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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Малі текстові форми, або тексти малої форми 

(ТМФ), сьогодні стають одним із найдоступніших та найпопулярніших 

джерел інформації. Міні-тексти – це зафіксовані на письмі продукти 

мовленнєвої діяльності, що характеризуються інформаційною насиченістю, 

лаконізмом, комунікативною завершеністю, компресією та виразністю 

мовних засобів. Серед них – анонси, анотації, міні-рецензії, міні-огляди, 

афіші тощо. 

Попередні наукові розвідки вчених були присвячені одному-двом видам 

ТМФ: анонсам (С. А. Панченко, І. В. Соколова, Є. Н. Туркіна, 

М. О. Ковальчукова), анотаціям та оглядам (Л. Ф. Ваховська), оголошенням 

(Ю. Д. Предій, М. В. Гусар), рекламним матеріалам (Є. С. Коваленко, 

С. А. Федорець, О. В. Медведєва, І. А. Імшинецька, І. Ю. Єгорова, 

О. В. Резенков, А. М. Македонцева, В. Вeллс, Дж. Барнетт, С. Моріарті, 

Дж. Белч, M. Белч та ін.), заміткам (Є. В. Толстолуцька, Н. Ю. Петрова, 

А. А. Іващук, О. В. Колесниченко), інтернет-мініатюрам (Г. О. Плотникова), 

текстам опису товарів (Т. О. Білецька) тощо. Частково питання вивчення 

міні-текстів розглядалися в працях із жанрового поділу журналістських 

творів (О. О. Тертичний, Р. В. Радчик, Н. Б Мантуло, О. В. Пашник, 

М. К. Василенко та ін.), проте вчені не дійшли спільної думки щодо видів та 

жанрового розмаїття ТМФ. 

Класифікація таких матеріалів майже в кожного науковця своя. Деякі 

вчені виокремлюють певні ТМФ як самостійні жанри – інформаційні 

(О. В. Лаврик, Є. Н. Туркіна) чи художньо-публіцистичні (А. А. Іващук), а 

деякі переконані, що такі твори є несамостійними, «їхні властивості 

проявляються лише через зв'язок з іншими жанровими формами» 

(І. Ю. М’ясников). Одні дослідники розглядають міні-тексти в межах 

усталених жанрів як, наприклад, різновиди замітки (О. О. Тертичний), інші 
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вважають їх різновидом друкованої реклами (І. А. Імшинецька, 

І. В. Соколова, С. А. Панченко). Парадигма ТМФ залишається невизначеною, 

хоча їхня популярність і поширеність, здатність впливати на рішення та дії 

аудиторії зумовлюють необхідність ґрунтовного дослідження таких 

матеріалів. 

Вивчення міні-текстів є перспективним, зважаючи на поступове 

переважання малих текстів над матеріалами більшого обсягу в суспільстві з 

великим потоком інформації. ТМФ інформаційно-рекламного спрямування 

(анонси, афіші, оголошення, міні-рецензії, міні-огляди) є превентивними 

повідомленнями про майбутні події, саме вони привертають увагу публіки до 

різноманітних заходів, впливають на дії аудиторії. Через міні-твори певних 

типів їх автори також мають змогу висловити власні почуття, емоції, дати 

оцінку предметові розмови, за допомогою інформації вони передають 

адресатам комунікативні смисли, що становлять інтерес для дослідників 

соціальних комунікацій. На окрему увагу заслуговує питання реакції 

аудиторії на отриману інформацію.   

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

дисертації безпосередньо пов’язана з науковою проблематикою кафедри 

мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також з комплексною науковою 

темою Інституту журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка: «Український медійний контент у соціальному вимірі» 

(НДР №11 БФ 045-01). 

Мета дослідження: визначити структурно-типологічні, жанрово-

функціональні та мовностилістичні характеристики ТМФ, розміщених у 

друкованих засобах масової інформації та в інтернет-джерелах. 

Досягнення мети потребує розв’язання таких завдань:   

1) розробити класифікацію міні-текстів та представити типологію цих 

творів; 

2) виявити жанрові особливості ТМФ; 
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3)  визначити повноту представленості тематичної, фактологічної, 

архітектонічної, композиційної, емоційно-експресивної, логіко-поняттєвої, 

інформаційної, комунікативної структур у міні-текстах; 

4) виділити функції ТМФ у комунікаційному просторі; 

5) охарактеризувати мовностилістичні особливості ТМФ; 

6) визначити функціональну потужність ТМФ через виявлені потреби й 

вимоги аудиторії до них. 

    Об’єктом дослідження є інформаційно-рекламні ТМФ (анонси, міні-

рецензії, міні-огляди, анотації, оголошення, афіші), предметом – структурно-

типологічні, жанрово-функціональні та мовностилістичні характеристики 

цих міні-текстів. 

Виявлення особливостей ТМФ і розкриття механізмів та засобів їхнього 

впливу на аудиторію зумовило застосування таких підходів:  

 - дискурсивний (дослідження взаємозв’язку міні-текстів з іншими 

публікаціями, з первинним інформаційним продуктом (кінофільмом, книгою, 

телепрограмою тощо) чи заходом (фестивалем, театральною виставою, 

концертом тощо); 

- когнітивний (виявлення того, як у ТМФ відбиваються думки, позиція, 

емоції автора, які смисли та з якою метою він закладає у твір); 

- семантико-стилістичний (дослідження мовних засобів, які 

увиразнюють текст, зацікавлюють, інтригують адресатів). 

У роботі було застосовано загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження. Виявити й охарактеризувати властивості ТМФ, висвітлити їх 

жанрові, структурні, мовностилістичні особливості, визначити кількісні та 

якісні характеристики цих матеріалів дало змогу використання таких методів, 

як індукція, дедукція, аналогія, аналіз, синтез, зіставлення, порівняння.  

Аналіз документів допоміг усебічно розглянути характеристики ТМФ, 

визначити напрямки вивчення матеріалів, розробити загальну методику 

проведення дослідження. Класифікація дозволила здійснити поділ усіх 

текстів невеликого формату на однорідні групи, виявити зв’язки між ними, а 
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типологізація – виділити спільні характеристики ТМФ різного типу, їхні 

сталі ознаки та властивості. Описовий метод дав змогу представити 

результати дослідження. 

За допомогою анкетування було визначено ефективність ТМФ, вимоги 

та потреби респондентів різного віку та статі, оцінку аудиторією 

характеристик міні-текстів. Опитано 540 осіб віком від 17 до 81 року. 

Досліджувалася залежність відповідей респондентів від віку та статі. 

Результати проведеного опитування було підтверджено статистично, 

достовірність розбіжностей відносних показників вираховувалася за 

допомогою використання коефіцієнта χ
2 
(коефіцієнт хі-квадрат Пірсона). 

Емпірична база дослідження. Проаналізовано пресові та інтернет-

видання, в яких були розміщені ТМФ, серед них: 

- всеукраїнські газети: «Україна молода», «День», «Газета по-

українськи» «Сегодня», «Українська правда», «Вільне життя» та їх інтернет-

версії; 

- регіональні видання: «Полтавщина», «Днепр вечерний», «Львівська 

газета», «Високий замок», «Журнал Житомира», «Volyn times», «РІО»; 

- телегазети: «Телезамок», «Телеекспрес», «ТV-експерт», 

«Телесенсація»;  

- рекламно-інформаційні видання: «Давай!», «ANTURAZH», «Афіша 

Волині», «Афіша Житомира», «РІО Бердичів»;  

- журнали «Країна», «Український тиждень»;  

- молодіжні видання: «Молода гвардія», «Гречка», «Ятъ»; 

- інтернет-видання «Перша електронна газета», «Gazeta.ua», 

«ILikeNews.com». 

Вивчалися також міні-тексти, розміщені на сторінках інтернет-джерел. 

Серед останніх: 

-  сайти мистецького спрямування: «ArtUkraine», сайти галерей «Зелена 

Канапа», культурно-видавничі проекти «Читомо»; 
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- книжкові ресурси та видавництва: «Avtura.com.ua», «Друг читача», 

«Книжковий континент», «Видавництво Старого Лева», «Читай! Формат не 

має значення!»; 

- сайти путівників подій: «LvivOnline», «Kiev.vgorode.ua», «Infolviv.net», 

«Zahid.net»; 

- суспільні й комерційні сайти та портали  «Credo», «Parter.ua», 

«Vox.com.ua», «Нитка», «Пункт», «JaY-Zi», «Кінопалац Україна», 

«КіноПростір.com», «Пороги: незалежний молодіжний портал», «TOPDJ» ; 

- сайти товариств, організацій, установ: «Урядовий портал», «Офіційний 

веб-портал Київської міської влади», «Меморіал», «Офіційний сайт 

телевізійного центру «Кадрики», «Офіційний сайт Київського академічного 

театру на Липках», «Офіційний сайт Одеського українського академічного 

музично-драматичного театру ім. В. Василька»; 

- сайти оголошень «Ваш магазин»;  

- офіційні сайти телеканалів: «1+1», «Перший національний», 

інформаційних агентств «УНІАН», «Веб-портал Української служби 

Британської телерадіомовної корпорації»; 

- соціальні мережі тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

першим в Україні комплексним дослідженням ТМФ інформаційно-

рекламного спрямування. Було визначено місце цих міні-творів серед інших 

невеликих за обсягом матеріалів, визначено їхні структурні, типологічні, 

жанрові, функціональні та мовні характеристики.  

Уперше: 

-  запропоновано класифікацію всіх ТМФ;  

- доведено, що інформаційно-рекламні міні-тексти, незважаючи на 

подібність до усталених інформаційних, аналітичних та художньо-

публіцистичних жанрів, є окремими, самостійними жанровими формами;  

- встановлено відмінність досліджених ТМФ від рекламних матеріалів, 

доведено доцільність вивчення перших у межах теорії журналістики; 

http://nytka.com.ua/events/day/2011/03/29
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fjay-zi.at.ua%2Ftests%2F0-7-0&ei=m1VkVae3B8KrUe72gMAF&usg=AFQjCNG8kzzWv8puetUbbmbPZ4XDo1KSuA
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- описано основні та додаткові функції ТМФ, представлено засоби їх 

реалізації в текстах різного типу; 

- досліджено тематичну, фактологічну, архітектонічну, композиційну, 

емоційно-експресивну, логіко-поняттєву, інформаційну, комунікативну 

структури інформаційно-рекламних ТМФ; 

- описано основні мовностилістичні засоби ТМФ, встановлено, що 

невеликий обсяг та стислість викладу інформації зумовлюють лінгвальну 

специфіку міні-текстів; 

- виокремлено найбільш поширені в інформаційно-рекламних ТМФ 

засоби впливу на читачів: спеціальний добір промовистих фактів, прийоми 

діалогізації, вживання стилістично забарвленої лексики, конструкцій 

експресивного синтаксису, використання графічних елементів, малюнків;  

- виявлено основні вимоги читачів до різних типів міні-текстів, їхню 

популярність серед респондентів різного віку та статі: вивчено оцінювання 

аудиторією характеристик ТМФ, підтверджено ефективність міні-текстів, 

здатність впливати на рішення та вчинки респондентів;  

- на основі побажань респондентів сформульовано вимоги до якості, 

змісту, форми подання інформації в міні-текстах. 

Удосконалено класифікацію окремих інформаційно-рекламних ТМФ, 

висвітлено їхні типологічні характеристики та функціональну потужність. 

Набуло подальшого розвитку тлумачення поняття тексту малої форми та 

визначення анонсів, анотацій, міні-рецензій, міні-оглядів, афіш, оголошень, а 

також дослідження особливостей сприйняття мас-медійних текстів 

аудиторією. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання під час підготовки відповідних розділів підручників, 

навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, викладання курсів 

«Теорія твору і тексту», «Практична стилістика», «Українська мова в 

професійному спілкуванні» тощо. Результати роботи можна застосовувати в 
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науково-дослідній сфері: в подальших теоретичних розробках питання 

функцій, видів, особливостей інформаційно-рекламних ТМФ. 

Висновки та рекомендації дисертації можуть бути корисними для 

журналістів, які пишуть міні-тексти. Робота містить практичні рекомендації, 

розроблені на основі соціокультурних потреб читачів та їхніх вимог до ТМФ 

різного типу. Оцінка респондентами характеристик міні-текстів дала змогу 

визначити основні переваги та недоліки цих матеріалів, що дозволить 

авторам покращувати якість написаних ТМФ. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій висвітлено власні ідеї та розробки автора. Теоретичні 

положення, практичні рекомендації та висновки сформульовані на основі 

досліджень здобувача. Використані в дисертації положення чи гіпотези 

інших авторів мають відповідні посилання. Автореферат, опубліковані статті 

написані одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретико-методологічні 

положення та результати роботи були апробовані на засіданнях кафедри 

мови та стилістики, Вченої ради Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (2011–2015 рр.), на 

міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях і 

симпозіумах.  Серед останніх: 

1. Міжнародна студентська науково-практична конференція  

«Молодіжна проблематика медійного контенту України і світу» 

(Київ, листопад 2012 р.).  

2. ІІІ Міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій» (Київ, 

квітень 2013 р.). 

3. XІХ Міжнародна науково-практична конференція «Мова. 

Суспільство. Журналістика» (Київ, квітень 2013 р.) 

4. ІІ Міжнародна інтернет-конференція «Медіакартина світу: структура, 

семіотика, канали трансляції» (15 травня-15 червня 2013 р.). 
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5. Всеукраїнська журналістикознавча конференція «Громадянське 

суспільство і ЗМК: пошуки партнерства» (Львів, жовтень 2013 р.). 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених 

«Сучасні виклики для соціально значущої медіа діяльності» (Київ, березень 

2015 р.). 

7. ХХІ міжнародна науково-практична конференція з проблем 

функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. 

Журналістика» (Київ, квітень 2015 р.). 

Основні результати дослідження викладено в таких публікаціях: 

1.        Ломоносова К. Мовностилістичні особливості жанру кіноанонсу / 

Катерина Ломоносова // Стиль і текст, 2011. – Вип. 12. – С. 125–130. 

2. Ломоносова К. С. Анонс як текст малої форми: 

мовностилістичний та функціональний аспекти / Ломоносова К. С. // Світ 

соціальних комунікацій, 2011. – Т. 2. – С. 53–56. 

3. Ломоносова К. Тексти малої форми: мовностилістичний аспект / 

Катерина Ломоносова // Вісник Львівського університету. Серія 

журналістика, 2013. – Вип. 38. – С. 325–333. 

4. Ломоносова К. С. Тексти малої форми як репрезентант 

медіаінтересів аудиторії / К. С. Ломоносова // Наукові записки Інституту 

журналістики, 2013. – Т. 53. – С. 83–87. 

5. Ломоносова К. Система текстів малої форми в інтернет-виданнях 

для молоді / Катерина Ломоносова // Стиль і текст, 2013. – Вип. 14. – С. 234–

241. 

6. Ломоносова К. Функціональна спрямованість текстів малої 

форми / Катерина Ломоносова  // Діалог : Медіа-студії, 2014. – Вип. 18–19. – 

С. 241–254. 

7. Ломоносова К. Засоби реалізації контактовстановлювальної 

функції в текстах малої форми / Катерина Ломоносова // Наукові 

дослідження українського медійного контенту : соціальний вимір, 2015. – 

№ 1. – С. 8–14. 

http://journ.univ.kiev.ua/mova/3-kvitnya-2015-roku-vidbudetsya-hhi-konferentsiya-mova-suspilstvo-zhurnalistyka
http://journ.univ.kiev.ua/mova/3-kvitnya-2015-roku-vidbudetsya-hhi-konferentsiya-mova-suspilstvo-zhurnalistyka
http://journ.univ.kiev.ua/mova/3-kvitnya-2015-roku-vidbudetsya-hhi-konferentsiya-mova-suspilstvo-zhurnalistyka
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8. Ломоносова Е. С. Жанровые особенности текстов малой формы 

[Електронный ресурс] / Ломоносова Екатерина Сергеевна // Universum : 

Филология и искусствоведение. –  2015. – № 3–4 (17) – Режим доступа: 

https://docs.google.com/viewer?url=http://7universum.com/pdf/philology/3-

4(17)/Lomonosova.pdf (19.06.2015). – Загл. с экрана. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (363 позиції), додатків (30 

додатків, розміщені на 111 с.). Дисертація містить 21 таблицю та 2 діаграми. 

Обсяг роботи – 345 с., обсяг основного тексту – 197 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2081
http://7universum.com/ru/philology
http://7universum.com/ru/philology
https://docs.google.com/viewer?url=http://7universum.com/pdf/philology/3-4(17)/Lomonosova.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://7universum.com/pdf/philology/3-4(17)/Lomonosova.pdf


12 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕКСТ МАЛОЇ ФОРМИ ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН   

1.1. Парадигма текстів малої форми 

    

 

Малі текстові форми, або тексти малої форми (ТМФ), – не просто 

невеликі за обсягом матеріали, а специфічні мовні утворення, яким 

притаманні особливі правила та принципи побудови, функції й засоби 

досягнення комунікативної мети.  

У наукових розробках фігурують такі назви невеликих за обсягом 

матеріалів: малі тексти-кліше, тексти малого жанру, стислі тексти, малі 

тексти, тексти малого формату, тексти малих форм фольклору, мікротексти, 

мала проза, малі жанрові форми, міні-тексти тощо. При цьому зазначеними 

термінами можуть позначатися різні за функціями твори: від художніх 

оповідань та новел до анекдотів, жартів, гороскопів, міні-коміксів, анонсів. 

Перш за все треба класифікувати всі малі тексти за типологічними ознаками, 

виділивши ті, що становлять найбільший інтерес для науки про соціальні 

комунікації. На основі праць таких дослідників, як М. Б. Лановик, 

З. Б. Лановик, О. О. Тертичний,  С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. В. Корень, 

Т. О. Білецька, А. С. Кармін, О. В. Медведєва, Є. В. Толстолуцька, 

Н. Ю. Петрова,  А. А. Іващук, М. В. Гусар, Н. Б. Мантуло, С. А. Панченко, 

І. В. Соколова, Є. Н. Туркіна, Ю. Д. Предій, Е. Велті, Дж. Белч, M. Белч, 

M. Пратт та ін. було розроблено класифікацію текстів, ознакою яких є 

невеликий обсяг. 

І. Художні ТМФ (малі літературні жанри, малі епічні форми, малі жанри 

фольклору). 

 1.  Паремії – найкоротші фольклорні твори, певні усталені словесні 

формули, кліше. До них належать прислів’я, приказки та їхні жанрові 

різновиди: вітання, побажання, прокльони, присяги, примовляння, прикмети, 

порівняння, афоризми, каламбури, казкові зачини й кінцівки, тости. Окремо 
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виділяють такі види паремій, як дитячі примовки, скоромовки, дражнилки, 

мирилки, загадки тощо. 

2. Проза малої форми (мала проза): оповідання, новели, есе, етюди, 

казки, байки тощо. 

3. Малі сатиричні форми: гуморески, пародії, епіграми, усмішки, 

анекдоти, жарти, сатиричні афоризми тощо. 

ІІ. Публіцистичні ТМФ: 

1.  Інформаційні малі тексти: замітки, новинні анонси, міні-історії, 

питання-відповіді, бліц-портрети, бліц-опитування, бліц-інтерв’ю, цитати, 

досьє, автобіографії, оголошення, в яких повідомляється про знайдені чи 

загублені речі, народження, заручини, смерть тощо. 

2. Інформаційно-рекламні малі тексти: анонси, анотації, міні-огляди, 

міні-рецензії, афіші, оголошення, в яких повідомляється про продаж товару, 

захід, акцію, конкурс, шлюбні оголошення, прес-релізи, тексти опису товарів. 

3. Аналітичні малі тексти (коментарі, відгуки). 

 ІІІ. Художньо-публіцистичні міні-тексти (інтернет-мініатюри, есе, 

етюди, замальовки). 

IV. Наукові ТМФ: анотації, тези, цитати, рецензії тощо.  

V. Ілюстративні ТМФ: карикатури, шаржі, фотожаби, мотиватори та 

демотиватори, міні-комікси тощо. Первинне значення мають зображення, 

текст відіграє вторинну роль. 

VI. Рекламні міні-тексти.  

VII. Інформаційно-розважальні ТМФ: гороскопи, астрологічні прогнози, 

прогнози погоди тощо. 

