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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Процеси взаємовпливу світових шкіл 

журналістики призвели в тому числі до впровадження в науковий і 

публіцистичний дискурси понять, непритаманних раніше українській 

журналістській теорії, історії та практиці («ток-шоу», «колумністика» тощо). 

Суперечливі погляди щодо них призвели до змішування жанрів і форм 

журналістської творчості. У результаті авторська колонка колумніста сьогодні 

розглядається винятково в жанрологічній традиції, що пояснюється нечітким 

методологічним підходом до розкриття суті категорій і понять журналістики. 

На нашу думку, віднесення колонки не до жанру як форми окремого 

публіцистичного твору, а до форми представлення відібраного, обробленого та 

осмисленого фактажу в готовому публіцистичному творі, стане тим 

методологічним підґрунтям, яке допоможе усунути наявну нині плутанину в 

журналістикознавчих дефініціях. 

Таким чином, заявлена тема дисертації лежить у річищі історико-

теоретичних і методолого-прикладних засад функціонування журналістики в 

суспільстві й тому завжди викликатиме законний інтерес з боку науковців і 

практиків мас-медійної галузі. 

Стан вивчення та ступінь наукової розробленості теми. Проблеми 

вивчення концептуальних засад функціонування колумністики як феномена 

персоналізованої журналістики досі заносилися науковцями до системи 

журналістської генерики і у зв’язку з цим предмет дисертаційного дослідження 

ніколи не знаходив цілісного відображення у наукових розробках. 

Джерельна база дисертації умовно поділяється на ряд груп. Так, 1-й розділ 

дисертації спирається на праці С. Беглова, С. Гуревича, О. Кирилової та ін. 

Генезу колумністики та її трансформацію винятково у жанрологічній традиції 

вивчали  Е.  Емері,  М.  Касальс  Карро,  К. Марін,  І. Растегар,  О. Тертичний, 

М. Шостак, С. Ярцева (Успенська), В. Галич, О. Голік, І. Михайлин та ін. 

Сучасні  різновиди  колумністики   вивчали   Т.   Вулф   (нова   журналістика), 

Х. Томпсон (гонзожурналістика), А. Ніколаєва (трешжурналістика). 

2-й розділ дисертації побудований на працях, присвячених чотирьом теоріям: 

– теорію  журналістики  вивчали  Е.  Денніс,  В.  Шрамм,  Я.  Засурський, 

Є.  Прохоров,  А. Москаленко та ін.; 

– журналістську    генерику    вивчали    М.    Вуароль,    М.     Черепахов, 

М. Василенко, В. Карпенко, К. Серажим та ін.; 

– теорію публіцистику вивчали М. Стюфляєва, В. Ученова, М. Шлемкевич, 

В. Здоровега, Н. Сидоренко (Шудря) та ін.; 

– теорію  і  методику   журналістської   творчості   вивчали   М.   Горохов, 

Г.  Лазутіна, Є. Пронін, В. Здоровега, Д. Прилюк, В. Шкляр та ін. 

3-й  розділ  дисертації  спирається  на  праці С. Блавацького, О. Колісник, 

С. Кулик та ін. 
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Для вивчення творчого доробку британського колумніста В. Н. Коннора 

використовувалися його публікації в іменній колонці «Кассандра пророкує», 

його книга «Англія у війні», збірник його найкращих публікацій у рамках 

авторської колонки, книги про нього, а також комплект номерів лондонської 

щоденної газети «Daily mirror» за період 1935 – 1967 рр. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, проблемами, темами. Тема 

дисертації узгоджена з науковою проблематикою кафедри історії журналістики 

та пов’язана з комплексними програмами науково-дослідної роботи Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір» (НДР 

01БФ045-01) та «Дослідження в галузі українського журналістикознавства: 

методологія, термінологія і стандарти» (НДР 06БФ045-01) та «Український 

медійний контент у соціальному вимірі» (НДР 11БФ045-01). 

Мета дослідження полягає в історико-теоретичному та методолого-

прикладному обґрунтуванні приналежності колумністики як сукупності 

авторських колонок до форми представлення журналістами своїх 

публіцистичних творів на прикладі авторської колонки британського 

колумніста В. Н. Коннора «Кассандра пророкує» в лондонській щоденній газеті 

«Daily Mirror» (1935 – 1967 рр.). 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

– переосмислити еволюцію персональної журналістики та її попередніх форм; 

– визначити колумністику як результат диверсифікації масової інформації; 

– окреслити журналістикознавче вивчення авторської колонки в 

жанрологічній традиції; 

– впорядкувати форми журналістики, виокремивши: 

а) форми видів журналістики в цілому; 

б) форми окремих видів журналістики; 

в) форми публіцистичного твору; 

г) форми збирання журналістами фактажу майбутнього твору; 

д) форми представлення відібраного, обробленого та осмисленого фактажу 

в готовому публіцистичному творі. 

– встановити ідейно-публіцистичне спрямування та проблемно-тематичний 

контент авторської колонки В. Н. Коннора «Кассандра пророкує» в лондонській 

щоденній газеті «Daily Mirror» (1935 – 1967 рр.). 

Об’єкт дослідження – колонка В. Н. Коннора «Кассандра пророкує» в 

лондонській щоденній газеті «Daily Mirror» (1935 – 1967 рр.). 

Предмет дослідження – традиції та новаторство колумністики у вигляді 

сукупності колонок як форми представлення журналістами своїх 

публіцистичних творів. 

