-svitu-2020/
https://uaspectr.com/2020/06/23/najpopulyarnishi-sotsialni-merezhi-v-ukrayini-ta-krayinah-svitu-2020/
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зору. На цьому етапі слід зазначити, що теоретично важливою характеристикою 

веганської моди є стовідсоткова «відсутність жорстокості». Ця риса лежить в 

основі досліджуваного нами поняття. Відповідно до цього, юрист у сфері моди 

Ельза Гарагон в одній зі своїх статей зазначає, що: «…ці терміни стосуються двох 

різних речей: з одного боку – це процес вироблення продукту (чи здійснюється 

він без залучення тварин?),  а з іншого – готовий продукт (чи містить він 

речовини тваринного походження?) [2]  

З вищезазначеного випливає, що принцип відмови від продуктів 

тваринного походження, на якому ґрунтується веганська мода, повинен бути 

суворо дотриманим на всіх етапах, стадіях виробництва того чи іншого предмета. 

У випадку навіть незначного відхилення від досить строгих рамок, факт 

існування веганської моди набуває беззмістовності. До прикладу, спроби 

маскування неекологічного виробництва за веганськими слоганами, зокрема для 

взуттєвих брендів, – не новизна. Фактично, невеликих виробників, які повністю 

відмовилися від використання продуктів тваринного походження, переважають 

такі як Лі Корен, Мелісса Взуття та BC Shoes, які використовують веганську 

етикетку як маркетинговий прийом для продажу дешевого взуття за високими 

цінами. Це означає, що їхні товари можуть бути веганськими технічно, але, в 

основному, це дешевий одяг, виготовлений в Азії, який буде викинутий протягом 

одного-двох сезонів. Це дає підставу вважати, що для того, аби веганська мода 

вкоренилася в усьому світі й вийшла зі статусу короткотривалої тенденції, 

бренди повинні керуватися більш глибокими й суспільно корисними цілями, ніж 

одним лише отриманням прибутку.  

Вищезазначене дає нам змогу стверджувати, що веганська мода керується 

конкретними правилами й формує заборони, аби мати своїм результатом реальне 

зменшення насильницького впливу людей на живі організми заради потреб 

модної індустрії. Очевидно, всі обмеження спрямовані головним чином на 

стимуляцію пошуку альтернатив матеріалам тваринного походження. Далі 

з’ясуємо, наскільки дотриманими й реальними в контексті впровадження у 

виробничі процеси є вищезгадані принципи в українському модному просторі. 

Підтвердженням цих міркувань можуть слугувати слова Деспіни Партемос, яка 

намагається пояснити різницю між веганською й стабільною модою в одній зі 

своїх статей: «Незалежно від того, чи ви наслідуєте веганську моду з любові до 

всіх живих істот, чи задля зменшення впливу на навколишнє середовище, це 

стиль життя та філософія, що переходить у всі аспекти життя…» [3] 

Розпочнімо з аналізу більш відомих брендів, серед яких надважливе місце 

займає Ksenia Schnaider. Його концепція ґрунтується на використанні старих 

джинсів та їх перешиванні для нових колекцій, що випускаються чотири рази на 

рік. Попри те, що всі речі бренду виготовляються в межах України, вони 

затребувані в більш ніж 40 магазинах світового масштабу. Ksenia Schnaider – це 

черговий доказ того, що одяг, створений з перероблених речей, не поступається 

актуальністю й трендовістю продуктам відомих брендів. До прикладу, 

одягнутими в денім цього бренду були помічені відомі співачки Dua Lipa, Тіна 

Кароль, Джамала та інші. 
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Наступний український бренд, заснування якого поклало початок 

пропагуванню етичних матеріалів, тобто таких, що не несуть загрози живим 

організмам, – це Woolberry. Обравши нішу аксесуарів та сумок, Woolberry 

впровадив у виробництво шерсть мериноса. Окрім цього, брендом була 

підтримана ініціатива апсайклінгу ношених вовняних речей, кошти з продажу 

яких перераховуються еко-організації «Україна БЕЗ сміття». 

У цій же ніші про себе заявив Raw Flaw, заснований у Києві 2018 року. 

Матеріал, використовуваний брендом, не просто не містить продуктів 

тваринного походження, а й відзначається абсолютною безпечністю для людей, 

оскільки піддається повторній переробці. 

Soulmates Atelier – це ще одна організація, яка розвивається в межах 

свідомого споживання, на противагу тим брендам мас-маркету, які своїм 

виробництвом поширюють ідею швидкої моди. Формат slow-fashion, який 

обрали для бренду його засновники, базується на відмові від сліпого 

наслідування швидкоплинним трендам, і, таким чином, підтримці гардеробу, 

який залишатиметься поза часом. Цим обґрунтовується рішення виготовляти 

якісні речі з натуральних матеріалів. 

Загальновідомо, що використання матеріалів тваринного походження в 

модній індустрії завдає шкоди й людському здоров’ю, як це прослідковується на 

прикладі дублення шкіри. AZAVA – це один із небагатьох українських брендів, 

який функціонує у форматі ательє індивідуального пошиву. Це означає, що 

однією з ключових умов, обов’язково виконаних у процесі виробництва одягу, є 

sustainability – тобто гідні зарплатня й умови праці. Цей формат виробництва 

передбачає невеликі масштаби, які роблять бренд AZAVA ідеальним вибором 

для споживачів, які понад усе цінують у речах якість. 

Soon Store – це бренд, в основі якого лежить вищезгадана ідея. Відмінним 

є лише те, що працює Soon Store як онлайн-магазин свідомої моди. Його 

засновниці: Дар’я Марусик, Ганна Ущаповська та Дар’я Григоренко, – 

керувалися метою поширення досвіду свідомого споживання серед українців і 

доведення думки про можливість існування довговічної моди, яка піклується про 

навколишній світ. 

Однак, навіть найбільш вдалі спроби переформатувати виробництво згідно 

з принципами веганської моди можуть видатись безуспішними в порівнянні з 

течією smart shopping. В Україні це відгалуження свідомої моди представлене 

онлайн-платформою KAPSULA. Може видатися, що створення магазину, метою 

якого є підбір гардеробу для клієнта, спричинене однією лиш ідеєю витрачення 

меншої кількості часу на шопінг, однак це не так. На наш погляд, засновниця 

KAPSULA Наталія Гордієнко більшою мірою керувалася принципами свідомого 

споживання: уникнення покупок, здійснених людиною мимовільно, 

автоматично зменшує кількість непотрібного одягу. 

Можемо дійти до висновку, що споживачі часто стають об'єктом 

маніпуляцій швидкої моди. Просвітницька робота щодо напрямків свідомої моди 

актуалізує навички свідомого споживання, а саме: чітко обдумувати, з якого 

матеріалу виготовлений пропонований елемент гардеробу; наскільки 

екологічним є виробництво; чим обумовлена купівля товару – гострою 
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потребою, переконливими репліками продавця чи тимчасовим бажанням 

покращити настрій. Українські дизайнери плідно працюють у сфері веганської 

моди, виховуючи у споживачів вміння протистояти нав’язливим психологічним 

прийомам та рекламі, що пробуджують в людській свідомості сильне прагнення 

оволодіти тим чи іншим матеріальним благом. 
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