VIII. Тексти практичного спрямування: інструкції, рецепти, міні-поради. 

Вони містять вказівки, яким чином треба діяти.  

 IX. ТМФ індивідуального призначення (смс-листування).  

Наше дослідження присвячене інформаційно-рекламним ТМФ, 

розміщеним у пресових виданнях та інтернет-джерелах. Вони цікаві для 

вивчення, тому що:  
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1) У цих міні-формах наявні основні категорії та елементи тексту 

(змістова завершеність, зв’язність, структурованість тощо). Вони є 

самостійними творами, хоча й пов’язані з контекстом (інформаційним 

продуктом, заходом), можуть вивчатися як окремі, цілісні утворення; 

2) Авторами є професійні комуніканти (журналісти, публіцисти, 

працівники прес-служб, рекламних та PR-відділів). Ці тексти впливають на 

широкі верстви населення (аудиторію мас-медіа, інтернет-користувачів), а 

тому становлять інтерес для науки про соціальні комунікації; 

3) Міні-тексти інформаційно-рекламного характеру є одним із 

найпоширеніших джерел інформації про новий продукт, захід. Вони мають і 

практичне значення (здатні впливати на дії респондентів, що характерно для 

журналістських творів). Ефективність цього впливу можна виміряти, 

застосувавши спеціальні методи наукового дослідження; 

4) У зазначених ТМФ може бути виражене авторське «я», позиція, 

емоції та думки адресанта повідомлення. За допомогою відповідних 

матеріалів автор може передавати комунікативні смисли, вивчення яких є 

одним із завдань теорії журналістики та соціальних комунікацій у цілому; 

5) Парадигма інформаційно-рекламних міні-текстів є недостатньо 

вивченою, їхні структурні, типологічні, мовні особливості не досліджені, 

потребує також детальнішого розгляду питання функціонального 

призначення цих матеріалів тощо. Зважаючи на популярність, поширеність 

міні-текстів, їх ґрунтовне та комплексне вивчення є важливим для теорії 

журналістики. Вважаємо дослідження таких ТМФ за умови швидкого темпу 

життя та стрімкого потоку новин особливо актуальним. 

Питання мовної специфіки інформаційно-рекламних ТМФ, їхнього 

функціонально призначення, жанрової характеристики у вітчизняній та 

зарубіжній науці представлене в невеликій кількості наукових праць. 

Більшість дослідників вивчали малі форми фольклору або художні тексти  

(С. О. Швачко, А. Д. Чепелюк, І. К. Кобякова, О. В. Корень) (англомовні 

вчені називають їх переважно «short stories» – мала проза (М. Пратт, Е. Велті, 
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М. Рорбергер та ін.), також рекламні матеріали (Є. С. Коваленко, 

С. А. Федорець, А. С. Кармін, О. В. Медведєва, І. А. Імшинецька, 

І. Ю. Єгорова, О. В. Резенков, М. В. Ягодкіна, А. М. Македонцева, В. Вeллс, 

Дж. Барнетт, С. Моріарті, Дж.  Белч, M. Белч, Н. Харт та ін.). 

 Із публіцистичних міні-текстів учені найчастіше досліджували 

інформаційні матеріали, зокрема замітки (Є. В. Толстолуцька, 

Н. Ю. Петрова,  А. А. Іващук, О. В. Колесниченко та ін.) чи новинні анонси 

(М. О. Ковальчукова). Певні наукові розробки присвячені вивченню як 

інформаційних, так і аналітичних ТМФ (К. О. Нечаєв). Рідше вчені 

досліджували міні-тексти, що є різновидами художньо-публіцистичних 

жанрів (Г. О. Плотникова). 

Ґрунтовних, фундаментальних досліджень усієї сукупності 

інформаційно-рекламних міні-текстів в українській та зарубіжній науці 

немає. У своїх працях вітчизняні та закордонні вчені найчастіше приділяють 

увагу одному чи двом видам таких текстів: анонсам (С. А. Панченко, 

І. В. Соколова, Є. Н. Туркіна), оголошенням (Ю. Д. Предій, М. В. Гусар), 

текстам опису товарів (Т. О. Білецька), анотаціям та оглядам 

(Л. Ф. Ваховська), мистецтвознавчим рецензіям (Т. С. Ляшенко) тощо. 

Частково питання вивчення ТМФ розглянуто в працях, присвячених 

жанровому поділу журналістських творів (О. О. Тертичний, Н. Б. Мантуло, 

Р. В. Радчик, О. В. Пашник, М. К. Василенко, В. І. Шкляр та ін.).  

Серед лінгвістичних досліджень малих текстів інформаційно-

рекламного характеру можна виділити дисертації Л. І. Плотникової 

«Семантический потенциал текстов малой формы» [Тула, 2004], статтю 

І. Ю. М’ясникова «Характеристика малых текстов в газете и журнале с точки 

зрения структуры дискурса» [Томськ, 2007], монографію «Лінгвокогнітивні 

аспекти малих текcтів» [Суми, 2008]. Науковці вивчали також ТМФ, 

розміщені в іноземних засобах масової інформації, написані іншими 

мовами (Н. В. Іноземцева, В. І. Турлова, О. І. Таюпова).  
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Окремо варто зазначити роботи, в яких поряд з інформаційно-

рекламними міні-текстами дослідники вивчали й непубліцистичні 

матеріали.  Наприклад, О. І. Панченко в дисертації «Лінгвістика стислого 

тексту (на матеріалі сучасної російської мови)» [Дніпропетровськ, 1998] 

розглядає анотації, стислі газетні повідомлення, оголошення, а також 

словникові статті, тези матеріалів наукових конференцій, інструкції до 

предметів побутової техніки, зразки відповідей на екзаменаційні питання 

тощо. Науковець К. І. Панченко досліджує мовні особливості та функції як 

оголошень, так і прогнозів погоди, інструкцій, рецептів, афоризмів, 

автобіографій, міфів, казок [109], Є. В. Переверза розглядає характеристики 

анотацій та анонсів, а також авторефератів та перекладів [119]. 

Окрім наукових джерел, автори яких вивчали ті чи інші ТМФ, у роботі 

було проаналізовано праці, присвячені мові публіцистичних текстів 

(Л. Ю. Шевченко, О. Д. Федоренко, Н. М. Івкова, І. В. Короленко, 

О. В. Ємець, Б. Тошович, Х. П. Дацишин, Б. Н. Жантуріна), функціональній 

спрямованості таких матеріалів (Н. П. Поліщук), вивченню структур 

текстів (В. В. Різун, В. М. Михайленко, К. С. Серажим) тощо. 

Погляди дослідників на характеристики ТМФ переважно відрізняються. 

Наприклад, розуміння, яким за обсягом має бути міні-текст, у кожного 

науковця своє. Дехто вважає, що він може містити від 1 до 7 речень (не 

більше 100 слів) (Є. В. Толстолуцька), інші – що не має перевищувати 

стандартну сторінку друкованого тексту (К. І. Панченко), 60 газетних рядків 

(К. О. Нечаєв), 200 друкованих знаків (А. М. Македонцева) чи 1000 

друкованих знаків (О. І. Таюпова). Дослідники малою прозою називають як 

текст до 300-500, інколи до 1500 слів (M. Пратт), так і матеріал від 25 до 650 

слів (Г. О. Плотникова). Обсяг короткої новини (а отже, й анонсу, афіші, 

оголошення), на думку О. В. Колесниченка, складає 10-20 машинописних 

рядків [64, 8]. З появою мережі Інтернет вчені почали говорити про малий 

текст «величиною в один екран» (його прочитання з монітору не потребує 

вертикального скролінгу (прокрутки) (Г. О. Плотникова). Щодо обсягу міні-
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тексту О. В. Резенков зауважив так: «Не настільки важливо, яка кількість слів 

є в тому чи іншому тексті – вирішальне значення має їхня функціональна 

характеристика. Якщо вся тканину твору покликана розкрити, доповнити й 

прикрасити одне комунікативне висловлювання, то такий текст, очевидно, 

варто називати малоформатним» [130, 4]. Більшість досліджених нами міні-

текстів дійсно містили одну головну думку, тезу, навколо якої автори 

будували розповідь. 

Вважаємо, що обсяг кожного ТМФ варто визначати окремо, він 

детермінований типом та функціями матеріалу. Інформація афіш, оголошень, 

певних анонсів може міститися в одному реченні. В анотаціях, міні-оглядах 

та міні-рецензіях речень має бути декілька, оскільки метою цих текстів є не 

лише повідомлення, а узагальнення, певний аналіз предмета розмови. 

Вимірювати довжину ТМФ у кількості речень чи слів не завжди доцільно: 

синтаксичні конструкції, наприклад, міні-рецензій переважно довші, ніж 

оголошень, при цьому обсяг цих текстів (тобто місце, що займає текст на 

газетній шпальті) може бути однаковим. Обсяг кіноанонсів, розміщених у 

телегазетах, може бути в декілька разів менший за обсяг кіноанонсів у 

мережі інтернет, тобто джерело інформації теж впливає на довжину міні-

тексту. Тому узагальнена кількісна характеристика всіх інформаційно-

рекламних малих форм може бути приблизною. Такі матеріали містять 

щонайменше одне речення. Максимальна довжина мережевих міні-текстів 

така, що прочитання матеріалу здебільшого не потребує прокрутки 

(винятком є тексти з великою кількістю зображень). Обсяг друкованих ТМФ 

переважно не перевищує третини сторінки журналу та п’ятої-шостої частини 

сторінки газети. Проте головною ознакою міні-текстів є не невелика форма, а 

компресія, стислість. Автор за допомогою декількох речень має переповісти 

складний і заплутаний сюжет інформаційного продукту чи коротко 

охарактеризувати захід, що відбудеться, передати інколи досить велику 

кількість інформації, вибравши головне та найцікавіше для аудиторії. 
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Різними є й підходи до визначення ТМФ науковцями. Дослідниця 

Є. В. Толстолуцька вказує, що такий твір складається зі вступу, основної та 

заключної частин, характеризується змістовою та комунікативною 

завершеністю, зображує, як правило, один факт чи подію в просторово-

часовому ракурсі, відрізняється компресією інформації [165, 66]. Багато 

ТМФ (анотацій, кіноанонсів, афіш тощо), що є предметом нашого 

дослідження, можуть містити лише основну частину (без вступу та 

висновків). Часто в міні-текстах автор оперує не одним, а низкою фактів, які, 

наприклад, описує та аналізує в міні-огляді. Таким чином, визначення 

Є. В. Толстолуцької характерне переважно для інформаційних міні-текстів та 

не є доцільним для інформаційно-рекламних матеріалів.  

Текст малої форми К. І. Панченко визначає як самодостатню зв’язну 

змістову єдність, у якій чітко виражені початок та кінець [109, 213]. Таке 

визначення не є доречним у тих випадках, коли мова йде про тексти, що 

містять одне речення, або про тексти, в яких автор не вводить читача в тему 

розмови (не можна виокремити початок твору) та не підбиває підсумки, не 

узагальнює інформації (не можна виокремити кінець твору).  

Дослідник малоформатних текстів на економічну тематику К. О. Нечаєв 

вважає, що ці матеріали розміщені переважно в одній колонці [103]. Проте 

інформація, наприклад, міні-оглядів може міститися в декількох колонках (у 

кожній колонці описано один фільм, одну картину тощо).  

Стислі тексти О. І. Панченко визначає як повідомлення, викладені в 

письмовій формі, створені шляхом скорочення повного тексту чи початково  

короткими, які за необхідності можна розгортати в тексти більшого обсягу. 

Стислий текст, порівняно з первинним повним варіантом,  має підвищену 

інформативну насиченість, зауважує дослідник [108]. У нашій роботі 

аналізуються тексти, від початку створені як короткі, такі немає потреби 

розгортати в більші матеріали (оскільки їхня мета – швидко зорієнтувати 

читача в темі розмови, кількома реченнями передати її суть). 
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Умови, за яких твори можна назвати ТМФ описує С. Е. Носкова. 

Типологічними характеристиками дослідниця вважає: принцип лаконізму – 

сконцентрованість сюжетно-композиційної єдності; підвищену питому вагу 

кожного слова; принцип монтажної композиції; малий обсяг як результат 

концентрації вмісту [106, 85]. Зазначені ознаки властиві не тільки 

літературним творам, дослідженим автором, а й іншим малим текстам. 

Аналіз недоліків та переваг різних визначень міні-текстів дав змогу 

розробити таке тлумачення терміна: текст малої форми – це зафіксований 

на письмі продукт мовленнєвої діяльності, що характеризується 

інформаційною насиченістю, лаконізмом, комунікативною завершеністю, 

компресією та виразністю мовних засобів. 

Окресливши кількісні та якісні характеристики ТМФ, слід визначити їх 

місце серед інших творів, що є продуктами мас-медіа. Учені не дійшли 

спільної думки щодо видів та жанрового розмаїття ТМФ. Одні дослідники 

міні-текстів у своїх роботах не приділяють уваги питанню жанрової 

специфіки цих матеріалів, інші пропонують свої класифікації, що не 

відповідають прийнятому в науці поділу журналістських жанрів на 

інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні. Часом погляди вчених 

суперечать одне одному. Так, О. В. Лаврик називає анонс, хроніку, репліку 

окремими видами інформаційних жанрів [76, 24], дослідниця 

Є. Н. Туркіна теж вважає, що анонс – інформаційний жанр [167, 108], 

І. А. Імшинецька визначає анонс та цитату як жанри друкованої реклами 

[51], подібної думки дотримується І. В. Соколова, називаючи анонс 

комерційним рекламним текстом [80, 130], та С. А. Панченко, що 

характеризує кіноанонс як певний вид рекламного тексту [112, 58]. У той же 

час А. А. Іващук вважає, що анонс варто називати жанром, що має ознаки 

художньої публіцистики [48, 57]. Дослідниця вторинних текстів 

Є. Б. Переверза відносить анонс до жанру комерційної реклами, анотацію 

– до інформативних текстів, хоча вказує, що прагматичною метою 

останньої є привернення уваги читача до первинного продукту (статті, книги, 
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рукопису), що вочевидь свідчить про рекламну спрямованість такого 

матеріалу [119, 123]. 

Анонс, анотацію, міні-рецензію, міні-огляд, бліц-портрет та інші тексти 

О. О. Тертичний розглядає як різновиди замітки – отже, вони належать до 

інформаційного жанру [164, 65–73]. Портрет О. В. Колесниченко називає 

жанром емоційної публіцистики, оскільки головне в такому тексті – 

«розкрити» людину [64, 10]. Як окремі інформаційні жанри 

О. О. Тертичний вивчає питання-відповідь, бліц-опитування, некролог. 

Останній тип тексту, на думку М. В. Гусар, є різновидом оголошень-

оповіщень, до яких належать також оголошення про заручини, народження, 

знайдені чи загублені речі [26, 134]. 

 На нашу думку, ТМФ не можна назвати ні суто інформаційними, ні 

суто рекламними матеріалами, швидше вони поєднали характеристики 

зазначених творів (а також аналітичних та художньо-публіцистичних текстів) 

і в такому вигляді набули нових типологічних особливостей та функцій. Це 

твердження більш детально розглянуте в наступних розділах під час 

виділення основних жанротворчих чинників досліджених міні-текстів, 

спільних та відмінних рис ТМФ та інформаційних, аналітичних, художньо-

публіцистичних, рекламних творів.  

Залишається відкритим також питання жанрової самостійності ТМФ. 

Вивчаючи анонси, цитати та підписи до фотографій, І. Ю. М’ясников 

дійшов висновку, що вони майже не мають самостійного значення та 

«змістової завершеності», їх місце в системі жанрів не визначене [98, 106]. 

Іншої думки дотримується І. В. Соколова, стверджуючи, що ці тексти є з 

погляду смислу завершеними утвореннями, мета яких – допомогти 

аудиторії орієнтуватися в потоці інформації [149, 51]. Таку думку щодо 

самостійності анонсів поділяє А. А. Іващук, дослідниця пропонує вважати ці 

тексти окремими, самостійними жанрами [48, 56]. Вчений І. Р. Гальперін 

розглядає структуру та характеристики повідомлення як тексту, призначення 

якого – передача одержувачеві (одержувачам) відомостей про події, що 
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відбуваються, відбулися або відбуватимуться найближчим часом. Хоч у 

роботі дослідника не фігурує назва «ТМФ», тлумачення повідомлення 

збігається з тлумаченням певних міні-текстів (оголошення, подієвого анонсу, 

афіші). Повідомлення І. Р. Гальперін визначає не як окремий жанр, а як 

форму інформації, яка містить фактичні відомості, що легко декодують 

читачі [16, 31].  

Незважаючи на вторинну роль досліджених ТМФ, їх нерозривний 

зв'язок із інформаційним продуктом, заходом, вважаємо, що називати такі 

матеріали несамостійними не варто. Вони є окремими, змістово завершеними 

мовними утвореннями, зі своїми функціями та засобами впливу. Більш 

детального вивчення, проте, потребує питання, чи можна вважати анонси, 

міні-рецензії, анотації тощо самостійними жанрами, або ж вони є продуктами 

дифузії, синтезу, усталених інформаційних, аналітичних та художньо-

публіцистичних жанрів.  

Для кращого розуміння жанрової належності тих чи інших ТМФ, варто 

виділити їхні типологічні риси, особливості. Дослідник жанрів 

О. О. Тертичний вважає, що анонс, анотацію, подієву замітку, міні-рецензію, 

міні-огляд, бліц-портрет, міні-історію та міні-пораду об’єднує те, що в 

основі цих текстів – короткий виклад результату дослідження (повідомлення 

про основні риси певного явища, події, проблеми, якості людини). 

Інформація таких текстів має бути новиною: що більше міститиме 

невідомого для аудиторії, то більш значущою стає [164, 53]. Саме тому 

зазначені міні-тексти дослідник вважає різновидами замітки. 

Класифікаційний жанровий поділ О. О. Тертичного критикує 

М. К. Василенко, зазначаючи, що численні роботи автора є невдалим 

копіюванням посібника за редакцією В. Д. Пельта [12, 79]. Інший дослідник 

Ю. В. Клюєв зазначає, що, наприклад, аналітичні жанри О. О. Тертичного є 

насправді соціологічними методами збирання інформації [58, 68]. 

Запропонована О. О. Тертичним класифікація жанрів має свої недоліки, 
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проте автор дає ґрунтовне пояснення певним ТМФ, виокремлює типологічні 

риси декількох із них. Розглянемо це твердження детальніше. 

Анонс, за О. О. Тертичним, – це попереднє повідомлення про майбутні 

можливі культурні заходи, що стимулює публіку до їх відвідування [164, 65– 

66]. Як бачимо, автор обмежує предмет розмови анонсів лише культурними 

подіями, на нашу думку, слід також виокремлювати анонси прес-

конференцій, круглих столів, наукових зустрічей тощо. Перелік заходів, яким 

може бути присвячений анонс, є досить широким. Очевидно, тексти, в яких 

сказано не про події культурного характеру, вчений визначає як 

оголошення. У дослідженні він зауважує, що відмінність між анонсом та 

оголошенням полягає передусім у тому, що останнє виконує функцію 

попередження не лише про подію, яка відбудеться, але й про те, що вже 

відбувається або відбувалося раніше. Окрім того, в оголошеннях відсутні 

деталі, не вказані передісторія заходу, причини й умови його проведення 

[164, 66].  

Як і попередній дослідник, А. А. Іващук розмежовує анонс і оголошення 

залежно від предмета розмови (в анонсі це  – культурний захід, в оголошенні  

– будь-який інший). Анонс науковець пропонує називати оголошенням про 

культурно-мистецьку подію або емоційно забарвлений заклик до проведення 

певної ідеологічної акції. При цьому А. А. Іващук не погоджується з 

категоричністю жанрового поділу О. О. Тертичного, визначаючи анонс не як 

різновид замітки, а як окремий художньо-публіцистичний жанр, оскільки в 

ньому наявні ознаки художнього стилю, образного мислення, метафори, 

яскраві асоціації, порівняння, що загалом не притаманно сухуватому стилю 

звичайної газетної замітки [48, 57]. 

Окремим інформаційним жанром анонс вважає Є. Н. Туркіна. 