Методи дослідження. Специфікою об’єкта та предмета дослідження 

визначається й необхідність методологічного застосування принципів 

історизму, об’єктивності, комплексності та достовірності. Використано методи 
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культурно-історичний, історико-типологічний, системний, спостереження, 

індукції, дедукції, аналогій, порівняння, коментування, зіставлення, 

протиставлення, аналізу, синтезу, класифікації, бібліографічно-описовий. 

Наукову новизну роботи розкрито в таких положеннях: 

уперше: 

– переосмислено еволюцію персональної журналістики та її попередніх форм; 

– визначено колумністику як результат диверсифікації масової інформації; 

– впорядковано форми журналістики; 

– виокремлено форми збирання журналістами фактажу майбутнього твору 

та його представлення в готовому публіцистичному творі; 

– встановлено ідейно-публіцистичне спрямування та проблемно-

тематичний контент авторської колонки В. Н. Коннора «Кассандра пророкує» в 

лондонській щоденній газеті «Daily mirror» (1935 – 1967 рр.). 

удосконалено: 

– форми видів журналістики в цілому; 

– форми окремих видів журналістики. 

набули подальшого розвитку: 

– дослідження форм публіцистичного твору. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертаційному дослідженні теоретичні положення можуть 

бути використані: 

– у загальній теорії журналістики – для подальших розробок розділів 

«Структура основних понять журналістики» та «Журналістика як галузь творчої 

діяльності»; 

– у теорії і методиці журналістської творчості – для подальших розробок 

розділу «Форми творчої діяльності журналіста»; 

– у теорії публіцистики та журналістській генериці – для відмови 

трактування авторської колонки як нового або гібридного жанру та як процесу 

дифузії журналістських жанрів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в показі 

концептуальних засад функціонування колумністики як феномена 

персоналізованої журналістики. 

Результати дослідження можуть бути запроваджені: 

– у практику роботи редакцій усіх видів ЗМІ і ЗМК; 

– у навчальний процес при викладанні курсів “Вступ до спеціальності”, 

“Основи журналістики”, “Теорія журналістики”, “Теорія масової комунікації”, 

“Теорія і методика журналістської творчості”, “Міжнародна журналістика”, 

“Історія зарубіжної журналістики”, а також спецкурсів, присвячених 

дослідженню британської періодики, авторської журналістики тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію, автореферат, публікації, в яких 

викладено основні положення роботи, дисертантка виконала самостійно. 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження відбувалася під час 

виголошення доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблемы массовой коммуникации» (Воронеж, травень 2012 року) та на 

кафедрі міжнародної журналістики (до 1.02.2012 р.) і на кафедрі історії 

журналістики Інституту журналістики Київського національного університету 

іменіТараса Шевченка (після 1.02.2012 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у  12 

одноосібних публікаціях (із них 8 у наукових фахових виданнях, 2 в інших 

наукових виданнях, 1 – матеріали конференції, 1 – публікація в закордонному 

науковому фаховому виданні). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів з вісьмома підрозділами і висновками до кожного з 

розділів, загальних висновків і списку використаних джерел (329 позиції). 

Загальний обсяг дисертації – 181 сторінка, основний текст дисертації – 149 

сторінок, список використаних джерел поданий на 31 сторінці. 

Основний зміст роботи 

У вступі сформульовано теоретичні значення одержаних результатів; 

встановлено зв’язок дослідження з науковою роботою кафедри; встановлено 

практичне значення одержаних результатів; зазначено історико-теоретичне та 

методолого-прикладне значення наукової роботи.   

У першому розділі «Авторський вимір журналістики Середньовіччя, 

Нового та Новітнього часів» вивчено явище персональної журналістики та її 

попередніх форм, схарактеризовано колумністику як результат диверсифікації 

масової інформації, проаналізовано журналістикознавче вивчення авторської 

колонки в жанрологічній традиції. 

У  1. 1 «Персональна журналістика та її попередні форми» 
відзначається, що в первісних суспільствах, а також в античну епоху ще не була 

сформована широка аудиторія, для якої міг би працювати автор, задовольняючи 

унікальними творчими знахідками свої і чужі духовні, ментальні, матеріальні та 

інформаційні потреби й  інтереси.  Винахід Й. Гутенбергом друкарського 

верстату створив передумови для масової освіти – а, значить, і масової 

аудиторії. 

Одними з перших на Європейському континенті авторитетними суб’єктами 

висловлювань, утримувачами та поширювачами вагомої інформації стали 

українці літописець Нестор, князь Володимир Мономах, італійський поет і 

публіцист П. Аретіно, голландський організатор і продавець інформаційної 

продукції Ф. Меланхтон, німецькі бізнесові журналісти брати Фуггери. 

Роздуми щодо переосмислення авторської самосвідомості, поглиблені в 

епохи Відродження та Реформації, досягли своєї кульмінації в Новий час 

формулюванням парадигми антропоцентризму. Літературні та публіцистичні 

твори XVII – XVIII ст. буквально пронизуються індивідуальними авторськими 
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особливостями. Тоді й народжується явище персональної журналістики як 

уособлення редакції традиційного видання в особі однієї людини. 

У 1. 2 «Колумністика як результат диверсифікації масової інформації» 

зауважується, що поглиблення численних конфліктів унаслідок першої 

індустріальної революції з початку ХІХ ст. породило нові форми соціальних 

відносин і самоідентифікації людей. Надлом ціннісної системи Нового часу 

призвів до появи постмодерністської особистості з її персоналізованим і 

персоніфікованим текстом. Феноменом цієї журналістики стає колумністика як 

сукупність колонок авторів. На сьогодні це вершинне досягнення особливої 

форми авторського висловлювання, зафіксоване з початку другої половини ХХ 

ст. 

З’явившись, колонка відігравала роль елементу газетно-журнального 

оформлення (полегшення читання тексту) або форми подачі матеріалу (колонка 

редактора). Про роль складника контенту друкованого видання ще не йшлося, 

бо авторитетне коментування оприлюднюваної інформації, до якого б 

дослуховувалася аудиторія, до певного часу ще не стало масовим явищем. 

Одначе після 1945 р. ситуація в світі різко змінилась. Сформувалася масова 

аудиторія з представників споживацького суспільства. Гостру конкуренцію 

періодиці склали інші ЗМІ і ЗМК. Відбулася потужна диверсифікація масової 

інформації, і для продовження гідної конкуренції періодична преса прийшла до 

колумністики – своєрідної форми вираження суб’єктивних поглядів автора, 

об’єктивованих його громадянською позицією. 

У 1.3 «Журналістикознавче вивчення авторської колонки в 

жанрологічній традиції» констатується, що в середині ХХ ст. загальними 

ознаками авторських колонок стають їх яскраво виражена особистісна 

орієнтованість, біографізм і діалогічні інтонації. Автоматичне накладання 

загальних ознак авторської колонки як публіцистичного твору на його жанрову 

форму привело до панівної в усьому світі думки, що колонка є жанром. Це 

стверджують представники американської, німецької, іспанської, 

мексиканської, російської та української шкіл журналістикознавства. 

У другому розділі «Альтернативне трактування колонки як форми 

представлення автором публіцистичного твору» розкривається 

методологічна база дослідження, а також спростовується віднесення до нового 

жанру авторської колонки на основі чіткого відокремлення поняття «форма», 

притаманне теорії журналістики та журналістській генериці, з одного боку, та 

теорії публіцистики й теорії і методиці журналістської творчості – з другого. У 

2.1 «Методологічна база дослідження» підкреслюється, що в 

журналістикознавстві давно конкретизовано склад методів творчої діяльності 

журналіста. Це група методів пізнавальної діяльності та пред’явлення фактів. 

Науково-методологічна база дисертації включає обробку як значної 

кількості журналістських текстів В. Н. Коннора, так і багатьох наукових праць 

українських, російських та американських журналістикознавців. 
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Зокрема, біографічний метод дозволив простежити зміну настроїв 

британців у 1935 – 1967 рр.; історичний метод допоміг перевірити дійсність 

тексту за матеріальними ознаками; аналіз журналістського твору дав змогу 

встановити, що наскрізною ідеєю творчого спадку Кассандри є повсякденне 

життя британців, що й стимулювало активний зворотний зв’язок читачів із 

колумністом; літературний метод пізнання дозволив виокремити основні риси 

манери письма Кассандри; метод обробки документів дав змогу встановити 

періодичність виходу в світ колонки «Кассандра пророкує» та її оформлення на 

полосі; метод порівняння допоміг встановити, що авторська колонка не є 

повноцінним складником системи жанрів, не входить в жодну із жанрових груп, 

а, навпаки, включає в себе елементи різноманітних жанрів (репортажу, замітки, 

коментаря, інтерв’ю, звіту, памфлету, подорожнього нарису, фейлетону, есе) і є 

формою вираження авторських поглядів; метод узагальнення дозволив 

виокремити основні публіцистичні здобутки Кассандри; метод синтезу дозволив 

оцінити тематичну різноплановість і масштабність його авторських колонок. 

У 2.2 «Проблеми форми в журналістиці» відзначається, що в 

журналістиці загалом, і в окремому журналістському творі зокрема, поняття 

форми невіддільно від поняття змісту, а їх ієрархічний ряд набирає при цьому 

такого вигляду: 1) зміст і форма окремого журналістського твору; 2) зміст і 

форма окремого номера видання/випуску телерадіопрограми, сайту, 

інформаційного агентства; 3) зміст і форма окремого видання або групи видань, 

преси в цілому/окремого телерадіоканалу, сайту, порталу або групи 

телерадіоканалів, сайтів, порталів, телерадіоінтернетмовлення в 

цілому/сукупності медіапродуктів інформаційного агентства, групи 

інформаційних агентств. 

Сама категорія форми складається з груп елементів: а) жанрово-

визначальних (різних модифікацій жанрів, добірок, рубрик, розділів, циклів, 

тематичних полос/номерів/випусків/телерадіопрограм/сайтів); б) архітектоніки; 

в) сюжетно-композиційних (сюжету, композиції, верстки, співвідношення 

частин видання, шрифтового вирішення, ілюстративного оформлення); г) 

лексико-стилістичних (мови, стилю, набору зображувально-виражальних 

засобів, тону, індивідуальної манери автора, стилю видання). 

По суті, це внутрішні та зовнішні форми відповідно трьох груп: 1) форми 

видів журналістики в цілому (преси, радіомовлення, телебачення, інтернет-ЗМІ, 

інформаційних агентств); 2) форми окремо взятого виду журналістики (групи 

пресових видань/окремого періодичного видання, сукупності радіотелепередач/ 

окремої радіотелепередачі, сукупності випусків інтернет-сайтів і порталів/ 

окремого випуску інтернет-сайту, сукупності випусків інформаційних агентств/ 

окремого випуску інформаційного агентства; 3) форми публіцистичного твору 

(в основному мається на увазі той чи інший жанр як форма). 