Дослідниця тлумачить поняття як коротке образне та сюжетне спілкування, 

яке має місце в умовах браку часу, перевантаження інформацією й неуваги 

аудиторії, що сприймає загальний «потік» мас-медіа як фон [167, 108]. 

Зазначена стаття є однією з небагатьох, де анонс розглянуто в системі 
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дискурсу, зважаючи на його мовні особливості. Текст-анонс І. В. Соколова 

розуміє як прагматично зумовлену одиницю комунікації, що є завершеним із 

погляду смислу системним утворенням, потрібним для орієнтації реципієнта 

в потоці інформації, а також для підготовки аудиторії до сприйняття 

первинного тексту [149, 128]. У роботах Є. Н. Туркіної та І. В. Соколової 

анонс фігурує як окремий самостійний текст, а не як різновид оголошення. 

Деякі види анонсів суттєво відрізняються від оголошень своїми 

характеристиками й функціями, серед таких – кіноанонс.  

Дослідник кіноанонсів С. А. Панченко вказує, що в цих текстах широко 

використані психолінгвістичні прийоми, головним з яких є антиципація, 

тобто попереднє знайомство читача з ключовими моментами фільму. Автори 

таким чином намагаються викликати інтерес в аудиторії та бажання 

подивитися кінострічку, з цією метою в текстах анонсів також використано 

специфічні розділові знаки (крапки, тире), підсилювальні частки (адже, 

лише), позитивно забарвлену лексику тощо [113].  

На нашу думку, вважати анонс різновидом оголошення недоцільно, хоча 

ці тексти подібні один до одного, інколи буває складно чітко визначити тип 

матеріалу (чи це оголошення, чи анонс), що свідчить про жанрову дифузію. 

Розмежовувати анонси та оголошення залежно від предмета розмови теж не 

варто, оскільки в кожному з цих текстів може бути сказано як про 

культурний, так і про науковий, політичний, суспільний захід. Результати 

нашого дослідження підтвердили те, що оголошення містять менше цікавих 

подробиць, прийомів привернення уваги аудиторії, ніж анонси. Оголошення 

– ширше поняття, крім відомостей про новий захід, може містити 

інформацію іншого характеру. Типологію оголошень вивчає М. В. Гусар, 

виділивши серед них оферативні оголошення (де пропонують товари чи 

послуги), оголошення-запити (де потребують товари чи послуги), 

оголошення-оповіщення (серед яких некролог, оголошення про народження, 

заручини, загублені, знайдені речі тощо) [26, 134]. 
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Головне в анонсах та оголошеннях – повідомлення відомостей, тому ці 

тексти мають чіткі ознаки інформативності. Розмаїття засобів увиразнення 

мови, прийомів привернення уваги аудиторії, виражене авторське «я» в 

анонсах ще не свідчить, що вони є різновидами художньо-публіцистичних 

жанрів, як вважає А. А. Іващук [48]. Зазначені характеристики не дозволяють 

назвати анонс і різновидом інформаційної замітки, як його визначає 

О. О. Тертичний [164], чи окремим інформаційним жанром, як вважає 

Є. Н. Туркіна [167]. Питання жанрових особливостей більш детально 

розглядатиметься в наступних розділах. 

Поряд із анонсами, різновидом замітки О. О. Тертичний вважає міні-

рецензію. Типологічною ознакою цього тексту є те, що в його основі – 

передання авторського ставлення до предмета розмови, відсутність 

аргументів, доказів, це відрізняє міні-рецензію від класичної аналітичної 

рецензії [164, 67]. Вважаємо, що міні-рецензія справді не містить ґрунтовного 

аналізу інформаційного продукту (на відміну від однойменного тексту 

більшого обсягу), проте її автори доводять, аргументують свої твердження, 

оперують низкою фактів, визначають переваги та недоліки зображеного. В 

основі стислої рецензії, на думку дослідниці кінематографічних текстів 

невеликого обсягу Л. Ф. Ваховської, лежить  аналіз переваг і недоліків 

кінофільму, в такому матеріалі переважають оцінні судження, а не опис 

сюжету чи перебігу подій, що відрізняє його від короткого огляду [13].   

У міні-рецензіях автори можуть проводити паралелі, пояснювати 

складні поняття, при цьому головне в текстах – не глибокий аналіз, а  

повідомлення, тому вони містять характеристики інформаційного матеріалу, 

як і міні-огляди. Ці ТМФ відрізняються від класичних оглядів тим, що їхні 

автори мають на меті лише повідомити про існування подібних явищ, 

розібратися в яких пропонують самому читачеві [164, 71]. Класичний огляд 

водночас вимагає глибоких знань та вміння аналітично зіставляти факти, 

авторові недостатньо просто перерахувати події, слід виявити їхні 

закономірності тощо. Короткий огляд, на думку Л. Ф. Ваховської, містить 
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елементи аналізу та оцінки, проте його головною метою є інформування про 

сюжет фільму (чи іншого інформаційного продукту). Оцінка твору 

кіномистецтва короткого огляду характеризується категоричністю та 

відсутністю аргументації [13]. Таке формулювання збігається з 

характеристикою міні-огляду О. О. Тертичного. 

Елементи аналітики та оцінки можуть містити й такі ТМФ, як анотації. 

Дослідник І. Р. Гальперін визначає їх як перелік проблем, описаних в 

основному тексті [16]. Оцінних елементів та аналізу в анотаціях міститься 

менше, ніж у міні-рецензіях та міні-оглядах, зауважує Л. Ф. Ваховська, 

автори творів першого типу насамперед ставлять перед собою мету 

ознайомити читача з предметом розмови [13]. Головним призначенням 

анотацій О. О. Тертичний також вважає опис суті, змісту інформаційного 

продукту. Предметом відображення в анотації є інформаційне явище, яке вже 

відбулося, цим вона відрізняється від анонсу, зазначає дослідник [164, 66]. 

Водночас С. А. Панченко анотацією називає основний текст кіноанонсу, 

короткий виклад змісту фільму та його особливостей з метою рекламування 

чи інформування [110]. На нашу думку, кіноанонс – це не лише повідомлення 

про час показу фільму, а й його опис. Тому виділяти в межах кіноанонсу 

власне анонс та анотацію було б недоцільно. 

Поряд із анотаціями до творів художньої літератури дослідники 

вивчають також наукові анотації. Цей малоформатний текст 

М. В. Черкунова визначає як такий, що характеризується лаконічністю, 

тематичною та функціональною визначеністю. Для наукових анотацій, на 

думку дослідниці, властиві строга послідовність викладу інформації, 

максимальна об’єктивність, логічність [182]. Цим наукові анотації 

відрізняються від анотацій творів художньої літератури, в яких автори більш 

вільні у вираженні поглядів, оцінок. Адресанти інформаційно-рекламних 

анотацій вживають ширший спектр засобів привернення уваги аудиторії, 

намагаються зацікавити предметом розмови значну кількість читачів 

(водночас наукові анотації написані для вужчої аудиторії – спеціалістів 
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певної галузі), тому інтерес для науки про соціальні комунікації становлять 

саме публіцистичні анотації.  

Дослідники анотацій визначають цей текст як такий, що належить до 

категорії вторинних. Як зауважує І. В. Соколова, вторинний текст містить 

відомості про зміст первинного тексту у вигляді результатів аналітико-

синтетичного перетворення останнього. До вторинних текстів, вважає автор, 

окрім анотацій, належать рецензії, літературний огляд, анонс тощо [80, 131]. 

Вторинність – ознака всіх міні-текстів, що є продуктами авторської 

переробки інформації, створені в результаті її осмислення. Якщо адресанти 

анотацій переважно описують інформаційний продукт, рекомендують його 

тим чи іншим читачам, адресанти міні-оглядів та міні-рецензій частіше 

оцінюють, розповідають про своє розуміння певних аспектів. Тобто ступінь 

осмислення первинного тексту в цих матеріалах є глибшим, ніж в анотаціях.  

Вторинні текстові утворення сьогодні посідають дедалі міцніші позиції 

серед мовних творів, що функціонують у комунікаційному просторі 

суспільства, вважає С. В. Іонова [52, 33]. Науковець визначає вторинні тексти 

як реакцію на прочитане, відповідь на сказане, результат процесу сприйняття 

та інтерпретації тексту [52].  

Дослідниця заміток Н. Ю. Петрова зазначає, що розуміння ТМФ 

ускладнене соціокультурною інформацією («закулісними» знаннями), без 

володіння якою читач може не сприйняти новий твір [120]. На противагу 

цьому твердженню, О. І. Панченко вважає, що стислий текст може бути й 

незалежним, зрозумілим без контексту та ситуації або таким, що опирається 

на екстралінгвальну основу (наприклад, підпис до малюнка) [108]. На нашу 

думку, незалежним будь-який текст можна назвати умовно, адже кожен твір 

нерозривно пов'язаний з дискурсом, розуміння його читачем залежить і від 

обізнаності автора з предметом розмови, і від знань, якими володіє адресат.  

Серед інших характеристик ТМФ, які досліджують науковці, можна 

назвати й рекламний характер таких творів. ТМФ написані передусім з 

метою не лише привернути увагу до події/явища, а й стимулювати аудиторію 
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до відвідування заходу, прочитання книги тощо. Характеристики більшості 

міні-текстів, які є предметом цього дослідження, притаманні й класичній 

рекламі. Рекламний міні-текст, як зазначає його дослідниця І. Ю. Єгорова, 

характеризується наявністю самодостатнього мінімуму інформації, широким 

семантичним потенціалом, здатністю впливати на мотиваційну сферу 

споживача інформації [34]. Усе зазначене є й в анонсах, оголошеннях, 

анотаціях тощо.  

Варто розмежовувати рекламні міні-тексти та публіцистичні. Як 

зазначає О. В. Пашник, відомості про товари й послуги нерідко подають у 

вигляді інформаційного повідомлення, багато анонсів, розміщених на 

сторінках українських журналів, містять елементи прихованої реклами. 

Таким чином, «справжній інформаційний привід камуфлюється під штучний, 

що посилює значущість події, її актуальність чи привабливість для 

реципієнта і дає змогу досягнути рекламної мети матеріалу» [117, 148]. 

Справжній анонс, як зауважує О. О. Тертичний, від рекламного тексту 

відрізняється головною метою – не стільки описати переваги події, скільки 

дати коротку та об’єктивну інформацію щодо часу, місця її проведення тощо 

[164, 66].  

У дисертації було відокремлено публіцистичні ТМФ інформаційно-

рекламного характеру від рекламних матеріалів (чи тих, що містили 

елементи прихованої реклами), детальніше критерії такого розмежування 

описано в розділі, у якому йде мова про жанрову специфіку міні-текстів. 

Окрім вторинності та рекламного характеру, типологічною ознакою 

інформаційно-рекламних міні-текстів є жанрова дифузія. Внаслідок цього 

явища кожен із міні-текстів може містити ознаки інформаційності, аналітики 

чи елементи художньої публіцистики. На сторінках певних видань 

інформаційні за своєю природою анонси набувають нових, не властивих для 

них ознак, серед яких О. В. Пашник виділяє емоційність та елементи 

художнього відображення дійсності [117]. Поряд із такою трансформацією 

традиційні жанри (так науковець називає певні ТМФ) зберігають окремі свої 
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характеристики, зазначає дослідник. Для анонсів, наприклад, головним 

залишається інформування [Там само].  

Як класичні інформаційні замітки ТМФ можуть бути побудовані за 

принципом перевернутої піраміди, як рецензії та огляди виражати думки 

адресантів. Міні-тексти можуть містити лаконічне, стисле повідомлення про 

факти чи їх опис. Унаслідок явища дифузії знайти приклад того чи іншого 

міні-твору в «чистому вигляді» інколи стає складно. 

Таким чином, можна стверджувати, що вчені не дійшли спільної думки 

щодо видів та жанрового розмаїття малих текстів. Залишається відкритим і 

питання жанрової самостійності інформаційно-рекламних ТМФ, виділення 

їхніх типологічних ознак, що дозволили б відмежувати міні-твори, які є 

предметом нашого дослідження, від інших текстів малого обсягу (рекламних 

матеріалів, заміток тощо). 

 

1.2. Мова та стиль текстів малої форми 

 

У завершеному тексті завжди висловлена лише одна головна думка 

(одна теза), все інше лише є підводкою до неї, розвиває її та аргументує, 

вважає М. І. Жинкін [39]. ТМФ інформаційно-рекламного характеру є 

яскравим прикладом підтвердження зазначеної тези, оскільки їхній 

невеликий обсяг не дозволяє вживати велику кількість описів та пояснень, 

основна суть викладена коротко й точно.  

     Дослідник типологічних особливостей економічних малоформатних 

текстів у німецькій пресі К. О. Нечаєв вважає, що вимогою до малих текстів є 

передавати максимум інформації за допомогою мінімуму мовних засобів.  

При цьому поряд з ефектом «стиснення мовної тканини вислову» в таких 

текстах наявна варіативність способів словесного вираження думки. 

Науковець зазначив, що, незважаючи на інформаційне чи аналітичне 

спрямування малих текстів, у них можна знайти елементи експресії та 

оцінки, виражені за допомогою мовних засобів [103]. Оскільки ТМФ 
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інформаційно-рекламного характеру написані з метою зацікавити читачів та 

спонукати до дій, вони мають містити ширший спектр засобів привернення 

уваги аудиторії, ніж аналітичні та інформаційні стислі матеріали, які 

досліджував учений.  

 Поряд з увиразненням лінгвальних засобів для ТМФ характерне ємне 

передавання змісту, економія мовних засобів. Ці явища вивчає 

К. І. Панченко, зауважуючи, що стислості викладу в міні-текстах сприяє 

широке використання прийому номінації [109]. Як і К. О. Нечаєв, дослідниця 

вважає, що саме ця стислість міні-творів створює додаткові можливості 

варіювання мовних засобів, «в обмеженому текстовому просторі 

реалізуються досить різноманітні способи передачі інформації» [109]. 

Стислість ТМФ та їхній обмежений обсяг, на думку А. М. Македонцевої, 

не роблять структуру творів жорсткою. Досліджені нею рекламні 

малоформатні тексти вирізняються композиційною варіативністю, 

насиченою семантикою [85]. Науковець стверджує, що компресія міні-текстів 

стає джерелом неологізмів, автори можуть використовувати парцеляцію, 

словосполучення замість речень тощо [85]. Це все підтверджує, що стислий 

текст має специфічну палітру мовностилістичних засобів, лінгвальні 

характеристики малих форм відмінні від тих, що використовують автори 

текстів великого обсягу. 

Адресанти інформаційно-рекламних ТМФ запозичили певні 

мовностилістичні прийоми рекламних матеріалів. Саме тому варто 

приділити увагу лінгвальним особливостям останніх та порівняти їх із тими, 

що притаманні публіцистичним міні-текстам. Вплив на адресата рекламних 

матеріалів, зазначає О. І. Таюпова, здійснюється за допомогою таких засобів, 

як парцеляція, інверсія, інфінітив, еліпсис, у текстах використовуються 

найвищі ступені порівняння прикметників, особові, присвійні займенники 

[160].  

Стилістичну своєрідність мови реклами вивчає О. В. Резенков, 

зазначаючи, що позитивний ефект від повідомлення досягається за рахунок 
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метафоричності, наявності емоційно-експресивної лексики з великою 

кількістю індивідуально-стилістичних неологізмів [130]. У цілому автор 

вважає, що у сфері реклами сформувався унікальний, самобутній мовний 

стиль, який диктує особливі вимоги до вибору лексичних одиниць. Яскравою 

своєрідністю, зазначає науковець, відрізняється фразеологія мови реклами 

[130]. Фразеологічні конструкції широко вживають й автори інформаційно-

рекламних текстів. Доречний, відомий більшості читачів сталий вислів може 

допомогти ємно передати думку, адресату не треба буде довго пояснювати 

певний момент, ситуацію можна окреслити за допомогою одного вдало 

підібраного фразеологізму.  

Близьким за функціями до рекламного повідомлення є текст опису 

товарів, який вивчає Т. О. Білецька. Автори цих матеріалів вживають 

особові займенники, які надають повідомленню ефекту «персональної 

адресованості» конкретному читачеві, присвійні займенники допомагають 

наголосити на певній винятковості продукту, зумовленої його належністю 

конкретній компанії [7]. Імідж компанії, її здобутки, перемоги на ринку часто 

згадують також у рекламних матеріалах, широко використовують в останніх 

текстах і присвійні займенники (наша компанія, наші принципи, наша історія 

тощо). 

    У текстах оголошень (в яких сказано про захід, що відбудеться) 

рідше, ніж в інших інформаційно-рекламних матеріалах, наявні стилістично 

забарвлені конструкції. Як зазначає М. В. Гусар, адресанти таких текстів 

вживають скорочення, номінативні конструкції, описовий тип мовлення та 

стандартну форму подання змісту [25]. В оголошеннях, зауважує 

О. І. Таюпова, превалюють еліпсиси, інфінітиви (наприклад, в оголошеннях-

заборонах), дієслова в наказовому способі, пасивні конструкції (в 

застережних оголошеннях) тощо [161]. Стилістичне забарвлення оголошень 

залежить від функції конкретного матеріалу, предмета розмови та джерела, в 

якому розміщені ці міні-тексти. В оголошеннях публіцистичного характеру 

частіше наявні засоби увиразнення мови, ніж в оголошеннях, адресованих 
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вузькопрофільній аудиторії. У шлюбних оголошеннях може бути більше 

експресії, ніж в інформаційних. 

Широке розмаїття мовностилістичних засобів знаходимо в міні-творах 

культурного спрямування, які містять аналіз та оцінку інформаційного 

продукту (книги, фільму тощо). До таких належать міні-рецензії, міні-огляди, 

меншою мірою анотації та певні види анонсів. Виразність тексту 

мистецтвознавчих рецензій, вважає Т. С. Ляшенко, створюється за 

допомогою різноманітних образних засобів (епітетів, метафор, порівнянь), 

лексики й фразеології розмовного забарвлення, цитувань, засобів 

експресивного синтаксису (інверсій, еліптичних речень, асиндетичних 

поєднань речень, рядів перерахувань, антитез, повторів та ін.) [83]. Подібні 

мовні засоби можуть, на нашу думку, бути наявні й у міні-рецензіях, які, хоч 

і характеризуються відсутністю глибокого аналізу предмета розмови, проте 

своїм лексичним та стилістичним наповненням наближаються до класичних 

рецензій. 

Анонс культурного заходу має спільні лінгвальні особливості з 

мистецтвознавчою рецензією, характеризується образністю, використанням 

стилістично забарвлених художніх засобів. Дослідник російськомовних 

кіноанонсів С. А. Панченко зазначає, що типовим є широке використання в 

анонсах яскравої, образної лексики, прикметників з оцінним значенням, 

власних назв, іменників, дієслів, що виражають активні, швидкі дії, 

характеризують героїв за їхнім соціальним статусом, числівників, що дають 

фактологічну інформацію про час створення фільму тощо. У кіноанонсах 

наявні такі тропи, як метафора, метонімія, повтор, порівняння, оксиморон, 

епітет та ін. [113].  

Окрім компресії інформації та практичного спрямування, як зазначає 

І. В. Соколова, для текстів-анонсів характерні максимальна інформативність, 

велика кількість повторів (наприклад, ключових слів), стереотипне 

використання мовних засобів [148, 54–55]. Щодо останньої особливості 

вважаємо, що відсутність стилістично забарвленої лексики характерна 
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переважно для інформаційних анонсів, у яких чітко вказано координати 

заходу. Ці тексти, вважає М. О. Ковальчукова, зорієнтовані на швидке 

сприйняття, саме це зумовлює переважне використання загальновживаної 

лексики, відносно простих синтаксичних конструкцій [62]. При цьому в 

новинних анонсах наявні прийоми привернення уваги аудиторії (засоби 

діалогізації), автори розставляють смислові та емоційні акценти (наприклад, 

за допомогою цитат та алюзій) [62].  

Міні-рецензії, міні-огляди, анонси культурних подій мають, на нашу 

думку, спільні характеристики з інтернет-мініатюрою. Такий текст, 

опублікований у мережі Інтернет, виражає внутрішні переживання людини, є 

продуктом жанрової дифузії есе, етюдів, нарисів. Як зауважує 

Г. О. Плотникова, в інтернет-мініатюрах часто наявні риторичні, складні 

синтаксичні фігури, паралелізми, повтори, що несуть емоційне навантаження 

[121]. Усі ці засоби та прийоми наявні й у зазначених нами інформаційно-

рекламних текстах, про що детальніше йтиме мова в наступних розділах. 