Тут дослідження вважаються завершеними, а зміни в 3-й групі автоматично 

можуть бути зараховані до нових або дифузійних жанрових форм. Розглянемо 
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окреслену методологічну та методичну плутанину на прикладі колумністики. Із 

статті в статтю, із дисертації в дисертацію переходить теза про те, що колонка є 

особливим жанром, який актуалізує особистісні переживання автора з 

конкретного приводу у вигляді демонстрації точки зору суб’єкта 

висловлювання; що будь-яка суперечка про те, чи є колонка жанром, зводиться, 

по суті, до одного: чи можливо вписати колонку в ту або іншу жанрову систему, 

чи ні, тобто фактично це питання класифікації. 

Однак з теоретичних міркувань прибічників такої точки зору так і не 

зрозуміло, до якої групи жанрів відноситься авторська колонка. 

С. Ярцева (Успенська) пропонує поставити колонку на стику аналітично-

публіцистичних і художньо-публіцистичних груп жанрів. По суті,  при  цьому  

колонці  відводиться  подвійна роль  у  річищі  концепції О. Тертичного (звіт, 

кореспонденція можуть бути як інформаційними, так і аналітичними із 

розміщенням у двох різних групах жанрів. – Авт.), але з виведенням колонки 

поза рамки будь-якої групи жанрів, що ставить під сумнів самі принципи класифікації. 

М. Шостак говорить, що колонку називають «реплікою, що розрослася». 

Однак з теорії журналістики і з журналістської генерики відомо, що жанр 

репліки передбачає обсяг матеріалу до 100 петитних рядків. Це приблизно обсяг 

колонки, на який вказує С. Ярцева (Успенська). І як же тоді бути із 

твердженням С. Шебеліста, що колонка – це твір невеликий за обсягом (від 1600 

Що стосується інших, наведених вище ознак колонки, то вони стосуються 

не самої колонки, якій намагаються надати жанрової форми або під виглядом 

процесу жанрової дифузії, або під виглядом нового чи гібридного жанру, а 

тексту публіцистичного твору в формі колонки як синтезу традиційних жанрів, 

які дійсно зазнають конвергенціонального впливу. При цьому рубрика як форма 

реалізації інформаційної політики редакції ЗМІ плутається із рубрикою, що 

знову-таки трактується або як тотожність жанрової форми колонки, або як 

неминучий перехід до певної жанрової форми. Останнє положення суперечить 

усім постулатам відзначених вище теорій – теорії журналістики, теорії і 

методики журналістської творчості, теорії публіцистики та журналістської 

генерики – і є надуманою теоретичною побудовою. 

Теза про наявність у колонці елементів найрізноманітніших жанрів 

закономірно формулює запитання: якщо колонка є самостійним жанром, 

віддільним від есе, портрета, коментаря, огляду, рецензії, репліки, замітки і т. д., 

то як вона (колонка) може нескінченно «вбирати в себе елементи 

найрізноманітніших жанрів»? Безперечно, є величезна різниця між таким 

безмежним вбиранням і обраним, точковим вбиранням ознаки, яка існує на 

спільній основі та на яку можуть спиратися два споріднені жанри з однієї групи 

(коментар – огляд, огляд – портрет, огляд – рецензія, коментар – рецензія тощо). 

Подібні розбіжності свідчать про розмитість теоретичних позицій названих 

вище науковців і тих, хто поділяє їх точку зору. По суті, відбувається плутанина 

категорії форми, яка має різне функціональне призначення в теорії 
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журналістики, теорії і методиці журналістської творчості, теорії публіцистики 

та журналістській генериці. Іншими словами, жанр як формоутворення (за 

теорією журналістики й теорією журналістської генерики) плутають з однією з 

форм представлення журналістами створених публіцистичних творів (за 

теорією і методикою журналістської творчості й теорією публіцистики). 

Тому, замість пропонування «нових жанрів» слід згадати традиційні, але 

нині призабуті – наприклад, публіцистичний роздум (як варіант – слово) чи 

публіцистичні нотатки (як варіант – нотатки публіциста). Це дійсно синкретичні 

жанри, які зазнають конвергенціонального впливу. В них можна бачити 

фрагменти різних жанрів з усіх трьох жанрових груп. У зв’язку з цим 

неправомірно ставити поряд поняття «колумністика» та «есе», як це роблять 

деякі дослідники. Адже останній виступає «чистим» жанром зі своїми ознаками, 

давно описаними науковцями. 

У третьому розділі «Авторська колонка В. Н. Коннора «Кассандра 

пророкує» в лондонській щоденній газеті «Daily mirror» (1935 – 1967 рр.)» 

встановлено ідейно-публіцистичне спрямування та проблемно-тематичний 

контент авторської колонки найбільш відомого й впливового британського 

колумніста «доінтернетної доби», який виступав під псевдонімом «Кассандра». 

У 3.1 «Еволюція публіцистичних роздумів про політику британського 

уряду колумніста В. Н. Коннора в 30 – 40-х роках ХХ сторіччя: від 

констатації до аргументації» вивчено роботу британського колумніста над 

підвищенням рівня власної журналістської майстерності – за допомогою 

методів аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, зіставлення, протиставлення, 

довільного та цілеспрямованого спостереження, репортажного опису, 

реконструктивного опису, констатації. 

Не маючи змоги регулярно публікуватись, Коннор тим не менше вже тоді 

виступав на захист бідняків та ображених державою людей. Через застосування 

кричущих фактів читачам ставали зрозумілими складні соціальні проблеми, з 

якими стикались у житті малозабезпечені британці. Чітко заявляючи про 

небезпеку нацизму для миру в Європі, публіцист безкомпромісно критикував 

британський уряд Н. Чемберлена, а пізніше В. Черчілля. Виступаючи 

барометром почуттів британського люду, «The Daily Mirror» і Кассандра 

перетворилися з початком війни на суспільного контролера уряду. 