Вивчаючи кожен із ТМФ, варто пам’ятати, що його мовні особливості 

залежать від типу матеріалу. Різновиди одного міні-тексту (інформаційні та 

шлюбні оголошення, наукова анотація та анотація до книги тощо) мають 

різне мовне наповнення та засоби зацікавлення аудиторії. Наприклад, в 

анонсах заходів, кіноанонсах, зауважує Е. Б. Переверза, автори найчастіше 

описують переваги предмета розмови [119, 125]. У новинних анонсах, 

вважає М. О. Ковальчукова, навпаки превалює лексика з негативним 

забарвленням, що викликає інтерес в аудиторії [62]. Наявність останньої 

науковець аргументує психологічним чинником перцепції: негативна подія 

сприймається адресатом гостріше й викликає більший інтерес, ніж позитивна 

[62]. Якщо анотації до художніх творів можуть містити засоби увиразнення 

мови, то в анотаціях до дисертацій, зазначає дослідниця цих стислих текстів 

О. І. Панченко, вживають стандартизовану термінологію, синтаксичні 

конструкції, притаманні мові ділових документів [108].  
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Отже, усі малі тексти характеризуються економією мовних засобів та 

компресією, використанням особливих стилістичних засобів. Лінгвальна 

специфіка ТМФ визначена завданнями, які вони виконують, залежить від 

типу видання, жанру матеріалу, задуму автора та функцій тексту. 

     

1.3. Функції та засоби впливу текстів малої форми на аудиторію 

 

Ефективність впливу ТМФ на читача безпосередньо пов’язана зі 

сприйняттям та розумінням закладених смислів. Кожен із таких творів 

написано з метою викликати певну реакцію в адресата, вплив на останнього 

залежить від поставлених автором завдань, останні визначають функції 

матеріалу. Вчені по-різному класифікують функції текстів мас-медіа.  

Функція (віл лат. functio) – здійснення, діяльність, виконання. У 

широкому розумінні це своєрідне поєднання мети та засобів її досягнення. 

Під функцією в журналістиці А. З. Москаленко розумів цілеспрямовану 

діяльність, що має неперехідний і невипадковий, загальний закономірний 

характер. Учений зазначав, що це поняття виражає сутність, суспільне 

призначення преси, визначає роль останньої як соціального інституту [96]. 

Вважаємо підхід до функції як до призначення, обов’язку засобів масової 

інформації найбільш доцільним, оскільки кожен публіцистичний твір (у тому 

числі й стислий) написаний з певною метою, має тим чи іншим чином 

впливати на аудиторію, задовольняти її потреби.  

Погляди вітчизняних та зарубіжних теоретиків на розмаїття основних 

функцій журналістики дещо відрізняються. Однією з найбільш поширених у 

науковому світі є класифікація функцій мас-медіа швейцарського дослідника 

Р. Блюма. Згідно з його теорією, засоби масової інформації покликані 

інформувати аудиторію, виконувати функції артикуляції (відображати 

думки народу й давати можливість висловлювати йому свої потреби), 

соціалізації (передавати культурні здобутки), критики та контролю 

(наглядати за роботою державних діячів), кореляції (взаємодіяти з 
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аудиторією в процесі погодження з нею думок та поглядів), обслуговування 

(допомагати у вирішенні поточних побутових питань), розважання 

(задовольняти потреби в розвагах, відпочинку, розрядці) та реклами [8].  

Вітчизняні дослідники виділили такі функції преси, як організаторську, 

виховну, пропагандистську, контрпропагандистську, соціологічну [96]. 

Звісно, інформаційно-рекламні ТМФ, які ми досліджуємо, не пишуть з метою 

контролю за роботою державних структур, у них не відображено громадську 

думку, автори не критикують рішення органів влади, ці твори швидше 

стають засобом реалізації таких завдань, як інформування, рекламування, 

обслуговування, розважання. Меншою мірою міні-тексти виконують 

функцію соціалізації: наприклад, у матеріалах можуть бути пояснені 

особливості художнього стилю автора виставки, зіставлені манери роботи 

різних митців, висвітлені смисли, що закладали автори у свої книги тощо. 

Адресанти ТМФ інколи переповідають враження глядачів, слухачів, читачів, 

тобто певною мірою відображають думку аудиторії, такі міні-твори частково 

реалізують функцію артикуляції. 

Питання класифікації функцій ТМФ розглянуто вченими фрагментарно 

на прикладі одного чи двох-трьох творів, які вивчали науковці. Дослідниця 

О. І. Таюпова виокремлює дві основні функції малоформатних прозових 

текстів: інформування та соціального регулювання. Інформують 

аудиторію, вважає науковець, інструкції, прогнози погоди, інтерв'ю, реклама 

та кулінарні рецепти, а функція соціального регулювання реалізується в 

оголошеннях, окремих законодавчих положеннях, в офіційних 

автобіографіях [161]. На нашу думку, автори рекламного тексту мають на 

меті не стільки інформувати аудиторію, скільки викликати зацікавлення 

товаром чи послугою, а отже, спонукати купити продукт. Так вважає й 

Т. О. Білецька, зазначаючи, що функція спонукання є домінантною в 

рекламних повідомленнях. Науковець досліджує такий тип ТМФ, як тексти 

опису товарів, які теж містять комунікативно-спонукальний компонент [7].  
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Вважаємо, що ТМФ пишуть із метою повідомити нову інформацію та 

вплинути на читача, стимулювати його до певних дій, отже, основними є 

інформаційна функція та функція впливу. Перша пов’язана з 

комунікативною функцією, суть якої в тому, що в міні-текстах автори 

мають змогу висловити власні почуття, емоції, дати оцінку предметові 

розмови, як під час живого спілкування.  

Дослідник малоформатних текстів на економічну тематику К. О. Нечаєв 

також вважає первинним завданням цих текстів – передавання від суб’єкта до 

суб’єкта інформації про відображений у творі фрагмент дійсності [103]. Як і 

будь-який інший текст, міні-твір є основним засобом комунікації між 

автором і читачем, відповідна функція теж є головною, зауважує науковець 

[103].  

Текст має вміщувати стільки інформації, щоб бути зрозумілим та не 

потребувати мовленнєвого продовження, вважають дослідники рекламних 

есе Л. П. Чахоян та Н. П. Штейнберг. При цьому основною прагматичною 

дією таких творів є вплив на аудиторію з боку адресанта мовлення, який 

наділяються статусом особи, що оцінює та має можливість діяти згідно з 

власною оцінкою [179]. Подібний статус мають також автори міні-рецензій, 

міні-оглядів, анотацій, певних анонсів (зокрема, присвячених мистецьким 

подіям), їхня оцінка інформаційного продукту здатна формувати погляди, 

ставлення читачів до предмета розмови. Авторитетність (а отже, й довіра до 

оцінок) адресанта інформації підвищується, якщо він є відомою особою, 

експертом у певній галузі.  

Вивчення засобів впливу рекламних текстів вважаємо необхідним для 

зіставлення їх із тими, що використовуються в інформаційно-рекламних 

ТМФ, що дозволить, зокрема, розмежувати їх. 

Для рекламних текстів, на думку І. Ю. Єгорової, характерні чотири 

типи впливу: 1) вплив через інформування про наявність товарів і послуг; 

2) вплив через логічне переконання (на основі раціональної оцінки змісту 

висловлювання); 3) вплив за допомогою навіювання, тобто емоційного 
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представлення предмета реклами; 4) вплив через специфічну форму 

репрезентації предмета реклами [34]. Автори інформаційно-рекламних 

текстів можуть емоційно розповідати про щось, проте навіювати читачам 

певну думку не є їхнім завданням.  

  Дослідник впливу реклами на формування масового суспільства 

М. В. Демченко виділяє її ідеологічну функцію. Ці тексти, на його думку, 

пропагують стиль життя, що базується на ключовій ідеї споживання як 

кінцевій меті буття, переконують аудиторію, що соціальний статус, кар’єру, 

красу можна купити, а через придбання певних товарів вирішуються й 

проблеми людини [29, 38]. Дослідник соціальної реклами Р. В. Дикін вважає, 

що поряд із інформаційною вона виконує такі функції: сигнальну 

(повідомляє про появу проблеми), нормативну (окреслює норми), естетичну 

(формує смаки), регулятивну (коригує та змінює поведінкові установки), 

посередницьку (консолідує соціально корисні зусилля різних груп 

громадськості), стабілізаційну (позитивно впливає на імідж держави та 

інститутів суспільства) [32]. Д. С. Кочергіна виділяє також аксіологічну 

функцію соціальної реклами (формування ціннісних орієнтирів, моральних 

установок, культурних смаків), гуманістичну (поширення в суспільстві 

довіри та терпимості, подолання відчуження між людьми тощо) [71]. Для 

політичної реклами характерними є агітаційно-пропагандистська та 

подекуди маніпулятивна функції, зауважує дослідниця цього типу тексту 

Н. В. Лютко [82]. Зазначені рекламні функції лише частково можуть 

реалізовуватися в міні-текстах, що є предметом дослідження.  

Проторекламою Дж. Норріс називає анонси, вказуючи на те, що ці тексти 

реалізують передусім пропагандистську функцію [205, 17]. З тезою про 

рекламне спрямування таких матеріалів погоджується дослідник кіноанонсів 

С. А. Панченко, визначаючи когнітивну та рекламну (які тісно між собою 

взаємодіють) головними функціями цих творів [112]. На нашу думку, 

основне завдання таких матеріалів – інформувати, зацікавлювати, меншою 

мірою вони пропагують певні цінності, погляди, ідеї. Варто також зауважити, 
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що функціональна спрямованість анонсів кінофільмів, вистав, заходів та 

новинних анонсів, у яких коротко окреслено, наприклад, події дня, буде 

різною. Для текстів першого типу характерна функція впливу, у той час 

твори другого типу виконують перш за все інформаційну функцію.  

 Функції інформування та впливу є основними для оголошень. 

Дослідниця шлюбних оголошень Є. В. Акулова вважає первинним саме 

вплив, а не інформування [1]. Остання функція, на думку М. В. Гусар, 

полягає в наданні адресату інформації про винахідливість адресанта. У цих 

типах оголошень основним є не повідомлення відомостей, а зацікавлення 

читача, інформація має значення лише тоді, коли за її допомогою 

реалізуються інші функції. Серед таких дослідниця шлюбних оголошень  

виділяє: атрактивну (привернення уваги читачів), інтригувальну, 

відбіркову (дозволяє звузити коло ймовірних адресатів повідомлення за 

допомогою вживання специфічних термінів, уточнень тощо) та 

контактовстановлювальну (фатичну) функції [26].  

Інформативну та атрактивну функції Т. П. Ковальова та О. В. Загацька  

називають основними в шлюбних оголошеннях. Остання виявляє себе в 

намірі адресанта повідомлення завоювати прихильність потенційного читача, 

при цьому реалізація такого наміру відображає поширені в суспільстві 

уявлення про соціальні ролі чоловіка й жінки [61]. Так, жінки-автори 

шлюбних оголошень переважно описують зовнішність, професії, що 

пов’язані з родиною, побутом; риси характеру, які є, на їхню думку, 

основними для створення міцної сім’ї. В оголошеннях, написаних 

чоловіками, атрактивна функція реалізовується переважно в підкресленні 

високого соціального статусу, інтелектуальних якостей тощо [61].  

На відміну від шлюбних оголошень, для оголошень, написаних із метою 

повідомити про подію, функція інформування залишається основною. Вона 

також є первинною для такого типу міні-тексту, як афіша.  Вивчаючи її 

еволюцію, К. В. Лапіна зазначає, що з часу виникнення функції афіші 

змінювались залежно від типу вистави. Для публічних масових подій 
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потрібна була заманлива афіша, що приверне увагу якомога ширшої 

аудиторії (реалізовувалась атрактивна функція), головною функцією афіш 

некомерційних вистав була інформаційно-просвітницька [79]. У середині 

ХІХ ст. у тогочасних публіцистичних статтях обговорювалося питання 

комунікативних та рекламних функцій цього типу міні-тексту [79]. За 

радянських часів роль афіші частково перебирає плакат, культурно-

просвітницьку та агітаційну спрямованість якого високо оцінювали його 

замовники, зазначає К. В. Лапіна. Інформаційна афіша еволюціонувала 

спочатку в живописно розфарбований художній твір, згодом, 

перетворившись на плакат, втратила інформаційну функцію, ставши жанром 

образотворчого мистецтва [79]. На нашу думку, хоча зображення в афіші 

часто виконує первинну роль, не можна заперечувати інформаційного 

спрямування цього міні-тексту.   

 Дослідниця перекладацького анотування та реферування К. В. Вороніна 

виділяє такі функції анотацій, як пошукову (встановлення 

місцезнаходження джерела за вихідними даними), індикативну (надання 

адресатам відомостей про зміст необхідних їм документів) та оцінну 

(рекомендація першоджерела споживачеві) [14]. Вважаємо, що для анотацій 

до творів художньої літератури, що є об’єктом нашого дослідження, 

притаманні всі зазначені функції, хоча завдання та стиль цих текстів відмінні 

від тих, що характерні для наукових анотацій. 

 Наукові та літературні міні-рецензії теж можуть мати спільні функції. У 

текстах першого типу, зазначає С. М. Яворська, домінують критично-

оцінювальна та інформаційна функції [195, 128]. Вважаємо, що вони 

реалізовані також в інформаційно-рекламних міні-рецензіях, хоча рівень 

критичності в останніх є меншим, ніж у наукових рецензіях. Художньо-

публіцистична рецензія, зауважує С. М. Яворська, виконує прагматично-

рекомендаційну функцію, вона є основною і для досліджених нами міні-

рецензій, притаманна й анотаціям [195].  
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Отже, аналіз функціонального розмаїття ТМФ засвідчив, що малі тексти 

написані в першу чергу з метою інформувати аудиторію та впливати на неї. 

Як і більшість публіцистичних матеріалів, ТМФ є засобом комунікації між 

автором і читачем, тому однією з основних є комунікативна функція. Ці 

функції у міні-творах реалізуються паралельно з іншими, притаманними 

тому чи іншому типу матеріалу (функцією спонукання в текстах опису 

товару, відбірковою та атрактивною в шлюбних оголошеннях, оцінною в 

міні-рецензіях, рекомендаційною в анотаціях тощо). Відкритою залишається 

проблема комплексного функціонального аналізу малих текстових форм.    

 

Висновки до розділу 

 

ТМФ розглянуто переважно в дисертаційних роботах останніх років, це 

свідчить про те, що проблема малих форм лише починає ставати предметом 

наукового інтересу, а отже, нерозв’язаних питань чимало. Незважаючи на 

вторинну роль досліджених ТМФ та їх нерозривний зв'язок із інформаційним 

продуктом, заходом, варто вважати такі матеріали окремими, змістово 

завершеними мовними утвореннями, зі своїми функціями та засобами 

впливу. 

Постає необхідність у ґрунтовному й комплексному дослідженні всієї 

сукупності інформаційно-рекламних міні-текстів, оскільки автори зазначених 

у розділі наукових робіт переважно вивчають один чи невелику кількість 

міні-творів, інші залишаються поза їхньою увагою. Серед усіх текстів, 

ознакою яких є невелика форма та стислість, найбільш дослідженими є 

рекламні матеріали, тексти малих форм фольклору, а також замітки, 

коментарі, есе, тобто різновиди інформаційного, аналітичного, художньо-

публіцистичного жанрів журналістики. Інформаційно-рекламні ТМФ, 

незважаючи на їх практичне значення, поширеність та вплив, часто 

залишаються осторонь наукових інтересів науковців. Погляди дослідників 
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певних міні-текстів на їхню жанрову належність часто не збігаються, вчені 

переважно вважають інформаційно-рекламні ТМФ різновидами замітки чи 

реклами, або окремими жанрами, постає необхідність доведення чи 

спростування цих поглядів.  

Класифікація всіх текстів, ознакою яких є невеликий обсяг, дозволила 

виділити ті, що становлять найбільший інтерес для теорії журналістики, а 

саме інформаційно-рекламні ТМФ, серед яких анонси, міні-рецензії, міні-

огляди, анотації, оголошення, афіші. Обґрунтовано необхідність дослідження 

їх жанрової належності, функціонального призначення, типологічно-

структурних та мовних особливостей.  
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РОЗДІЛ 2  

ЛІНГВОМЕДІЙНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ МАЛИХ ТЕКСТІВ 

2.1. Джерельна база дослідження 

 

 

У роботі досліджено інформаційно-рекламні ТМФ, розміщені за останні 

15 років у друкованих та інтернет-виданнях та в інтернет-джерелах (на 

сайтах книжкових ресурсів, громадських, комерційних організацій, 

кінотеатрів, у соціальних мережах тощо). Оскільки сьогодні люди все 

частіше отримують інформацію через мережу інтернет, та велика частка міні-

текстів розміщена саме там, було б недоцільно обмежитись лише пресовими 

та інтернет-виданнями, у той час як, наприклад, більшість анонсів 

представлено на сайтах кінотеатрів, анотацій – на сайтах видавництв тощо.  

Серед міні-текстів найглибше було вивчено характеристики анонсів, 

міні-рецензій, міні-оглядів, анотацій, оголошень та афіш. У цих матеріалах 

здебільшого представлено широке розмаїття мовних засобів та прийомів 

привернення уваги читачів, можуть бути наявні приклади вираження 

авторської позиції, тексти є ефективними джерелами впливу на аудиторію, 

тому становлять інтерес для теорії журналістики. 

Загальний обсяг матеріалу, який було обрано для дослідження, 

становить 1000 ТМФ. Аналіз міні-текстів, розміщених за різний період в 

окремих виданнях засвідчив, що стиль та форма подання інформації міні-

текстів протягом часу не зазнають суттєвих змін, тому обмежувати 

джерельну базу певною кількістю видань і застосовувати метод суцільної 

вибірки було б недоцільно. Перед нами стояло завдання проаналізувати 

якомога більше різнопланових міні-текстів інформаційно-рекламного 

характеру. Саме тому до вибірки потрапили видання, відмінні за сферою 

розповсюдження (загальнодержавні, регіональні, місцеві), цільовою 

аудиторією (масові та призначені для специфічних груп населення, зокрема, 

молоді, фахівців певної галузі: видавців, літературознавців та ін.), 
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регулярністю виходу (щоденні, щотижневі, щомісячні), тематичним 

спрямуванням (зокрема, інформаційно-аналітичні, розважальні) тощо. 

Вивчити характеристики міні-текстів було вирішено на більшому часовому 

зрізі, це дозволило комплексно проаналізувати типологічні, структурні, 

жанрові та інші особливості ТМФ різного періоду, виявити, як популярні 

теми, образи, тренди відбиваються в досліджених матеріалах.  

Джерельну базу дослідження складали передусім тексти, написані 

професійними комунікантами (журналістами, прес-секретарями, 

позаштатними авторами видань, працівниками відділу реклами, PR та ін.). 

Міні-текстам, адресантами яких є пересічні громадяни, які, наприклад, 

розміщують оголошення, «постять» інформацію в соціальних мережах, 

приділялося менше уваги, оскільки головне призначення таких творів – 

виразити індивідуальні вподобання, поділитися враженнями щодо предмета 

розмови, реалізувати конкретні потреби. Не так ґрунтовно досліджувались і 

стислі прес-релізи, які, хоч і написані професійними мовцями 

(представниками прес-служб), розраховані на вузьку аудиторію (журналістів, 

редакторів). У цьому полягає  їхня відмінність від досліджених нами анонсів, 

анотацій та інших подібних текстів, адресатами яких є ширша аудиторія. 

У дисертації проаналізовано також особливості інформаційних, 

аналітичних та художньо-публіцистичних ТМФ, рекламних матеріалів. Це 

було зроблено з метою зіставлення їх з інформаційно-рекламними міні-

текстами (що є об’єктом дослідження), визначення місця останніх серед 

усталених жанрів журналістики. 

 

2.2. Методологія дослідження малих текстових форм 

 

Тексти засобів масової інформації варто розглядати комплексно:  з 

погляду функціонально-жанрової класифікації, типологічного опису, 

стилістики, застосувавши різні підходи тощо [134, 28]. Як зазначають 

дослідники, таке всебічне оцінювання предмета розмови робить аналіз 
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системним, дає змогу дослідити конкретні властивості та характеристики 

медіатекстів [Там же]. Для комплексного вивчення характеристик предмета 

дослідження в медіалінгвістиці застосовують такі підходи: дискурсивний, 

когнітивний та семантико-стилістичний [134, 29].  

Застосувавши дискурсивний напрям медіалінгвістики, ми змогли 

вивчити взаємозв’язки ТМФ з іншими публікаціями та з первинним 

інформаційним продуктом (книгою, кінофільмом тощо) чи заходом 

(театральною виставою, фестивалем тощо), зумовленість вибору теми чи 

використання засобів у міні-текстах політичною, економічною ситуацією в 

країні (що відбивається, наприклад, в анонсах суспільно важливих заходів).   

У роботі було застосовано й інший підхід дослідження ТМФ, який 

називають когнітивним. Цей напрям дозволяє виявляти, як у міні-текстах 

відбиваються думки, позиція, емоції автора, а також смисли, що він закладає 

у твір та їхній вплив на адресатів [134, 29]. Наприклад, як зазначають 

Е. В. Будаєв та А. П. Чудінов, навіть метафору можна вивчати не як засіб 

«прикрашання думки», а як своєрідну форму мислення, що особливо 

ефективна в умовах сприйняття складної ситуації, прагнення по-новому 

подивитися на добре відомі речі, якщо автор планує змінити картину світу чи 

вплинути на емоції аудиторії [186, 168].  

Будь-який текст створений з метою реалізації задуманих автором 

завдань, втілення в життя поставленої мети відбувається завдяки вживанню 

низки засобів, покликаних вплинути на аудиторію. Виявлення засобів 

увиразнення та впливу текстів на аудиторію потребує застосування такого 

підходу, як семантико-стилістичний. В американській та 

західноєвропейській лінгвістиці його називають риторичним, така назва 

цього напряму медіалінгвістики в українській та російській науці, проте, не є 

поширеною, у відповідних дослідженнях фігурують терміни «стилістика» та 

«семантика» [186, 167]. Одним із завдань дисертації є характеристика 

мовностилістичних особливостей ТМФ. За допомогою семантико-
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стилістичного підходу вивчаємо різні мовні засоби (епітети, метафори, 

гіперболи, порівняння тощо) та зумовленість їх уживання.    

Когнітивні методики дослідження міні-текстів доцільно застосовувати 

лише для тих матеріалів, автори яких більш-менш вільні у висловленні думок 

та оцінок. У текстах, позбавлених індивідуальних авторських особливостей, 

було передусім оцінено структуру, композицію, наявність засобів 

увиразнення мови, тобто було застосовано семантико-стилістичний підхід. 

Тексти, розміщені у спеціалізованих виданнях (наприклад, молодіжних), 

можуть віддзеркалювати уявлення та думки, поширені серед певної категорії 

осіб, тематика матеріалів відображає коло інтересів, дослідження цих 

особливостей потребувало застосування дискурсивного напряму.  

Виявити й охарактеризувати властивості ТМФ, висвітлити їх жанрові, 

структурні, мовностилістичні особливості, визначити кількісні та якісні 

характеристики цих матеріалів дало змогу використання таких методів, як 

індукція, дедукція, аналогія, аналіз, синтез, зіставлення, порівняння.  

Описовий метод дозволив представити результати дослідження. Аналіз 

документів допоміг усебічно розглянути характеристики ТМФ. У роботі 

проаналізовано власне міні-тексти та наукові розробки парадигми ТМФ 

ученими. Зіставлення висновків науковців засвідчило відсутність спільної 

думки щодо видів та жанрового розмаїття міні-текстів, дозволило визначити 

напрямки вивчення ТМФ, розробити загальну методику проведення 

дослідження. Аналіз власне міні-текстів дозволив визначити наявність і 

повноту представленості журналістських структур у матеріалах, 

охарактеризувати мовне наповнення ТМФ тощо. Було виділено міні-тексти, 

відмінні за джерелом розміщення, тематикою, мовним наповненням, 

функціями та засобами впливу на читачів. На основі виявлених 

характеристик цих міні-творів було розроблено відповідну класифікацію. 

Класифікація, як відомо, допомагає встановити зв’язки й закономірності 

в розвитку певних об’єктів, поділити їх на однорідні групи так, щоб 

розходження всередині групи були менші, ніж між групами [134, 19–20]. У 
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роботі було класифіковано всі тексти, ознакою яких є невелика форма. 

Виділяючи окремі види ТМФ, ми дійшли висновку, що за потребою часу 

можуть з’являтися нові форми міні-текстів. Необхідно також зазначити, що 

певні види ТМФ можна назвати такими умовно, адже вони можуть існувати 

й у великих обсягах (прес-релізи, рекламні тексти, коментарі, тези тощо).  

Типологізація дозволила виділити спільні характеристики ТМФ різного 

типу, їхні сталі ознаки та властивості. Від класифікації типологія 

відрізняється тим, вважають дослідники цього питання, що за допомогою 

першого методу вивчається сукупність реальних об’єктів, а другого – так 

званий ідеальний об’єкт [134, 21]. Якщо за допомогою класифікації ми 

виділяємо види інформаційно-рекламних ТМФ (анонси, оголошення, міні-

рецензії тощо), то типологія дає нам змогу оцінити сталі характеристики 

кожного з цих текстів на тлі інших, визначити його місце серед творів мас-

медіа. Останнє можливе на основі виділених ознак, наприклад, анонси можна 

типізувати за такими ознаками, як цільова аудиторія: масові, прес-анонси 

тощо, тематичне спрямування: кіноанонси, анонси мистецьких заходів, 

анонси наукових заходів тощо, джерело розміщення: телеанонси, інтернет-

анонси тощо. Виокремлення типологічних ознак дає змогу чіткіше зрозуміти, 

які саме міні-тексти становлять найбільший інтерес для теорії журналістики 

та комплексно оцінити їхні особливості. 

Дослідження ТМФ було б неповним без застосування методів аналізу 

реакції на них аудиторії. За допомогою анкетного опитування ми змогли 

виявити ефективність міні-текстів, оцінку читачами їх характеристик. Було 

з’ясовано, наскільки часто аудиторія шукає в міні-текстах необхідні 

відомості, яке місце такі матеріали посідають серед інших джерел інформації. 

Ретельно досліджено вимоги читачів до міні-творів, їхні потреби та 

оцінювання характеристик малих форм (об’єктивності, повноти інформації, 

цікавої форми її подання тощо). Виявлено також, які міні-тексти найчастіше 

пригадує аудиторія, що саме в них викликає інтерес та закарбовується в 

пам’яті.  
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2.3. Процедура проведення анкетування 

 

Пілотне анкетування респондентів щодо їхнього сприйняття анонсів, 

проведене у 2011 році, підтвердило доцільність застосування зазначеного 

методу дослідження для виявлення вимог і потреб аудиторії, вивчення 

ефективності також інших невеликих за обсягом матеріалів. Врахувавши 

недоліки першої анкети, ми розробили нову, яка дозволила вивчити 

особливості перцепції всіх інформаційно-рекламних ТМФ та міні-текстів 

іншого типу (заміток, рекламних творів тощо). Включення в опитувальник 

останніх дозволило зіставити побажання читачів до них та до досліджених 

нами міні-текстів інформаційно-рекламного спрямування.  

Зазначене пілотне опитування дало змогу сформулювати гіпотези, 

перевірити достовірність яких мало нове анкетування. Наприклад, перше 

опитування показало, що в анонсах читачі потребують вираження авторської 

позиції, коментарів експертів, оригінальної форми подання інформації. 

Зважаючи на це, ми припустили, що в інших міні-текстах аудиторія також 

прагне бачити характеристики, притаманні не лише інформаційним, а й 

аналітичним та художньо-публіцистичним матеріалам, а отже сприймає ТМФ 

як специфічні твори, що увібрали ознаки різних жанрів.  

Пілотне опитування показало, що респонденти негуманітарних професій 

інколи не могли відповісти на запитання без попереднього роз’яснення 

предмета розмови. Представникам технічних спеціальностей інколи було 

складно оцінити окремі характеристики анонсів (наприклад, мову, стиль 

написання тощо), у них могло не бути побажань стосовно вдосконалення 

змісту та форми цих текстів. Досвід першого дослідження вплинув на 

формування вибірки нового анкетування, ми вирішили опитувати передусім 

представників професій, які, на нашу думку, найчастіше читають (подекуди й 

пишуть) інформаційно-рекламні ТМФ: журналістів, редакторів, працівників 

прес-служб, рекламних і PR-відділів, відділів анонсів, маркетологів, 

менеджерів та ін. Крім того, до вибірки потрапили молоді люди, що 
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складають найбільшу частку аудиторії концертів, кінопоказів, зустрічей, а 

отже читають і міні-тексти, які заохочують відвідувати заходи. Вищесказане 

не означає, що серед респондентів не було представників негуманітарних 

професій чи, наприклад, пенсіонерів, анкети заповнювали також водії, 

секретарі, бухгалтери, медики, інженери, охоронці, проте їх було менше, 

порівняно з творчими працівниками та студентами. Опитавши переважно 

представників гуманітарних професій, які частіше читають міні-тексти, ми 

змогли отримати ґрунтовні, об’єктивні відповіді людей, що розуміють 

специфіку малих форм.  

З метою удосконалення нової анкети додатково було проведено 

зондажне тестування питальника. Експертам у галузі соціології, 

мовознавства та працівникам відділу анонсів і реклами роздали анкети з 

проханням корекції змісту та форми запитань. Результати були враховані, 

складні для сприйняття запитання спростили, незрозумілі місця 

розшифрували, зробили анкету максимально легкою для розуміння та 

зручною в користуванні. 

Анкетування було анонімним, проте містило так звані „паспортички”: 

відповідні дані про кожного респондента (стать, вік). З метою досягнення 

розуміння аудиторією предмета розмови на початку анкети розміщено 

визначення ТМФ, вказано їхні різновиди. Хоча подальші запитання 

стосуються переважно міні-текстів інформаційно-рекламного спрямування, 

вважаємо, що необхідно ознайомити адресатів з більшою сукупністю міні-

текстів, наприклад, для того, щоб у пункті «інші» вони могли зазначити тип 

тексту, який найчастіше читають, це б дало змогу оцінити популярність 

досліджених нами ТМФ поряд з іншими стислими матеріалами.  

Серед запитань анкети є закриті (дозволяють визначити прояв ознаки), 

напівзакриті (попередній досвід проведення опитування засвідчив, що 

відповіді можуть бути неочікуваними, тому варто давати можливість 

респондентам висловлювати свої думки, а не тільки обирати запропоновані 
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варіанти), шкальні (дозволяють визначити частоту прояву ознаки в одних 

ТМФ, порівняно з іншими) та одне відкрите (останнє) запитання.  

Анкета містила запитання про факти (допомагають краще зрозуміти, які 

саме ТМФ читають респонденти, чи знаходять у них неправду тощо), 

запитання про думку (відповідями є оцінні судження, базовані на 

індивідуальних уявленнях) [134, 74]. Серед останніх – запитання про те, чого 

саме не вистачає респондентам у міні-текстах. Вивчення цього аспекту 

дозволило розробити рекомендації для авторів, які пишуть ТМФ. 

Респондентів просили відповісти на 9 запитань, кожне з яких дозволило 

дослідити окремих аспект. 

Анкетування мало підтвердити чи спростувати припущення про те, що 

респонденти всіх вікових та статевих груп звертаються до міні-текстів у 

пошуках необхідної інформації. Опитування дало змогу визначити 

ефективність ТМФ, виявити потребу аудиторії в цікавій та оригінальній 

формі подання інформації, у вираженні автором суб’єктивних поглядів та 

оцінок. Дослідження основних вимог аудиторії мало допомогти 

проаналізувати, наскільки вони реалізуються в міні-текстах, чи адресанти 

приділяють достатньо уваги інформаційному наповненню матеріалів, 

дотримуються об’єктивності тощо. 

        У ході дослідження було опитано 540 осіб, із них 357 жінок (66,1%) 

та 183 чоловіки (33,9%), віком від 17 до 81 року (середній вік 34±12). Усіх 

респондентів було поділено на три вікові групи: до першої групи ввійшли 

опитані до 25 років, середній вік 20±2 (n=185), до другої – від 25 до 50 років, 

середній вік 34±6 (n=232), до третьої – від 50 років, середній вік 58±6 

(n=123).  

Статистичну обробку даних було проведено з використанням 

коефіцієнта χ
2 

(коефіцієнт хі-квадрат Пірсона), який дозволяє статистично 

підтвердити розбіжність відносних показників. Оскільки в кожній віковій та 

статевій групі була різна кількість опитаних, порівнювати співвідношення 
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відповідей лише на основі відсотків не доцільно. Саме тому було вирішено 

виявити різницю статистично.  

Застосувавши критерій χ
2
, ми дослідили, чи є достовірно розбіжними 

відповіді на кожне запитання жінок та чоловіків, а також представників трьох 

вікових груп (для цього відповіді представників вікової групи 1 почергово 

зіставляли з відповідями представників групи 2 та групи 3, після цього 

шукали розбіжності у відповідях респондентів групи 2 та групи 3). Значення 

критерію χ
2 

 було розраховано за формулою: , де і – 

номер рядка (від 1 до r),  j – номер стовпчика (від 1 до с), Oij – фактичне 

значення, виявлене у результаті дослідження (число у клітинці ij), Eij – 

очікуване, прогнозоване значення в клітинці ij [72].  

У випадку, якщо прогнозоване значення становить менше десяти 

принаймні в одній із клітинок, при аналізі критерій χ
2 

розраховувався з 

поправкою Йєтса за формулою: . 

Застосування поправки унеможливило виявлення розбіжностей там, де їх 

насправді нема [72]. 

 

2.4. Особливості перцепції текстів малої форми 

 

Анкета [див. Додаток А] починається із простого першого запитання: 

«Які з текстів малої форми Ви переважно читаєте?» Серед варіантів були, на 

нашу думку, найбільш поширені в пресових та інтернет-джерелах матеріали 

невеликого обсягу, в рядку «інші» опитані могли вказати свій варіант. 

Респондентів просили обрати не більше трьох міні-текстів; якщо певні ТМФ 

позначали рідше за інші, це ще не означає, що аудиторія їх зовсім не читає, 

просто звертається до цих форм не так часто, як до обраних. Підрахувавши 

відповіді, ми отримали такі результати: 



50 

 

 

1. Афіші (44% респондентів назвали це джерело інформації таким, до 

якого вони найчастіше звертаються).  

2. Огляди (40%).  

3. Анонси (40%).   

4. Оголошення (31%).  

5. Міні-поради (30%). 

6. Рецензії (22%).  

7. Рекламні тексти (20%).  

8. Замітки (17%). 

9. Анотації (16%).  

Аудиторія з-поміж ТМФ найчастіше переглядає ті, що можуть бути 

корисними, містити повідомлення про цікаві заходи, інформаційні продукти, 

мають практичне значення; більший інтерес у читачів викликає інформація, 

яку можна застосувати в повсякденному житті. Серед інформаційно-

рекламних ТМФ найменше аудиторія переглядає анотації.  

Варто зазначити, що тексти афіш та рекламні повідомлення аудиторія 

може читати, натрапивши на них випадково, наприклад, коли останні 

розміщені на зовнішніх носіях чи листівках, що роздають на вулиці, тощо. 

Тобто респонденти здебільшого не шукають афіші та рекламу навмисне.  

У табл. 2.4.1 показано, які ТМФ найчастіше читають респонденти 

різного віку. 

Таблиця 2.4.1 

Популярність міні-текстів серед респондентів різного віку 

 Група 1 (n=185) Група 2 (n=232) Група 3 (n=123) 

Афіші 50% 45% 31% 

Анонси 44% 38% 37% 

Огляди 39% 45% 34% 

Рекламні тексти 25% 17% 18% 

Оголошення 23% 31% 42% 

Рецензії 23% 22% 21% 
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Продовження табл. 2.4.1 

Міні-поради 23% 37% 28% 

Замітки 18% 15% 20% 

Анотації 10% 18% 23% 

 

Більшість респондентів позначили декілька варіантів відповідей (інколи 

вказували більше трьох текстів), що додатково свідчить про те, що ТМФ – 

популярне серед представників усіх вікових груп джерело інформації. 

Розбіжності у відповідях респондентів різних вікових груп ми 

порівнювали за допомогою критерію χ
2
. У нашому випадку при числі 

ступенів свободи «1» та рівні значущості «р=0,05», статистично 

достовірними вважаються розбіжності значення χ
2
≥3,84 [див. Додаток В]. 

Для цього та всіх наступних запитань, якщо χ
2
≥3,84, можна вважати, що між 

відповідями респондентів різних груп є відмінності.   

Якщо відсотки свідчать про різницю у відповідях, проте вона не є 

значною, не підтверджується статистично, можна засвідчити лише наявність 

тенденції. Наприклад, анонси читає 44% наймолодших респондентів, 38% 

респондентів середнього віку та 37% найстарших. Проте χ
2
 між групами 1 та 

2 становить 1,25, між групами 1 та 3 – 1,24, між групами 2 і 3 – 0,03. 

Значення χ
2 

у кожному випадку менше, ніж 3,84, тому різниця між 

відповідями не є статистично достовірною, хоча спостерігаємо тенденцію: 

що молодша людина, то частіше читає анонси. 

Було розраховано коефіцієнт χ
2
 для кожної розбіжності між віковими 

групами 1 та 2, 2 та 3, 1 та 3 [див. Додаток Г.1]. Афіші, анонси, огляди – 

найпопулярніші тексти серед представників першої та другої вікових груп. 

Респонденти третьої вікової групи надають перевагу оголошенням, читають 

їх частіше, ніж представники першої (χ
2

 = 12,55) та другої (χ
2
 = 4,47). 

Відсоткове співвідношення між відповідями опитаних всіх груп свідчить про 

те, що з віком інтерес до оголошень зростає, натомість до афіш спадає. 

Статистично підтвердився факт, що опитані від 50 років читають афіші 
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рідше, ніж респонденти до 25 років (χ
2
 = 11,35) та респонденти віком від 25 

до 50 років (χ
2

 = 6,89). Щодо анонсів, то інтерес до них з віком зменшується 

незначною мірою.  

Опитані віком від 25 до 50 років частіше, ніж молодь, читають міні-

поради (χ
2 

 = 9,21). Рецензії та замітки представники всіх трьох вікових груп 

переглядають приблизно однаково часто. Анотації найрідше читають 

респонденти першої вікової групи, порівняно з опитаними другої (χ
2 
=5,86) та 

третьої (χ
2
=9,88). Інші розбіжності не є статистично достовірними, можна 

констатувати лише факт наявності тенденцій, про які свідчать відсотки. Так, 

рекламні повідомлення найбільше читає молодь. 

 У табл. 2.4.2 показано, які ТМФ найчастіше читають респонденти різної 

статі. 

Таблиця 2.4.2 

Популярність міні-текстів серед респондентів різної статі 

        Жінки (n=357) Чоловіки  (n=183) 

Афіші 45% 41% 

Огляди 42% 37% 

Анонси 38% 43% 

Міні-поради 34% 22% 

Оголошення 28% 37% 

Рецензії 20% 26% 

Рекламні тексти 20% 21% 

Анотації 17% 14% 

Замітки 17% 19% 

 

Найпоширеніші ТМФ серед представників обох статей – афіші, огляди 

та анонси. Застосування критерію χ
2
 [див. Додаток Г.2] показало, що більше 

чоловіків читають оголошення (χ
2
 = 4,19), більше жінок – міні-поради 

(χ
2
 = 8,31). Як показують відсотки, жінки частіше читають афіші, огляди та 

анотації, чоловіки – анонси, рецензії та замітки, проте відмінності у 

відповідях не є значними. 
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Таким чином,  респонденти позначали всі із запропонованих ТМФ як 

такі, що вони часто читають. Більшість опитаних вказували декілька 

варіантів, що свідчить про популярність міні-текстів. Респонденти різної 

статі та перших двох вікових груп віддають перевагу афішам, анонсам та 

оглядам. Найстарші опитані найчастіше читають оголошення, найрідше 

афіші, порівняно з респондентами інших вікових груп. Жінки достовірно 

частіше, ніж чоловіки, читають міні-поради, чоловіки – оголошення. 