У 3.2 «Особливості повоєнної колумністики «Кассандри» 
наголошується на тому, що війна розкріпачила Коннора як особистість, а 

навколосвітні подорожі за завданнями редакції розширили його кругозір, 

дозволили завести впливові знайомства для отримання ексклюзивних 

матеріалів, поглибили якість публікацій. У результаті зростали політична вага 

та публічний авторитет як самого Кассандри, так і «The Daily Mirror», ширилася 

й армія їх читачів. 

Кассандра написав багато портретних інтерв’ю, що характерно для зрілих 

майстрів. Це були як відомі діячі політики, релігії, культури та мистецтва (Дж. 
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Неру, Ч. Чаплин та ін.), так і пересічні люди з активною громадянською 

позицією (єпіскоп Т. Хаддлстон – борець з апартеїдом у ПАР). 

Коннора  цікавила   політична   система   США   і   бесіди   з   її   лідерами 

Р. Ніксоном, Дж. Кеннеді, Л. Джонсоном тощо. 

У середині 1950-х рр. Коннор значно розширив власний жанровий і 

проблемно-тематичний арсенал. У текстах його колонок можна бачити ознаки 

рецензії, портрета і біографії (Е. Іден, Й. Сталін, М. Хрущов, лорд Бівербрук). 

Успіх у читачів англомовного світу засвідчив багатющий методичний 

арсенал колумніста, який за умови правильного використання дозволяє 

добиватися високої результативності та ефективності власних дописів. 

У 3.3 «Ефективність і результативність дописів британського автора: 

найбільш гучні акції» названо основні публіцистичні здобутки Коннора: 1. 

Запровадження урядом безкоштовної медицини для всіх верств британського 

суспільства. 2. Боротьба з носіями людиноненависницької ідеології. 3. 

Скасування смертної кари в країні. 4. Засудження приїзду до Лондона, а згодом 

заборона на повернення міністра держбезпеки СРСР І. Сєрова в рамках 

підготовки офіційного візиту до Великобританії радянської делегації на чолі з 

М. Булганіним і М. Хрущовим; перенесення критики на М. Хрущова через 

показ негідної поведінки останнього під час зустрічей з британськими 

політиками. 5. Боротьба проти публічних проявів вульгарності та демонстрації 

на людях низького смаку (судовий процес Лібераче проти «The Daily Mirror» і 

Кассандри). 6. «Кампанії» в рамках зворотного зв’язку з читачами (збір коштів 

для безпритульних і т. д.). 

До початку 1960 р. Коннор збільшив проблемно-тематичний спектр своєї 

колонки й надав їй міжнародного спрямування. Випробування британської 

водневої бомби, суд над нацистом А. Ейхманом, поява Берлінської стіни, смерті 

Папи Римського Іоанна ХХІІІ та В. Черчілля, вбивство президента Дж. Кеннеді, 

перше в історії католицької церкви паломництво на Святу землю нового Папи 

Римського Павла VI – ніщо не уникало пильного погляду публіциста. 

 

У Висновках підбито підсумки теоретичного узагальнення та вирішення 

наукового завдання показу належності колумністики у вигляді сукупності 

колонок до форми представлення журналістами своїх публіцистичних творів. 

Історико-теоретичне та методолого-прикладне обґрунтування відзначеної 

належності колумністики було досягнуто завдяки виконаним завданням: 

1. Попередні форми «персональної журналістики» у Середньовічні часи у 

вигляді «новин», «листів новин», «балад новин», «книг новин», рукописних 

видань, наполовину рукописних і наполовину друкованих видань, багаторазово 

повторюючись, стимулюють інтенсивний розвиток авторської самосвідомості. 

Такі первинні комунікаційні канали поступово злилися в журнальний формат 

авторського періодичного видання XVII-XVIII ст., концептуалітика якого 

передбачала поширення просвітницьких ідей на широкий (поки не масовий) 
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читацький загал. Трансформація колонки Д. Дефо вилилася в її функціонування 

як рубрики. Однак ще не стало складником контенту друкованого видання – 

принаймні, до середини ХХ ст. Розвиток форми на шкоду змісту пояснюється 

запитами читачів, які прагнули розваг та орієнтації в соціумі. За традицією, 

закладеною ще з часів Середньовіччя, пророками духу тієї чи іншої нації у 

Новітній час виступали просвітники, філософи, класики художньої літератури. 

2. У середині ХХ ст. внутрішній світ практично всіх людей різко змінився 

внаслідок зростання питомої ваги вищої освіти, зростання інтелектуальних 

вимог до задоволення духовних, ментальних та інформаційних інтересів і 

потреб людей з одночасним формуванням потужної масової аудиторії як 

суб’єкта споживацького суспільства. Гостру конкуренцію періодичній пресі 

склали радіомовлення, телебачення й світові інформаційні агентства, а також 

певною мірою – кінематограф, театр, шоу-бізнес, плакат (у тому числі 

графічний), гігантська скульптура та архітектура тощо. По суті, відбулася 

потужна диверсифікація масової інформації, в якій звичні авторитети втратили 

в читачів монополію на думку як керівництво до дії. І чим ближче людство 

підступалося до епохи постмодернізму, тим очевиднішою виявлялася потреба 

преси в колумністиці – своєрідній формі вираження суб’єктивних поглядів 

автора, об’єктивованих його громадянською позицією. Прихід до колумністики 

представників різних літературних і наукових шкіл, свобода творчого 

плюралізму привели до виникнення її різновидів – «нового журналізму», 

«гонзожурналістики» і «трешжурналістики». У рамках цих різновидів 

колумністики в авторських творах процес текстотворення здійснюється не за 

допомогою традиційних лінгвістичних засобів, а за рахунок збільшення 

графічних елементів, інфографіки, мультимедійних засобів, які спонукають 

гранично «згорнути» зміст, добитися його максимальної концентрації та 

виразності. У такий спосіб різко змінюється як «внутрішня форма» 

персоналізованого та персоніфікованого публіцистичного тексту, так і його 

«зовнішня форма», інтегрована в інформаційну та композиційно-графічну 

модель сучасного друкованого видання, в якому під впливом мультимедійних 

технологій для самої масової аудиторії як споживача інформпродукції 

відкриваються небачені раніше можливості інтерактиву.  

3. Із середини ХХ ст. помітними загальними ознаками авторських колонок 

стають авторські думка, стиль і позиція. Ці невіддільні компоненти включають 

в себе аналіз переживань автора під час опису сучасної дійсності для спонукання 

читача до власної рефлексії. Замість правильного методологічного та 

методичного застосування теорії журналістики, журналістської генерики, теорії 

публіцистики й теорії і методики журналістської творчості щодо текстів 

колумністики представники американської, німецької, іспанської, 

мексиканської шкіл журналістикознавства та журналістики автоматично 

накладали названі вище (а також деякі інші – приміром, біографізм оповіді, 

образ автора, внутрішнє мовлення у вигляді діалогу та монологу) ознаки 
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авторської колонки як публіцистичного твору на його жанрову форму. При 

цьому не враховувалася або ігнорувалася та обставина, що жанрова форма в 

журналістській генериці та теорії журналістики не тотожна формам теорії 

публіцистики й теорії і методики журналістської творчості, які мають зовсім 

інше функціональне призначення. (Згадаймо схему Є. Прохорова: «типи 

журналістики» – «види журналістики» – «форми журналістики» – «жанри 

журналістики».) У результаті подібного неправильного методологічного та 

методичного підходів у всьому світі запанувала думка, що колонка є жанром. 

4. Згідно із теорією і методикою журналістської творчості впорядковано 

форми журналістики шляхом виокремлення: 

4а. – форм видів журналістики в цілому та 

4б. – форм окремих видів журналістики. 

Під час упорядкування встановлено, що види журналістики як у цілому, 

так і кожен окремо, мають форми, які зазвичай відомі, але практично ніде у 

фаховій літературі не згадуються у такому контексті: 

– для друкованої періодики – формати видань А2, А3, А4 як зовнішні 

форми, а також інфографіка (візуально) як форма внутрішня; 

– для радіомовлення і телебачення – інформаційний випуск, 

радіотележурнал, серія (цикл) ефірних передач, радіотелеканал як зовнішні 

форми, а також верстка, інфографіка як форма внутрішня (для ТБ – у візуальний 

спосіб, а для РМ – в аудіоспосіб); 

– для інтернет-ЗМІ – інформаційна стрічка новин, сукупність аналітичних 

матеріалів під різними рубриками, веблоги, моблоги як зовнішні форми, а також 

верстка, вибрані фото, відеоаудіозаписи, малюнки, колажі, «фотожаби» і т. д., 

текстові архіви випусків, інфографіка у відео- і аудіоспособи як внутрішні форми; 

– для інформаційних агентств – інформаційна стрічка новин, бюлетень, 

вісник як зовнішні форми; внутрішня форма – корпоративна газета (сайт). 

Далі, кожен з видів журналістики має вироблену інформаційну політику. 

Про форми реалізації останньої (регулярне проведення принципово важливих 

проблемно-тематичних ліній, які втілюються у рубриках і рубрикових 

передачах, організація кампаній, публікація великих окремих матеріалів/ 

оприлюднення окремих виступів в ефірі та в запису, регулярні виступи 

провідних журналістів, заплановані чи спонтанні нескінченні приватні виступи   

експертів, читачів, слухачів, глядачів) говорить лише Є. Прохоров. 

4в. Підтверджено, що основною формою публіцистичного твору є жанр. 

4г. Подаються у класифікованому вигляді форми збирання журналістами 

фактажу майбутнього твору та його представлення в готовому творі. 

Вони є призабуті, традиційні та нові. 
 

ФОРМИ ЗБИРАННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ: 

1. Ударна бригада преси. 2. Бригада трудової допомоги. 3. Громадський 

«буксир». 4. Пост наскрізного контролю. 5. Одноденний рейд. 6. Об’єднаний 



12 

 

рейд. 7. Журналістське шефство. 8. Контрольний наскрізний маршрут. 9. 

Радіоперекличка. 10. Телеперекличка. 
 

ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ 

СТВОРЕНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТВОРІВ: 

1. Колонка редактора (на газетній чи журнальній полосах) = блог (в 

екранному режимі на головній чи рубриковій веб-сторінках інтернет-сайту, 

інтернет-інформагенції чи інтернет-порталу) = 5-хвилинні виступи 

публіцистів в телерадіоефірі. 2. Колонка (відомого, авторитетного, 

популярного) журналіста (авторська колонка) (на газетній чи журнальній 

полосах) = блог (в екранному режимі на головній чи рубриковій веб-сторінках 

інтернет-сайту, інтернет-інформагенції чи інтернет-порталу) = 5-хвилинні 

виступи публіцистів в телерадіоефірі. 3. Одноденна газета. 4. «Жива 

газета». 5. «Світлова газета». 6. «Наскрізна газета». 7. «Тривожний листок». 