Наймолодші опитані найрідше серед інших читають анотації. Рецензії та 

замітки представники всіх трьох вікових груп переглядають приблизно 

однаково. Аудиторію передусім цікавлять ТМФ, що мають практичне 

значення, інформація яких може допомогти в повсякденному житті.  

Друге запитання: «Яке джерело інформації найчастіше впливає на 

Ваше бажання відвідати захід/подивитися фільм/придбати товар?» дало 

змогу виявити ефективність різних джерел інформації (як певних друкованих 

міні-текстів, так і порад знайомих, відгуків, розміщених у мережі інтернет), 

визначити, чи вони спонукають респондентів до вчинків.  

Для оцінки частоти прояву ознаки було враховано, скільки людей 

ставили проти кожного джерела інформації цифри «5 – дуже часто» і «4 – 

часто», потім результати додавалися (5+4). Таким чином можна було 

з’ясувати, які із зазначених джерел найбільше впливають на аудиторію.  

Найбільш ефективними є такі джерела інформації: 

1. Поради знайомих. 70% респондентів відповіли, що вони «дуже 

часто» та «часто» викликають бажання відвідати захід, подивитися фільм, 

придбати товар тощо.  

2.   Відгуки реальних відвідувачів/глядачів/користувачів 

заходу/фільму/товару – 50%.  

3. Анонси, афіші, оголошення та інші міні-тексти інформаційно-

рекламного характеру – 42%.  

4. Рецензії, огляди журналістів – 31%.  

5. Рекламні матеріали – 9%.  
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Тепер розглянемо, як на респондентів різного віку впливають зазначені 

джерела інформації. Враховувалася кількість відповідей «дуже часто» та 

«часто». У табл. 2.4.3 показано вплив різних джерел інформації на прийняття 

рішень респондентами різного віку.  

Таблиця 2.4.3 

Джерела інформації, які впливають на прийняття рішень респондентами 

різного віку 

 Група 1 

 (n=185) 

Група 2 

 (n=232) 

Група 3  

(n=123) 

Поради знайомих 76% 67% 64% 

Анонси, афіші, оголошення, 

прес-релізи та ін. 

49% 42% 

 

33% 

 

Відгуки реальних відвідувачів, 

глядачів, користувачів 

43% 52% 

 

57% 

 

Рецензії, огляди журналістів 27% 28% 44% 

Рекламні тексти 11% 9% 7% 

 

Поради знайомих виявилися найпопулярнішим серед респондентів усіх 

вікових груп джерелом одержання інформації, яке впливає на рішення 

відвідати захід, подивитися фільм чи придбати товар. Якщо молоді люди 

визначали анонси, афіші тощо як такі, що після порад знайомих найчастіше 

впливають на їхній вибір, то для представників другої вікової групи ці міні-

тексти інформаційно-рекламного характеру вже на третьому місці, для 

представників старшої вікової групи – на четвертому. Можна зробити 

висновок: що старшою людина стає, то більше довіряє незацікавленим 

джерелам інформації (порадам знайомих, відгукам людей, рецензіям та 

оглядам журналістів). Тобто опитані найстаршого віку шукають передусім 

об’єктивну інформацію, скептично ставляться до рекламних текстів і 

подібних до них. На думки та рішення молоді, навпаки, частіше впливають 

анонси, афіші, оголошення (що підтвердили й відповіді на третє запитання). 
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Застосувавши критерій χ
2  

[див. Додаток Д.1], ми статистично 

підтвердили, що поради знайомих достовірно частіше впливають на 

наймолодших респондентів, порівняно з найстаршими (χ
2
 = 4,71), як і анонси, 

афіші та оголошення (χ
2
 = 7,09). Натомість відгуки є найефективнішими для 

респондентів віком від 50 років, порівняно з опитаними до 25 років 

(χ
2
 = 5,52). Рецензії та огляди журналістів також найчастіше впливають на 

найстарших опитаних, порівняно з молодшими (χ
2
 = 8,56) та наймолодшими 

(χ
2
 = 8,86). Ефективність рекламних матеріалів, як показують відсотки, 

виявилася мінімальною для людей від 50 років (із усіх опитаних цієї вікової 

категорії жодна людина не поставила позначку «дуже часто» навпроти 

рекламних текстів). Найменше, порівняно з іншими джерелами інформації, 

впливає реклама й на представників другої та першої вікових груп.  

У табл. 2.4.4 показано вплив різних джерел інформації на прийняття 

рішень респондентами різної статі (враховувались відповіді «дуже часто» і 

«часто»).  

Таблиця 2.4.4 

Джерела інформації, які впливають на прийняття рішень респондентами 

різної статі 

 Жінки (n=357) Чоловіки (n=183) 

Поради знайомих 74% 60% 

Відгуки реальних відвідувачів, 

глядачів, користувачів 

50% 50% 

Анонси, афіші, оголошення, 

прес-релізи та ін. 

43% 38% 

Рецензії, огляди журналістів 29% 36% 

Рекламні тексти 12% 4% 

 

Поради знайомих є більш ефективним джерелом інформації для жінок, 

ніж для чоловіків (χ
2 

= 11,37) [див. Додаток Д.2]. Рекламні матеріали 

найрідше стимулюють до дій представників обох статей. При цьому на жінок 
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вони впливають достовірно частіше, ніж на чоловіків (χ
2
 = 8,78). Інші 

розбіжності у відповідях не підтвердились статистично.  

Таким чином, досліджені нами ТМФ є ефективним джерелом 

інформації для значної кількості респондентів. Анонси, афіші, оголошення, 

анотації, а також рецензії та огляди «дуже часто» й «часто» спонукають до 

дій 73% опитаних. При цьому на наймолодших опитаних анонси, афіші, 

оголошення впливають більше, ніж на найстарших. Рецензії та огляди, 

навпаки, є ефективнішими для опитаних віком від 50 років. Найбільше на дії 

аудиторії впливають поради знайомих (найчастіше їм довіряє молодь та 

жінки) та відгуки реальних користувачів, читачів, відвідувачів (більш 

ефективне джерело інформації для найстарших респондентів, порівняно з 

наймолодшими). Тобто спонукають до дій аудиторію переважно люди, які, 

оприлюднюючи матеріал чи висловлюючи свою думку, не зацікавлені 

отримати прибуток. Рекламні матеріали найрідше викликають у читачів 

бажання відвідати захід, прочитати книгу тощо, на чоловіків реклама впливає 

менше, ніж на жінок. 

Третє запитання звучало так: «Як часто перед тим, як відвідати захід, 

Ви читаєте про нього в анонсах, рецензіях, оголошеннях, рекламних 

матеріалах тощо?» Відповіді респондентів показали, наскільки 

інформативними для них є міні-тексти в цілому, чи є авторитетним це 

джерело, яку роль воно відіграє в прийняті того чи іншого рішення. Оскільки 

деякі ТМФ аудиторія може читати тому, що випадково натрапляє на них, а не 

тому, що цілеспрямовано шукає інформацію, було вирішено з’ясувати 

частоту навмисних звернень, порівняно з ненавмисними. За попередньою 

гіпотезою, більшість опитаних мали відповісти, що шукають необхідну 

інформацію в міні-текстах, такі матеріали стимулюють до прийняття 

відповідних рішень. 

Варіант «А» обрали 37% опитаних, зазначивши, що завжди читають 

міні-тексти перед відвідуванням заходу, переглядом фільму, придбанням 

товару тощо, після цього вирішують, чи варто це робити. 
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Варіант «Б» обрали 45% респондентів. Вони звертаються до міні-

текстів тоді, коли не можуть прийняти відповідне рішення. 

Варіант «В» позначили 15% опитаних. Вони читають міні-тексти, лише 

коли випадково натрапляють на них. 

Варіант «Г» обрали 3% респондентів, які ніколи не читають міні-тексти 

перед тим, як відвідати захід, подивитися фільм тощо. 

У табл. 2.4.5 показано, як часто опитані різного віку шукають у міні-

текстах необхідну інформацію. 

Таблиця 2.4.5 

Частота звернень до міні-текстів респондентами різного віку 

 

 Група 1 

(n=185) 

Група 2 

(n=232) 

Група 3 

(n=123) 

Завжди переглядаю міні-тексти, після 

того вирішую, чи варта подія моєї уваги 

37 % 39% 33% 

Інколи, у випадках, коли не можу 

вирішити, чи дивитися мені 

фільм/відвідати виставу, концерт тощо 

48% 47% 39% 

Рідко, лише коли випадково натраплю 

на такий текст 

13% 13% 22% 

Ніколи 2%       1% 6% 

 

Результати опитування підтвердили, що міні-тексти для людей будь-

якого віку є популярним джерелом інформації, до якого респонденти 

звертаються у пошуках відомостей. Кількість опитаних серед першої та 

другої вікових груп, що переглядають ТМФ перед тим, як прийняти рішення 

подивитися інформаційний продукт чи відвідати захід, є приблизно 

однаковою. Так, 85% респондентів до 25 років і 86% респондентів віком від 

25 до 50 років відповіли, що переважно читають із зазначеною метою міні-

тексти (обрали варіанти «завжди» та «інколи»). Це свідчить про ефективність 

таких матеріалів та реалізацію їхньої функції впливу. Серед представників 

третьої вікової групи відсоток тих, хто навмисне звертається до міні-текстів 

за інформацією вже менший (72%). Застосувавши критерій χ
2 
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[див. Додаток Е.1], ми статистично підтвердили, що найстарші опитані 

частіше, ніж наймолодші (χ
2
 = 4,31) та опитані віком від 25 до 50 років 

(χ
2
 = 5,40), відповідали, що читають ТМФ, лише коли випадково на них 

натрапляють. Більше серед представників третьої вікової групи, порівняно з 

опитаними другої, й тих, хто не читає міні-тексти (χ
2
 = 5,64).  

У табл. 2.4.6 показано, як часто опитані різної статі шукають у міні-

текстах необхідну інформацію. 

Таблиця 2.4.6 

Частота звернень до міні-текстів респондентами різної статі 

 Жінки  

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

Завжди переглядаю міні-тексти, після 

того вирішую, чи варта подія моєї уваги 

37 % 37% 

Інколи, у випадках, коли не можу 

вирішити, чи дивитися мені фільм/відвідати 

виставу, концерт тощо 

47% 43% 

Рідко, лише коли випадково натраплю 

на такий текст 

13% 18% 

Ніколи 3% 2% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Оскільки розбіжності у відповідях не підтвердилися статистично 

[див. Додаток Е.2], можна говорити лише про тенденції, що відбиваються у 

відсотковому співвідношенні. Так, чоловіки звертаються до міні-текстів у 

пошуках інформації трохи рідше, ніж жінки (80% представників сильної 

статі відповіли, що «завжди» чи «інколи» читають малі тексти перед 

прийняттям рішення проти 84% представників слабкої статі). Чоловіки трохи 

частіше переглядають міні-тексти, коли випадково натраплять на них. 

Таким чином, ТМФ є таким джерелом інформації про новий продукт чи 

захід, до якого звертаються за підказкою чимало людей: 82% опитаних 

зазначили, що шукають у таких матеріалах необхідну інформацію перед 

прийняттям рішення, з них 37% завжди читають міні-тексти, після чого 

роблять висновки щодо того, чи варто відвідувати захід, дивитися фільм 
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тощо, 45% опитаних звертаються до малих текстів у випадках, коли не 

можуть визначитися зі своїми діями, шукають у матеріалах додаткову 

інформацію. Лише 15% респондентів відповіли, що переглядають міні-

тексти, коли випадково на них натрапляють на сторінках видань чи в мережі 

інтернет, 3% опитаних ніколи не читають міні-тексти. Значна частка 

представників усіх вікових груп та статей шукає в міні-текстах необхідну 

інформацію, яка впливає на рішення та дії (що зазначили 85% респондентів 

молодшого віку, 86% – середнього і 72% – старшого, 80% чоловіків та 84% 

жінок). Частота звернень до ТМФ з віком зменшується, проте все ж це 

джерело інформації популярне серед представників усіх вікових груп.  

Значення інформаційного анонсу та його функції ми досліджували за 

допомогою четвертого запитання: «У яких випадках Ви, прочитавши анонс 

новини, не переглядаєте її повністю?» Запитання дозволило виявити, чи 

достатньо інформативними є новинні анонси (якщо більшість підкреслює 

варіант «коли отримав усю необхідну інформацію з анонсу»), чи справді 

респонденти часто не встигають переглядати великі новинні повідомлення 

(варіант «коли немає часу читати повний текст новини»), або опитані 

здебільшого читають повний текст потрібної новини (варіанти «зазвичай 

читаю повний текст» та «не читаю новину, коли вона здалася нецікавою»).   

Оскільки чимало респондентів зазначали декілька варіантів відповідей, 

відсоткове співвідношення можна вирахувати лише приблизно, сумарна 

кількість відповідей перевищує 100%. 

 Варіант «А» обрали 112 респондентів (21%), зазначивши, що не мають 

часу читати повний текст новини, тому переглядають лише анонси. 

Підтвердилася наша гіпотеза про те, що люди не встигають у потоці 

інформації прочитати все та змушені обмежуватися міні-текстами, які 

набувають все більшої популярності як джерело нових інформаційних 

повідомлень.  
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 Варіант «Б» підкреслили 173 респонденти (32%). Вони переважно не 

переглядають новину, коли знаходять у міні-тексті всю необхідну 

інформацію. Це свідчить про інформативність новинних анонсів.  

 Варіант «В» обрав 281 респондент (52%), вказавши, що не читає 

повністю текст новини, коли не знаходить в її анонсі нічого для себе 

цікавого.  

 Варіант «Г» обрала найменша кількість опитаних – 51 особа (9%). Ці 

респонденти здебільшого читають повний текст новини, анонсу їм не 

вистачає.  

У табл. 2.4.7 показано, чому опитані різного віку не читають повністю 

інформаційне повідомлення, обмежуються анонсом. 

Таблиця 2.4.7 

Причини неперегляду представниками різного віку повного тексту 

новини після прочитання анонсу 

 Група 1 

(n=185) 

Група 2 

(n=232) 

Група 3 

(n=123) 

Коли новина здалась нецікавою 51% 59% 41% 

Коли отримав усю необхідну 

інформацію з анонсу 

40% 

 

29% 

 

25% 

Коли немає часу читати повний 

текст новини 

23% 18% 22% 

Зазвичай читаю повний текст 

новини, анонсу для мене мало 

5% 5% 24% 

 

 

51% респондентів першої вікової групи, 59% другої й 41% третьої 

читають лише ті інформаційні повідомлення, які їх зацікавили (про що вони 

складають враження, прочитавши анонс, це свідчить про реалізацію його 

атрактивної та відбіркової функцій). Застосування критерію χ
2 

[див. Додаток Ж.1] підтвердило, що більше респондентів третьої вікової 

групи, ніж першої (χ
2
 = 22,06) та другої (χ

2
 = 26,65), завжди читають повний 

текст інформаційного повідомлення, не обмежуються анонсами. Це свідчить 

про те, що старші люди менше довіряють інформаційно-рекламним міні-
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текстам, тому не формують думки, лише прочитавши їх, потребують 

додаткової детальнішої інформації. Респонденти першої вікової групи 

найбільше вважають новинні анонси достатньо інформативними, вони 

частіше, ніж респонденти другої (χ
2
 = 5,24) та третьої (χ

2
 = 7, 20), відповідали, 

що отримують необхідну інформацію з анонсу, тому не читають повний 

текст новини. 

У табл. 2.4.8 показано, чому опитані різної статі можуть не переглядати 

текст новини, обмежившись анонсом. 

Таблиця 2.4.8 

Причини неперегляду представниками різної статі повного тексту 

новини після прочитання анонсу 

 Жінки (n=357) Чоловіки (n=183) 

Коли новина здалась нецікавою 53% 51% 

Коли отримав усю необхідну 

інформацію з анонсу 

32% 32% 

Коли немає часу читати повний текст 

новини 

22% 17% 

Зазвичай читаю повний текст новини, 

анонсу для мене мало 

6% 15% 

 

Чоловіки достовірно частіше, ніж жінки, читають повний текст новини, 

не обмежуючись анонсом (χ
2
 = 11,10) [див. Додаток Ж.2]. Водночас більше 

жінок (22%), ніж чоловіків (17%), відповіли, що не мають часу читати 

повний текст новини, однак ці розбіжності не підтвердились статистично, 

тому можна говорити лише про відповідну тенденцію. 

Таким чином, 9% опитаних читають повний текст інформаційного 

повідомлення, незважаючи на те, наскільки повними чи цікавими виявились 

відомості анонсу. На вибір решти людей (чи переглядати повністю 

повідомлення, чи ні) безпосередньо впливають зазначені ТМФ. Більшість 

респондентів читають лише ту новину, яка викликала інтерес. Читачі можуть 

з анонсу оцінити, чи варто читати повний текст повідомлення. Саме тому 
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автори таких ТМФ не лише стисло переказують новину, а вдаються до 

засобів привернення уваги читачів, інтригують їх.  

Приблизно половина респондентів зазначила, що читає анонс замість 

більшого  інформаційного повідомлення тому, що бракує часу (21%), та 

тому, що отримує з анонсу всю необхідну інформацію (32%). Це, з одного 

боку, підтвердило наше припущення про те, що люди не встигають 

переглядати всі інформаційні повідомлення, тому обмежуються анонсами, з 

іншого – свідчить про те, що відомості в таких міні-текстах задовольняють 

потреби читачів, тому їм не треба читати тексти більшого обсягу.  

Люди старшого віку частіше, ніж молодшого та середнього, відповідали, 

що завжди повністю читають інформаційне повідомлення, не обмежуючись 

анонсом. Однією з причин цього може бути їхня недовіра до таких текстів, це 

підтверджують відповіді на інші запитання. Наймолодші респонденти 

найчастіше отримують всю необхідну інформацію з анонсу, тому не читають 

повний текст новини. Інформації анонсу частіше буває замало для чоловіків, 

ніж для жінок.  

За допомогою п’ятого запитання: «Чого Вам найбільше не вистачає в 

міні-текстах?» було досліджено потреби читачів в інформаційному 

наповненні міні-текстів, формі подання відомостей тощо. Це дозволило, з 

одного боку, розробити рекомендації для авторів, що пишуть чи писатимуть 

ТМФ, акцентувати їхню увагу на вподобаннях читачів різного віку та статі. З 

іншого боку, зіставивши відповіді респондентів, можна було додатково 

підтвердити думку про те, що інформаційно-рекламні ТМФ не є різновидами 

рекламних повідомлень чи заміток, як вважають деякі вчені.    

Очікування аудиторії від рекламних повідомлень та подібних до них 

інформаційно-рекламних ТМФ не збігаються. Читачі передусім хочуть 

бачити більше об’єктивної інформації саме в рекламі (що зазначили 50% 

респондентів), тоді як лише 8% опитаних потребують цього в анотації, 9% – 

в оголошенні, 11% – в анонсі та в прес-релізі, 12% – в міні-огляді та 18% – 

у міні-рецензії [див. Додаток З.1]. Застосування критерію χ
2
 дало змогу 
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статистично підтвердити достовірність розбіжностей у відповідях. Набагато 

більше респондентів висувають вимоги до об’єктивності реклами, ніж до 

об’єктивності анотацій (χ
2 

= 215,23), оголошень (χ
2 

= 205,49), анонсів 

(χ
2 
= 187,56), прес-релізів (χ

2  
= 174,21), міні-оглядів (χ

2 
= 166,44) та міні-

рецензій (χ
2 
= 115,05) [див. Додаток З.4]. Тобто аудиторія розмежовує власне 

рекламні матеріали й інші інформаційно-рекламні міні-тексти, вважає 

останні більш правдивими. Це підтверджують і відповіді опитаних на 

наступні запитання, наприклад, значна частка респондентів зазначила, що 

лише в рекламних матеріалах можуть писати неправду, інші ТМФ є доволі 

об’єктивними (запитання шосте).  