8. Бюлетень. 9. Рапорт про підсумки. 10. «Газета на вагонетці (вагоні)». 11. 

«Німа газета» (газета-карикатура). 12. Фотогазета. 13. Газета-вирізка (з 

матеріалами багатотиражных, районних і обласних газет з профільного 

питання). 14. «Бойовий листок». 15. «Блискавка». 16. Телерадіогазета. 17. 

Телерадіожурнал. 18. Музичний журнал (наприклад, «Кругозор» у СРСР). 19. 

Інформаційний випуск телерадіомовлення. 20. Інформаційно-аналітична 

телерадіопрограма. 21. Інформаційний телерадіоканал. 
 

СПІЛЬНІ ФОРМИ 

1. Круглий стіл. 2. Заочний круглий стіл. 3. Перекличка. 4. Виїзна 

редакція. 5. Роз’їзна редакція. 6. Акція. 7. Медіарейтинг – показники як 

тенденція розвитку (ЗМІ, блогів, соціальних мереж тощо). 8. Моніторинг – 

показники як тенденція розвитку (ЗМІ, проблемної ситуації, конфліктної 

ситуації). 9. Анкетування – показники як тенденція розвитку (ЗМІ, проблемної 

ситуації, конфліктної ситуації). 10. Експериментальна операція. 11. Корпункт 

на підприємстві. 12. Виставка преси. 13. Конкурс преси. 14. Огляд-конкурс 

преси. 15. Зліт редколегій. 16. Зліт робкорів (сількорів, воєнкорів, юнкорів). 

17. Товариський суд. 18. Змагання газет. 19. Звернення. 20. Лист-звернення. 

21. Відкритий лист. 22. Дошка пошани. 23. Дошка ганьби. 24. Вітрина 

браку. 25. Газетна вітрина. 26. Афіша (як анонс першої полоси свіжого 

номера). 27. Листки дії. 28. Щоденник (на паперовому носії). 29. Особистий 

альбом як різновид щоденника. 30. Он-лайн-щоденник. 31. Нарада 

редакторів. 32. Нарада редколегії (редколегій). 33. Нарада редакційної ради. 

34. Промова в газеті. 35. Дискусія в газеті, журналі, інтернет-ЗМІ. 36. 

«Радіопромова». 37. «Телепромова». 38. Радіодебати. 39 Теледебати. 40. 

Пряма лінія. 41. Реаліті-шоу. 42. Ток-шоу. 43 Радіоміст. 44. Телеміст. 45. 

Конференція читачів (слухачів, глядачів). 46. День відкритого листа. 47. 

День передплатика (абонента). 48. День ЗМІ (газети, журналу, 
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телерадіоканалу , інтернет-ЗМІ, інформаційного агентства, фотоагентства, 

копірайтерського агентства). 
 

5. Найбільш відомий і впливовий британський колумніст «доінтернетної 

доби» В. Н. Коннор упродовж більш ніж 30 років – з 27 липня 1935 по 1 лютого 

1967 року з короткою перервою під час Другої світової війни регулярно 

друкував свою колонку під псевдонімом «Кассандра» в найтиражнішій 

популярній газеті Великобританії «The Daily Mirror». Колонка «Кассандра 

пророкує» викривала лицемірство влади відносно соціального благополуччя 

британців, відповідно викликаючи симпатію у матеріально малозабезпечених 

людей та незадоволення можновладців. Кассандра швидко став популярний у 

народі, до його голосу дослухались усі верстви британського суспільства. Для 

свободи професійної діяльності Коннор ніколи не погоджувався підписати 

контракт з «The Daily Mirror». Він залишався фрілансером з надзвичайною 

довірою редакції та читачів – унікальний випадок в історії Фліт-стріт. 

Як видно з його біографії та колонок, він був присутній на всіх 

найголовніших подіях 1935 – 1966 рр. Колонка Кассандри стала одним з 

головних явищ британської журналістики та міжнародної колумністики – з 

огляду на те, що його колонку передруковували усі англомовні видання світу. 
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АНОТАЦІЯ 

Деяк-Якобишин О. М. Колумністика як феномен персоналізованої 

журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – 

Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена показу належності колумністики у вигляді сукупності 

колонок до форми представлення журналістами своїх публіцистичних творів, а 

не до жанру, як вважається досі. Встановлено плутанину категорії форми, яка 

має різне функціональне призначення в теорії журналістики, теорії і методиці 

журналістської творчості, теорії публіцистики та теорії журналістської 

генерики. Жанр як формоутворення (згідно з теорією журналістики й теорією 

журналістської генерики) плутається з однією з форм представлення 

журналістами створених публіцистичних творів (згідно з теорією і методикою 

журналістської творчості й теорією публіцистики). 
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Показано феномен колумністики як своєрідної форми вираження 

суб’єктивних поглядів автора, об’єктивованих його громадянською позицією. 

Встановлено ідейно-публіцистичне спрямування та проблемно-тематичний 

контент авторської колонки В. Н. Коннора «Кассандра пророкує» в лондонській 

щоденній газеті «Daily Mirror» (1935 – 1967 рр.). 

Ключові слова: авторська колонка, колумністика, форма, теорія 

журналістики, теорія журналістської генерики, теорія публіцистики, теорія і 

методика журналістської творчості, «Daily Mirror», Коннор, Кассандра. 
 

АННОТАЦИЯ 

Деяк-Якобишин Е. М. Колумнистика как феномен 

персонализированной журналистики (на примере творческих работ 

Вильяма Коннора). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.04 – теория и история журналистики. – 

Институт журналистики, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена показу феномена колумнистики как своеобразной 

формы выражения субъективных вглядов автора, объективированных его 

гражданской позицией. В связи с этим переосмыслены разнообразные 

предформы «персональной журналистики» в Средневековые времена, которые, 

многократно повторяясь, стимулировали развитие авторского самосознания. 