Різні вимоги читачів до заміток та інших міні-текстів теж свідчать про 

те, що останні слід відмежовувати від цього інформаційного жанру. Аналізу 

інформації в замітках потребує 9% респондентів, вираження авторської 

позиції – менше 7% (що зрозуміло, оскільки замітка – інформаційний жанр). 

У той же час читачі міні-рецензій, міні-оглядів та анотацій висувають 

найбільше вимог саме до цих характеристик. Глибоку аналітику хочуть 

бачити 25% читачів міні-рецензій, 17% міні-оглядів та 18% анотацій, 

вираження авторської позиції й думок потребує 18%, 14%, 11% відповідно 

[див. Додаток З.1]. Різниця у відповідях підтвердилася статистично. У 

замітках аналізу інформації шукають менше, ніж у міні-рецензіях (χ
2 
= 43,20), 

міні-оглядах (χ
2 
= 25,50), анотаціях (χ

2 
= 15,45) [див. Додаток З.5]. Рідше 

читачі заміток прагнуть знайти в цих текстах чітке вираження авторської 

позиції щодо предмета розмови, порівняно з читачами міні-рецензій 

(χ
2 
= 29,12), міні-оглядів (χ

2 
= 16,41) та анотацій (χ

2 
= 5,30) [див. Додаток З.6]. 

Від заміток аудиторія вимагає передусім більш вичерпної інформації (читачі 

міні-рецензій та міні-оглядів найрідше відповідали, що цієї характеристики 

не вистачає). Тобто в зазначених інформаційно-рекламних міні-текстах 

шукають не стільки нову інформацію (як у замітках), скільки її 

інтерпретацію, цікаву форму подання, вираження авторського «я». 
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 Читачі анонсів теж, як і читачі заміток, потребують повної інформації 

(що свідчить про інформаційне спрямування анонсів), при цьому більша 

кількість респондентів зазначила, що хоче бачити в анонсах оригінальну, 

цікаву форму подання відомостей, гумор, авторське «я» (42% проти 34% тих, 

хто потребує цього в замітках) [див. Додаток З.1]. Хоча анонси та замітки 

мають багато подібного, у перших ТМФ аудиторія потребує більше цікавих 

для себе деталей, у других – вичерпний, структурований, грамотно 

написаний матеріал. 

Більше читачів оголошень, ніж заміток, не задоволені кількістю 

помилок у текстах (16% проти 4%). Різниця у відповідях підтвердилась 

статистично (χ
2 

= 37,35) [див. Додаток З.7]. Оголошення не можуть бути 

різновидами заміток у першу чергу тому, що їх авторами не завжди є 

професійні комуніканти, як у випадку із зазначеним інформаційним жанром. 

Нагадують замітки й прес-релізи (мова йде лише про прес-релізи малого 

обсягу, оскільки в цих текстах обсяг інформації може бути чималим). У 

таких матеріалах коротко переповідають основні моменти прес-конференцій, 

брифінгів, зустрічей, на які представники прес-служб додатково звертають 

увагу журналістів. Мета прес-релізу – дати можливість журналістам швидко 

зорієнтуватися в інформації, зрозуміти найголовніше, а не просто повідомити 

новину, що є завданням авторів заміток. Тому від прес-релізів їхні читачі 

частіше, ніж від заміток, вимагають чіткішого структурування матеріалу, яке 

допомогло б швидко й легко зрозуміти, про що сказано (21% читачів прес-

релізів висловили вимоги до наявності цієї характеристики проти 15% 

читачів заміток (χ
2 
= 6,90) [див. Додаток З.8]. 

Отже, аудиторія не ототожнює міні-тексти інформаційно-рекламного 

характеру й власне рекламні матеріали, вважає перші більш об’єктивними. 

Різними є вимоги аудиторії до заміток та інших ТМФ, що додатково 

підтверджує їхню жанрову відмінність.  
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Розглянемо окремо, які вимоги висувають читачі до реклам та заміток, а 

які до досліджених нами інформаційно-рекламних міні-текстів. У рекламних 

матеріалах респонденти найбільше потребують: 

1) об’єктивності (що зазначили 50% респондентів); 

2) повноти інформації (20%); 

3) оригінальної форми подання інформації  (18%); 

4) гумору (10%). 

Глибокого аналізу даних та відповідності тексту мовним нормам від 

реклами вимагає 6% респондентів, чіткого структурування матеріалу та 

наявність відгуків на подію чи товар відвідувача або користувача – 5% 

опитаних. Найменша кількість респондентів зазначила, що прагне в тексті 

реклами бачити вираження позиції автора повідомлення – 3%. Стільки ж 

респондентів зауважили, що в рекламних матеріалах їм усього вистачає.  

У замітках респонденти найбільше потребують: 

1) повноти інформації (29%); 

2) оригінальної, цікавої форми подання інформації (18%); 

3) чіткої структури (15%). 

Найменше аудиторія заміток вимагає відповідності цих текстів мовним 

нормам та наявності в матеріалах відгуків (4%). Задоволені всіма 

характеристиками заміток 11% опитаних. 

В інших ТМФ інформаційно-рекламного характеру (анонсах, анотаціях, 

міні-рецензіях, оголошеннях, міні-оглядах, прес-релізах) респондентам 

найбільше не вистачає [див. Додаток З.1]: 

1. Повноти інформації (632 рази респонденти позначали цю 

відповідь). Це свідчить про те, що найголовнішою функцією міні-текстів є 

інформаційна. Водночас аудиторія не задовольняє повною мірою своїх 

інформаційних потреб. Передусім цієї характеристики потребують читачі 

анонсів (157 позначок), оголошень (143 позначки), прес-релізів (110 

позначок). Найменше читачі потребують повноти інформації в оглядах (75 

позначок) та рецензіях (46 позначок).   
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2. Оригінальної та цікавої форми подання матеріалу (507 разів 

респонденти позначали цю відповідь). Це підтверджує гіпотезу про те, що 

аудиторія навіть у невеликих за розміром текстах потребує не лише переліку 

учасників заходу, зазначення основних етапів його проведення, опису 

сюжету інформаційного продукту, а й цікавого оформлення повідомлення. 

Читачі не сприймають міні-тексти як суто інформаційні матеріали,  прагнуть 

отримати не лише нові відомості, а й естетичне задоволення від прочитання 

твору, потребують реалізації в тексті атрактивної, експресивної та функцій 

інтригування. Найбільше читачі шукають оригінальну та цікаву форму 

подання інформації в анонсах (107 позначок), найменше – в прес-релізах (73 

позначки). 

3. Глибокого аналізу (392 рази респонденти позначали цю 

відповідь). Його найбільше не вистачає аудиторії в рецензіях (125 позначок), 

анотаціях (88 позначок), оглядах (83 позначки). Найменше аналізу шукають 

читачі прес-релізів (30 позначок) та оголошень (13 позначок). 

4. Об’єктивності (336 разів респонденти позначали відповідний 

варіант). Найбільше об’єктивності хотіли бачити читачі рецензій (89 

позначок) та оглядів (60 позначок), хоча такі тексти – продукт авторського 

бачення, вони є апріорі індивідуально забарвленими та суб’єктивними. 

Читачі передусім задоволені рівнем об’єктивності анотацій (38 разів 

зазначили, що цієї характеристики не вистачає). 

5. Чіткої структури (322 рази респонденти позначали цю відповідь). 

ТМФ – невеликі за обсягом матеріали, забагато зайвої інформації в них не 

може бути, проте аудиторія прагне такого подання даних, щоб можна було 

швидко й легко зрозуміти, про що йде мова. Чіткого структурування 

матеріалу в прес-релізах читачам не вистачає найбільше (100 позначок). 

Найменше аудиторія потребує його в рецензіях (35 позначок). 

6. Авторського «я» та чіткого вираження позиції адресанта (316 

разів респонденти позначали цю відповідь). Попередня гіпотеза про те, що 

читачі міні-текстів прагнуть бачити в них висловлену думку реальної 
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людини, а не написаний на замовлення позитивно забарвлений текст, 

підтвердилась. Чіткого вираження авторської позиції аудиторії найбільше не 

вистачає в рецензіях (88 позначок), оглядах (71 позначка). Найменше 

потребують цього читачі оголошень (20 позначок). 

7. Елементів гумору (263 рази респонденти позначали цю 

відповідь). Зазначеної характеристики аудиторії передусім не вистачає в 

анонсах (61 позначка), найменше – в прес-релізах (33 позначки). 

8. Відповідності тексту мовним нормам (177 разів респонденти 

позначали цю відповідь). 81 раз опитані зазначили, що їм не вистачає цього в 

оголошеннях, що зрозуміло, оскільки творцями таких текстів часто є 

непрофесійні автори. До інших міні-текстів відповідних побажань було 

набагато менше. Рівнем грамотності авторів анонсів аудиторія задоволена 

найбільше (10 разів респонденти зазначили, що не вистачає відповідної 

характеристики). 

9. Відгуків на подію, товар, інформаційний продукт тощо 

відвідувача, користувача (159 разів респонденти позначали цю відповідь). 50 

разів читачі зазначили, що хотіли би бачити цю характеристику в оглядах, у 

прес-релізах її потребують найменше (11 позначок).  

 316 разів опитані зазначили, що їм у міні-текстах вистачає всього. 

Найбільше читачі задоволені характеристиками анотацій (67 позначок), 

оголошень та прес-релізів (59 позначок). Найменше – оглядів (46 позначок) 

та рецензій (34 позначки). 

Тепер проаналізуймо, чого найбільше прагне бачити аудиторія в 

кожному із зазначених міні-текстів. 

Анонси. Респонденти відповіли, що найбільше їм бракує в таких 

текстах: 

1) повноти інформації (31% опитаних позначили відповідний варіант 

відповіді); 

2) оригінальної, цікавої форми подання відомостей (21%); 

3) гумору (12%). 
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Найменше аудиторія анонсів потребує відгуків на подію чи фільм від 

відвідувачів і глядачів (5%) та відповідності тексту мовним нормам (2%). 

Тобто анонс аудиторія сприймає як інформативний текст з розважальними 

елементами, у якому майже третина респондентів шукає оригінальності та 

елементів гумору, стільки ж прагне бачити повну інформацію. 

Анотації. У цих міні-формах аудиторії не вистачає: 

1) повноти інформації (21%); 

2) глибокого аналізу (18%); 

3) оригінальної, цікавої форми подання відомостей (16%). 

Найменше респондентів (3%) незадоволені кількістю помилок в 

анотаціях. Тобто, на відміну від анонсів, читачі таких текстів прагнуть 

бачити в них більше елементів аналітики, меншою є потреба в гуморі (7% 

позначили цей варіант). Кількість тих, хто потребує оригінальної форми 

подання тексту та повноти інформації, менша, ніж в анонсах. Натомість 

більше респондентів (11%) відповіли, що їм не вистачає чіткого вираження 

авторської позиції та чіткого структурування матеріалу.  

Рецензії. У таких ТМФ аудиторія прагне бачити більше: 

1) глибокого аналізу (25%); 

2) чіткого вираження авторської позиції та об’єктивності (18%); 

3) оригінальної, цікавої форми подання відомостей (17%). 

У рецензіях аудиторія потребує не лише нової інформації та її 

інтерпретації автором, а й більш глибокого осмислення адресантом предмета 

розмови, ґрунтовнішої аналітики, ніж у попередніх текстах. У рецензіях 

читачі не настільки часто натрапляли на помилки, щоб виявляти своє 

незадоволення їхньою кількістю, тому найрідше зазначали, що потребують 

відповідності матеріалів мовним нормам (3%). 

Оголошення. У цьому ТМФ аудиторія найбільш потребує: 

1) повноти інформації (29%); 

2) оригінальної та цікавої форми подання відомостей (18%); 

3) відповідності тексту мовним нормам (16%).  
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Як в анонсах та анотаціях, читачі оголошень найчастіше прагнуть 

бачити повноту відомостей. Незмінною є вимога аудиторії до наявності в 

малих текстах цікавої та оригінально поданої інформації. Більшість читачів 

оголошень, порівняно з адресатами попередніх текстів, знаходять у цих 

малих формах помилки, тому потреба у відповідності тексту мовним нормам 

є однією з основних. Найменше читачі (3%) висували вимогу до аналітичної 

складової частини тексту, що зрозуміло, оскільки оголошення – матеріали 

передусім інформаційного характеру, авторського погляду та глибокого 

осмислення теми в них немає. 

Огляд. У цьому малому тексті респонденти хотіли би бачити: 

1) глибокий аналіз (17%); 

2) оригінальну форму подання та повноту інформації (15%); 

3) чітко виражену авторську позицію (14%). 

Як і в рецензії, в огляді аудиторії також не вистачає об’єктивності 

інформації (12%). Оскільки огляди пишуть переважно професійні мовці, 

аудиторія не так часто знаходить у них помилки, найменше респондентів 

(5%) виявилися незадоволеними кількістю останніх. 

Прес-реліз. Передусім варто зазначили, що найменше респондентів 

відповіли на запитання, чого їм не вистачає в цих текстах, серед опитаних є 

особи, що не читали прес-релізів. Тому треба зважати на те, що деякі 

отримані результати можуть не відповідати дійсності. Наприклад, 2% 

опитаних зазначили, що прес-релізи мають містити відгуки на подію 

відвідувача, що неможливо, оскільки такий текст пишуть до заходу, його 

мета – окреслити основні моменти зустрічі, а не дати оцінку прес-

конференції, брифінгу чи іншій події, яка відбувається за участю преси. 

Аналізувати треба ті відповіді респондентів, у яких є сенс. Так, найбільше в 

прес-релізах не вистачає: 

1) повноти інформації (23%); 

2) чіткої структури (21%); 

3) об’єктивності (11%). 
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Деяким опитаним не вистачає глибокого аналізу інформації, 

відповідності тексту мовним нормам (6%). Вимоги до наявності в прес-релізі 

чіткого вираження авторської позиції є сумнівними, адже прес-секретарі не 

можуть висловлювати свою особисту думку.  

Тепер розглянемо, як відрізняються відповіді представників різних груп. 

Чи залежать від віку та статі вимоги респондентів до реклами та до замітки, 

ми перевіряли застосувавши критерій χ
2
. Усі інші інформаційно-рекламні 

ТМФ респонденти оцінювали, обираючи декілька варіантів, при цьому певна 

людина могла зазначити, чого не вистачає в одному тексті, а в іншому 

написати, що все влаштовує, чи не відповісти взагалі. У такому випадку 

критерій χ
2
 застосовувати недоцільно, тому результати було подано у 

відсотках. 

У рекламних матеріалах представники всіх вікових груп передусім 

прагнуть бачити об’єктивну інформацію, більше не задоволені рівнем 

правдивості цим текстів найстарші респонденти, порівняно з наймолодшими 

(χ
2
 = 17,33) [див. Додаток З.9]. При цьому опитані від 50 років звертають 

менше уваги на те, як багато помилок у рекламі, порівняно з опитаними від 

25 до 50 років (χ
2
 = 5,47). Чітке вираження авторського ставлення до 

предмета розмови більше хочуть бачити наймолодші респонденти, порівняно 

з опитаними середнього віку (χ
2
 = 4,70). Респонденти віком від 25 до 50 років 

найменше потребують аналізу інформації в рекламі, порівняно з опитаними 

віком до 25 років (χ
2
 =13,34) та опитаними віком від 50 років (χ

2
 = 5,20). 

У замітках респонденти різного віку передусім хочуть бачити більше 

повної інформації. Рівень вимог до цієї характеристики з віком зростає, 

найстаршим опитаним не вистачає повноти відомостей частіше, ніж 

наймолодшим (χ
2
 = 17,63) та респондентам середнього віку (χ

2
 = 7,98) 

[див. Додаток З.10]. Більше опитаних віком від 50 років, порівняно з 

респондентами віком до 25 років (χ
2
 = 5,23) та респондентами віком від 25 до 

50 років (χ
2
 = 9,38), прагнуть бачити також чітко структурований матеріал. 

Наймолодші опитані натомість висувають більше вимог до оригінальної 



71 

 

 

форми подання інформації в замітках, ніж опитані середнього віку (χ
2
 = 4,15) 

та найстарші респонденти (χ
2
 = 5,49). Опитані від 25 до 50 років частіше 

відповідали, що їм у замітках всього вистачає, порівняно з респондентами до 

25 років (χ
2
 = 7,05). 

У табл. 2.4.9 показано, які вимоги висувають до інформаційно-

рекламних ТМФ (анонсів, анотацій, рецензій, оголошень, оглядів, прес-

релізів) респонденти різного віку. Враховувалось, скільки разів опитані 

позначали ту чи іншу характеристику навпроти всіх зазначених міні-текстів 

сумарно. За 100% ми брали загальну кількість відповідей, які дали 

респонденти кожної вікової групи щодо характеристик, яких їм не вистачає в 

ТМФ.  

Таблиця 2.4.9 

Характеристики, яких не вистачає респондентам різного віку в міні-

текстах 

 Група 1  

(n=185) 

Група 2 

(n=232) 

Група 3 

(n=123) 

Об'єктивності 11% 9% 10% 

Повноти інформації 18% 20% 17% 

Глибокого аналізу 13% 9% 13% 

Чіткого вираження авторської 

позиції 9% 8% 11% 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 5% 5% 4% 

Оригінальної, цікавої форми подачі 15% 14% 15% 

Гумору 8% 7% 9% 

Відповідності тексту мовним 

нормам 6% 6% 3% 

Чіткішої структури 9% 10% 9% 

Всього вистачає 6% 12% 9% 

 

Невелика частка відповідей наймолодших респондентів (6%) свідчить 

про те, що характеристиками міні-текстів вони задоволені [Див. Додаток З.2]. 

Старші та найстарші опитані відповідали, що все влаштовує, частіше (12% та 

9%). Для представників усіх вікових груп дві основні характеристики, яких 
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не вистачає в ТМФ – це повнота інформації та оригінальна, цікава форма її 

подання. Серед інших важливих для опитаних до 25 років вимог – це вимоги 

до наявності в ТМФ глибокого аналізу та об’єктивності. Респонденти від 25 

до 50 років зазначили, що хотіли би бачити в міні-текстах також чітко 

структурований матеріал, опитані від 50 років – вираження авторської 

позиції. Найменше респонденти першої та другої вікових груп зазначали, що 

їм не вистачає відгуків, третьої – відповідності тексту мовним нормам.  

Для того, щоб детальніше виявити розбіжності у відповідях 

представників різних груп та довести їх наявність статистично, треба 

найважливіші характеристики вивчати в окремих запитаннях, тому міру 

задоволення об’єктивністю, повнотою інформації ТМФ та потребу в 

оригінальній формі подання відомостей ми детальніше досліджували в 

шостому, сьомому та восьмому запитаннях.  

У рекламних текстах жінкам і чоловікам найбільше не вистачає 

об’єктивності. Застосувавши критерій χ
2 

, ми виявили, що кількість тих, хто 

вимагає її наявності є приблизно однаковою у кожній групі 

[див. Додаток З.11]. Наступні важливі характеристики реклами і для жінок, і 

для чоловіків – це повнота інформації та оригінальна форма її подання, 

розбіжності у відповідях, проте, теж є незначними. Елементів гумору в 

рекламних текстах прагнуть бачити більше чоловіків, ніж жінок (χ
2
 = 7,14). 

Натомість більше жінок звертають увагу на те, наскільки грамотно 

написаний рекламний текст (χ
2
 = 8,01). 4% жінок і 2% чоловіків зауважили, 

що в рекламних текстах їх усе влаштовує. 

У замітках жінкам і чоловікам передусім не вистачає повноти 

інформації, при чому представники сильної статі потребують цієї 

характеристики більше, розбіжності у відповідях підтвердилися статистично 

(χ
2
 = 7,71) [див. Додаток З.12]. Наступна вимога жінок стосується 

оригінальної форми подання інформації в замітках, чоловіки більше 

звертають увагу на чітку структуру матеріалу. До наявності цієї 

характеристики представники сильної статі мають більше побажань, ніж 
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представники слабкої (χ
2
 = 7,74). 12% жінок і 8% чоловіків зазначили, що в 

замітках їх усе влаштовує. 

На діаграмах 2.4.1 та 2.4.2 показано, які вимоги висувають до 

інформаційно-рекламних ТМФ (анонсів, анотацій, рецензій, оголошень, 

оглядів, прес-релізів) респонденти різної статі. Враховувалось, скільки разів 

опитані позначали ту чи іншу характеристику навпроти всіх зазначених міні-

текстів сумарно. За 100% ми брали загальну кількість відповідей, які дали 

жінки чи чоловіки щодо характеристик, яких їм не вистачає в ТМФ. 