Эти первичные коммуникационные каналы постепенно трансформировались в 

журнальный формат авторского периодического издания XVII-XVIII вв., 

концептуалитика которого предусматривала распространение просветительских 

идей на широкую (пока не массовую) читательскую аудиторию. Трансформация 

колонки Д. Дефо вылилась в ее функционирование как рубрики, однако еще не 

стала составной частью контента печатного издания. Развитие формы в ущерб 

содержанию объясняется запросами читателей, жаждущих развлечений и 

ориентации в социуме. По традиции, заложенной еще со времен Средневековья, 

пророками духа той или иной нации в Новое время выступали просветители, 

философы, классики художественной литературы. 

С середины ХХ в. внутренний мир практически всех людей резко 

изменился вследствие возрастания удельного веса высшего образования, 

возрастания интеллектуальных требований к удовлетворению духовных, 

ментальных и информационных интересов и потребностей людей с 

одновременным формированием огромной массовой аудитории как субъекта 

потребительского общества. Острую конкуренцию периодической печати 

составили радиовещание, телевидение и мировые информационые агентства, а 

также в определенной мере – кинематограф, театр, шоу-бизнес, плакат (в том 

числе графический), гигантская скульптура и архитектура, и т. д. По сути, 

произошла мощная диверсификация массовой информации, в результате чего 

привычные авторитеты утратили у читателей монополию на мнение как 
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руководство к действию. Постмодернистские тенденции визвали потребность 

печати в колумнистике, в которой стали наблюдаться разновидности в виде 

«нового журнализма», «гонзожурналистики» и «трешжурналистики» 

вследствие пополнения рядов колумнистов представителями разных 

литературных школ и свободы творческого плюрализма. В таких авторских 

произведениях процесс текстопорождения осуществляется не с помощью 

традиционных лингвистических средств, а за счет увеличения графических 

элементов, заставляющих предельно «свернуть» содержание, добиться его 

максимальной концентрации и выразительности, в результате чего резко 

меняется как «внутренняя форма» персонализированного и 

персонифицированного публицистического текста, так и его «внешняя форма», 

интегрированная в информационную и композиционно-графическую модель 

современнного печатного издания, в котором под влиянием мультимедийных 

технологий для самой массовой аудитории открываются невиданные ранее 

возможности интерактива. Мировые тренды миниатюризации «умных» 

гаджетов обусловливают качественные изменения в сфере газетно-журнального 

производства. Обновление СМИ в показанном направлении трактуется как 

нескончаемая диверсификация форм и методов работы и творчества. 

В диссертации сделана попытка доказать отношение авторской колонки (и 

соответственно колумнистики как совокупности колонок) к форме 

представления журналистами своих публицистических произведений, а не к 

жанру, как считается до сих пор. Установлена путаница категории формы, 

имеющей разное функциональное назначение в теории журналистики, теории и 

методике журналистского творчества, теории публицистики и теории 

журналистской генерики. Жанр как формообразование (в соответствии с 

теорией журналистики и теорией журналистской генерики) путается с одной из 

форм представления журналистами созданных публицистических произведений 

(в соответствии с теорией и методикой журналистского творчества и теорией 

публицистики). Колонка как форма представления автором своего произведения 

презентует текст либо традиционного жанра, либо ряда традиционных жанров, 

части которых смешаны автором в произвольной, но удобочитаемой форме. 

Приводятся забытые, традиционные и новые формы сбора журналистами 

фактажа будущего произведения и его представления в готовом 

публицистическом произведении. 

Вышеприведенные утверждения подкрепляются анализом идейно-

публицистической направленности и проблемно-тематического контента 

авторской колонки В. Н. Коннора «Кассандра пророчествует» в лондонской 

ежедневной газете «Daily Mirror» (1935 – 1967 гг.). 

Ключевые слова: авторская колонка, колумнистика, форма, теория 

журналистики, теория журналистской генерики, теория публицистики, теория и 

методика журналистского творчества, «Daily Mirror», Коннор, Касандра.  
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ANNOTATION 

 

Dejak-Yakobishin O. M. Columnism as a phenomenon of the personalised 

journalism (on an example of creative works of William Connor). – Manuscript. 

The thesis on reception of a scientific degree of the candidate of sciences on social 

communications on speciality 27.00.04 – theory and history of journalism. – Institute 

of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

Dissertation is devoted to showing supplies of columnism as a set of columns to 

form a representation of journalists of their journalistic works, but not to the genre, is 

considered so far. 

Installed confusion categories form that has a different functional purpose in the 

journalism theory, the theory and methodology of journalistic work, the theory of 

publicism and the theory of journalistic generics. 

Genre shaping how (according to the theory of journalism and the theory of 

journalistic generics) is confused with one of the forms of representation of journalists 

created journalistic works (according to the theory and methodology of journalistic 

creativity and the theory of publicism). 

Showed phenomenon of publicism as a peculiar form of expression of the 

subjective views of the author, objectified his citizenship. 

Established the ideological and journalistic focus and problematic and thematic 

content of the author’s column W. N. Connor «Cassandra says» in the London daily 

newspaper «Daily Mirror» (1935 – 1967 years). 

Key words: author’s column, columnism, form, theory of journalism, theory of 

journalistic generics, theory of publicism, theory and methodology of journalistic 

creativity, «Daily Mirror», Cоnnоr, Cassandra. 

 