 Діаграма 2.4.1  

Характеристики, яких не вистачає жінкам в інформаційно-рекламних 

міні-текстах 
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Діаграма 2.4.2  

Характеристики, яких не вистачає чоловікам в інформаційно-

рекламних міні-текстах 

Жінки частіше, ніж чоловіки, відповідали, що задоволені 

характеристиками міні-текстів інформаційно-рекламного характеру 

[Див. Додаток З.3]. Представники обох груп найбільше вимагають від цих 

ТМФ наявності повної інформації. На другому місці для жінок – цікава 

форма подання відомостей, на третьому – об’єктивність та глибокий аналіз. 

Чоловіки однаково потребують оригінальної форми подання інформації та 

глибокого аналізу. На третьому місці серед їхніх вимог – вимоги до 

вираження авторської позиції, чіткого структурування матеріалу. Найменше 

жінки й чоловіки висловили побажань до наявності відгуків. 

Отже, читачі висувають до інформаційно-рекламних ТМФ і до реклами 

різні вимоги, це додатково підтверджує, що їх слід розмежовувати. 

Інформаційно-рекламні міні-тексти також не є різновидами заміток, про їх 

жанрову відмінність свідчить той факт, що читачі сприймають замітки як 

інформаційні тексти, в інших міні-формах хочуть бачити більше аналітики, 

авторської позиції, елементів гумору тощо. Незважаючи на те, що деякі міні-
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тексти розглядаються дослідниками як такі, що позбавлені яскравих 

авторських стильових знахідок, є анонімними та вторинними, читачі виявили 

бажання бачити в них оригінальну та цікаву форму подання відомостей, 

авторську позицію, гумор. Респонденти прагнуть не лише нової інформації, а 

й розважальних елементів, комунікативного контакту з творцями 

повідомлення, задоволення естетичних потреб. У міні-текстах інформаційно-

рекламного характеру аудиторії передусім не вистачає повноти інформації. 

Також читачі потребують об’єктивності. В анотаціях, рецензіях та оглядах 

аудиторії бракує аналізу. В оголошеннях читачі знаходять більше помилок, 

ніж в інших матеріалах, тому їм не вистачає відповідності текстів мовним 

нормам.  

Виокремивши основні аспекти, яких бракує респондентам у ТМФ, ми 

вирішили зупинитись на тих, які опитані позначали найбільше, а саме на 

об’єктивності, повноті інформації, цікавій формі її подання. Детальніше ці 

характеристики вивчали за допомогою шостого, сьомого, восьмого запитань. 

Шосте запитання: «Чи траплялися Вам випадки, коли в малих текстах 

було написано неправду?» дало змогу глибше дослідити, наскільки 

об’єктивними читачі вважають ТМФ.   

Варіант «А» обрали 22% опитаних, які на самих заходах виявляли, що 

програма останніх не відповідала зазначеній у міні-тексті. 

Варіант «Б» обрали 37% респондентів, вказавши, що при перевірці 

інформації малих текстів знаходили в них неправду. 

Варіант «В» обрали 32% опитаних. Ці люди вважають, що лише в 

рекламних текстах можуть писати неправду, інші є доволі об’єктивними. 

Варіант «Г» обрали 9% респондентів, зазначивши, що неправдивої 

інформації в ТМФ вони не виявляли. 

У табл. 2.4.10 показано, наскільки правдивими вважають міні-тексти 

представники різного віку. 
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 Таблиця 2.4.10 

Оцінка об’єктивності міні-текстів представниками різного віку 

 Група 1 

(n=185) 

Група 2 

(n=232) 

Група 3 

(n=123) 

Так, програма заходу 

відрізнялась від зазначеної в 

міні-тексті 

20% 26% 20% 

Так, при перевірці інформації 

малого тексту я виявляв 

недостовірні відомості 

42% 38% 29% 

 

Лише в рекламних 

текстах можуть писати 

неправду, інші доволі 

об’єктивні 

30% 30% 38% 

Ні, неправди у цих 

текстах я не виявляв 

8% 6% 

 

13% 

 

 

Неправдиві відомості в ТМФ виявляла значна кількість респондентів 

усіх вікових груп. Як показало застосування критерію χ
2
, значних 

відмінностей у відповідях представників різного віку немає 

[див. Додаток И.1]. Більше наймолодших респондентів перевіряють 

інформацію малих текстів, порівняно з опитаними найстаршого віку, як 

результат – можуть знаходити в них необ’єктивні відомості (χ
2
 = 4,85). Інші 

розбіжності не є статистично достовірними, хоча відсоткове співвідношення 

показує, що серед найстарших людей було більше тих, хто вказав, що 

неправдивими є передусім рекламні тексти, що додатково підтверджує: що 

старша людина, то більше вона не задоволена рівнем об’єктивності реклами. 

У табл. 2.4.11 показано, наскільки правдивими вважають міні-тексти 

представники різної статі. 

Таблиця 2.4.11 

Оцінка об’єктивності міні-текстів представниками різної статі 

 Жінки (n=357) Чоловіки (n=183) 
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Продовження табл. 2.4.11 

Так, програма заходу відрізнялась від 

зазначеної в міні-тексті 

26% 16% 

Так, при перевірці інформації малого 

тексту я виявляв недостовірні відомості 

32% 46% 

Лише в рекламних текстах можуть 

писати неправду, інші доволі об’єктивні 

33% 30% 

Ні, неправди у цих текстах я не виявляв 9% 8% 

 

Серед опитаних 62% чоловіків та 58% жінок виявляли неправду в ТМФ. 

Чоловіки частіше, ніж жінки, знаходили недостовірні відомості при перевірці 

міні-текстів (χ
2
 = 9,33) [див. Додаток И.2]. Жінки частіше виявляли, що в 

ТМФ було написано неправду вже на самому заході (χ
2
 =6,85). Близько 

третини чоловіків та жінок не довіряють лише рекламі, вважаючи інші малі 

форми доволі об’єктивними.  

Таким чином, 59% опитаних стикалися з ситуаціями, коли в ТМФ було 

розміщено необ’єктивну інформацію. Можна констатувати факт зниженої 

довіри зазначених респондентів до таких матеріалів. З іншого боку, те, що 

читачі знаходили недостовірні дані, свідчить про рекламний характер міні-

творів, про їхнє специфічне цільове призначення (зацікавити, спонукати, 

вплинути). На відміну від інформаційних матеріалів, деякі міні-тексти є 

позитивно забарвленими, автори інколи вдаються до перебільшення переваг 

предмета розмови. Проте різновидами реклами міні-тексти назвати не можна, 

що підтверджують відповіді близько третини респондентів (32%), які 

зазначили, що неправдивими є передусім рекламні повідомлення, інші міні-

тексти є доволі об’єктивними. Наймолодші респонденти та чоловіки усіх 

вікових груп частіше виявляли недостовірні відомості при перевірці 

інформації, жінки розуміли, що в міні-тексті було написано неправду вже на 

самому заході, відвідати який спонукав матеріал. 

Форма подання інформації в ТМФ, на нашу думку, відіграє важливу 

роль у реалізації функції впливу цих творів, стає дієвим засобом спонукання 
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читача до певних дій. Чи відповідає це дійсності, ми з’ясовували за 

допомогою сьомого запитання, яке звучало так: «Наскільки Вам важливо, 

щоб текст малої форми був написаний цікаво, інтригував, дивував чи 

викликав усмішку?» 

Варіант «А» обрали 59% опитаних, відповівши, що оригінальність 

малого тексту «дуже важлива» для них характеристика, необхідно, щоб 

матеріал інтригував, дивував чи викликав усмішку. 

Варіант «Б» обрали 38% респондентів. Вони теж вважають, що міні-

текст має бути оригінально написаним, проте для них головною залишається 

суть повідомлення.  

Варіант «В» обрали 3% опитаних, зазначивши, що на форму подання 

інформації не звертають уваги.  

У табл. 2.4.12 показано, наскільки важливою для представників різного 

віку є цікава та оригінальна форма подання інформації ТМФ. 

Таблиця 2.4.12 

Оцінка представниками різного віку важливості оригінальної форми 

подання інформації в міні-текстах 

 Група 1 (n=185) Група 2 (n=232) Група 3 (n=123) 

Дуже важливо 69% 59% 43% 

Важливо 30% 40% 49% 

Не важливо 1% 1% 8% 

 

Респонденти першої та другої вікової групи найчастіше підкреслювали 

варіант «дуже важливо», опитані третьої найчастіше ставили позначку 

напроти варіанту «важливо». Застосувавши критерій χ
2
, ми виявили: що 

молодша людина, то частіше звертає увагу на те, наскільки цікаво написаний 

міні-текст, їй необхідно, щоб матеріал інтригував, дивував, викликав 

усмішку [див. Додаток К.1]. Так, більша кількість опитаних до 25 років, ніж 

респондентів від 25 до 50 років (χ
2
=4,95) та від 50 років (χ

2
=20,77), вважає 

форму подання інформації ТМФ «дуже важливою» характеристикою. 
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Найстарші респонденти позначали відповідний варіант відповіді найменше 

(розбіжність між групою 2 і групою 3 статистично достовірна, χ
2
=7,79). 

Опитані третьої вікової групи найчастіше, ніж другої (χ
2
=8,80) та першої 

(χ
2
=8,01) відповідали, що на форму подання інформації не звертають уваги. 

Більше представників третьої вікової групи, ніж першої (χ
2
=11,46) та 

представників другої, ніж першої (χ
2
=4,82) визнають форму подання 

відомостей важливою, проте не головною характеристикою ТМФ. 

Отже, старші люди передусім шукають у міні-текстах вичерпну 

інформацію. Якщо вона подається в цікавому ключі, це додаткова перевага 

матеріалу. Молодих респондентів оригінально написаний ТМФ здатен 

найбільше зацікавити. На форму подання інформації звертають чималу увагу 

майже всі опитані до 25 років (99%) та опитані віком від 25 до 50 років 

(99%).  

У табл. 2.4.13 показано, наскільки важливою для представників різної 

статі є цікава та оригінальна форма подання інформації ТМФ. 

Таблиця 2.4.13 

Оцінка представниками різної статі важливості оригінальної форми 

подання інформації в міні-текстах 

 Жінки (n=357) Чоловіки (n=183) 

Дуже важливо 58% 60% 

Важливо 40% 35% 

Не важливо 2% 5% 

 

Більшість чоловіків і жінок відповіли, що оригінальність міні-тексту – 

«дуже важлива» для них характеристика. Для респонденток цікава форма 

подання інформації має більше значення, ніж для респондентів, але ми не 

виявили достовірної різниці між відповідями чоловіків і жінок, тому можна 

говорити лише про тенденцію [див. Додаток К.2].  

Таким чином, для всіх читачів форма подання інформації важлива 

характеристика, на яку лише 3% опитаних не звертають уваги. Гіпотеза про 

те, що, незважаючи на стислість, економію мовних засобів та практичну 
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спрямованість (стимулювати до конкретної реакції та дії) ТМФ, вони можуть 

і мають бути оригінально написаними, підтвердилася. Невеликий обсяг міні-

текстів дає змогу аудиторії швидко ознайомитися з темою повідомлення, а 

цікава форма подання відомостей робить процес прочитання приємним та 

викликає позитивне враження від тексту, яке читач переносить і на предмет 

розмови. Це підтверджують і відповіді на дев’яте запитання, в якому опитані 

висловлювали нарікання щодо однотипних, стандартно написаних 

матеріалів, розповідали, як цікаві тексти викликали приємні асоціації, реакції 

та дії. Більше наймолодших респондентів вважають форму подання 

інформації міні-текстів «дуже важливою» характеристикою, розбіжності між 

відповідями жінок і чоловіків натомість не є значними. 

Глибше дослідити міру задоволення читачами повнотою інформації 

ТМФ була змога за допомогою восьмого запитання: «Чи часто Ви не 

знаходите достатньо інформації  в міні-текстах (анонсі, афіші, рецензії, 

огляді, оголошенні) і змушені звертатися до інших джерел у її пошуках?» Ці 

два аспекти (чи траплялись і чи шукали) навмисне були об’єднані, оскільки 

для нас було важливо виявити саме ті випадки, коли адресат хотів прочитати 

в міні-тексті необхідну інформацію, був зацікавлений у ній, і не знайшовши, 

звернувся до іншого джерела. Тобто ми не враховували ситуації, коли, не 

отримавши необхідних відомостей, респондент припинив пошуки, оскільки 

інформація була йому не дуже потрібною, він прочитав текст, випадково 

натрапивши на нього. Саме тому ми зробили виняток і вирішили дослідити 

відразу два аспекти в одному запитанні. Попередні відповіді респондентів 

показали, що саме повноти інформації аудиторія найбільше потребує в міні-

текстах, відкритим залишилося питання, наскільки сильно читачі відчувають 

брак необхідних відомостей.  

Варіант «А» обрали 19% опитаних, зазначивши, що вони звикли звіряти 

будь-яку інформацію в декількох текстах, їм замало одного джерела 

інформації. 
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Варіант «Б» обрали 24% респондентів. Ці люди вважають, що в міні-

текстах здебільшого недостатньо повно висвітлено подію, тому їм 

доводиться шукати інформацію в додаткових джерелах.  

Варіант «В» обрали 49% респондентів, зазначивши, що інколи не 

знаходять в міні-текстах достатньо інформації. 

Варіант «Г» обрали 8% опитаних. Вони знаходять у ТМФ усю 

необхідну інформацію. У табл. 2.4.14 показано, як часто респонденти різних 

вікових груп не знаходять достатньо інформації в міні-текстах. 

Таблиця 2.4.14 

Брак повноти інформації міні-текстів, що відчувають представники 

різного віку 

 Група 1  

(n=185) 

Група 2 

(n=232) 

Група 3 

(n=123) 

Завжди, оскільки мені не 

вистачає одного джерела інформації 

16% 

 

21% 

 

19% 

 

Завжди, оскільки в цих текстах зазвичай 

недостатньо повно висвітлено подію 

23% 23% 26% 

Інколи 53% 48% 44% 

Рідко, в міні-текстах я знаходжу всю 

необхідну інформацію 

8% 8% 11% 

 

Розбіжності між відповідями респондентів різного віку не є значними 

[див. Додаток Л.1], більшість опитаних кожної вікової групи відповідали, що 

інколи та рідко не знаходять потрібного в стислих матеріалах. Лише 

приблизно чверть респондентів усіх трьох вікових груп не задоволена 

повнотою інформації ТМФ.  У табл. 2.4.15 показано, як часто респонденти 

різної статі не знаходять достатньо інформації в міні-текстах. 

Таблиця 2.4.15 

Брак повноти інформації, що відчувають представники різної статі в 

міні-текстах 

 Жінки (n=357) Чоловіки n=183) 

Завжди, оскільки мені не            20% 17% 



82 

 

 

Продовження табл. 2.4.15 

вистачає одного джерела інформації   

 Завжди, оскільки в цих текстах зазвичай 

недостатньо повно висвітлено подію 

21% 30% 

Інколи 51% 44% 

Рідко, в міні-текстах я знаходжу всю 

необхідну інформацію 

8% 9% 

 

Більше чоловіків, ніж жінок, вважають, що інформація міні-текстів є 

неповною, розбіжності підтвердились статистично (χ
2 

= 5,16) 

[див. Додаток Л.2]. Інші варіанти відповідей представники різних статей 

зазначали приблизно однаково. 59% жінок та 53% чоловіків інколи та рідко 

не знаходять потрібних відомостей у ТМФ. 

Таким чином,  приблизно чверть опитаних (24%) відповіла, що в міні-

текстах недостатньо повно висвітлено подію, така кількість людей 

категорично не задоволена інформативністю цих матеріалів. 49% читачів  

інколи не знаходить необхідного в ТМФ. Бачимо, що респондентам бракує 

повноти інформації, що вони зазначили в попередніх відповідях. Проте не 

можна сказати, що аудиторія називає міні-тексти зовсім неінформативними, 

швидше не завжди знаходить у матеріалах стільки даних, скільки потрібно. 

Це додатково підтверджує, що ТМФ їхні автори подекуди не приділяють 

достатньої уваги, недооцінюючи значення матеріалів та не докладаючи 

зусиль для реалізації основних функцій творів. Повноту відомостей міні-

текстів представники різного віку оцінюють приблизно однаково. Чоловіки 

більше незадоволені інформативністю ТМФ, ніж жінки. 

У відповідях на дев’яте запитання респондентів просили пригадати 

один із міні-текстів та вказати, чим він сподобався. Аудиторія найчастіше 

зазначала, що в пам’яті залишаються рекламні матеріали [див. Додаток Б.2]. 

Приємно вражають читачів передусім оригінально написані тексти, в яких 

інформація подається нестандартно. Якщо підсумувати, найбільше 

респонденти згадують такі міні-тексти: 
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1. Креативні, цікаво написані матеріали, в яких є творчий підхід, гра 

слів, «жива подача», гумор. 

2. Неординарні, нестандартні, епатажні тексти, що можуть 

заінтригувати. 

3. Ліричні тексти, здатні викликати теплі почуття, позитивні емоції, 

стимулювати бажання зробити щось добре. Наприклад, чимало читачів 

пригадували соціальну рекламу, присвячену подіям у зоні АТО, допомозі 

переселенцям, хворим дітям, літнім людям. Респонденти називали такі тексти 

«світлими» та милими, вказували, що вони спонукають діяти та щось 

змінювати у своєму житті. Дехто зазначав, що ці тексти стимулювали 

відповідні вчинки. 

4. Тексти, в яких є персональне звертання до кожного читача.  

5. Тексти, що приємно вражають повнотою інформації, чіткістю 

структурування матеріалу. 

6.  Об’єктивні тексти, в яких вказано й недоліки предмета розмови. 

Наприклад, читачі позитивно оцінюють приватні оголошення, автори яких 

чесно розповідають про «мінуси» товару, виставленого на продаж. 

7.  Тексти, що містять авторський аналіз теми розмови, висловлену 

індивідуальну думку. Серед таких аудиторія найчастіше зазначала рецензії, в 

яких, наприклад, виражені не лише погляди, а й почуття автора, його 

ставлення до інформаційного продукту. Респонденти позитивно сприймають 

тексти, адресанти яких знаються на темі розмови. Також читачі зазначили, 

що їм подобаються матеріали, в яких відчувається щирість автора, його 

захоплення темою розмови. 

8.  Тексти, що зацікавлюють зображеннями. Особливу увагу 

звертають на себе картинки радісних людей, гарних краєвидів. У таких 

матеріалах із яскравим графічним оформленням інколи аудиторія потребує 

мінімуму інформації, прагне бачити лише найголовніше. 

9.  Матеріали, у яких ненав’язливо розповідається про 

інформаційний продукт або є лише натяк на нього. Позитивно оцінюють 
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респонденти ті рекламні тексти, що не закликають купити товар чи відвідати 

захід, а інтригують незвичною деталлю, пов’язаною з продуктом, послугою, 

місцем відпочинку тощо.   

10. Веселі та прості тексти, написані, наприклад, у віршованій формі. 

Вони легко запам’ятовуються, викликають приємні асоціації. Читачі також 

позитивно оцінювали тексти, написані простою, зрозумілою мовою. 

11.  Аполітичні (передусім це стосується інформаційних  заміток). 

12.  Тексти, що створюють особливий настрій (наприклад, 

новорічний). 

Часто аудиторія описувала рекламні ролики та відеоанонси. 

Найприємніші асоціації викликали ті, що містили атмосферу казки. Декілька 

респондентів пригадали передноворічну рекламу «Coca-Сola» (потяг із 

напоєм та логотипом фірми їздить засніженими вулицями). Глядачі 

зазначали, що вона дозволяє відчути свято. Також аудиторія запам’ятовує 

рекламу, головними героями якої є діти та тварини, або в якій показано щось 

вражаюче (наприклад, автомобіль, що легко їде вгору вертикальною 

дорогою). Серед анонсів фільмів найчастіше вказували ті, що вражають 

музикою, є яскравими, видовищними. 

Деякі респонденти зазначали, що, навпаки, більше запам’ятовуються 

тексти, які викликають роздратування, неприємні асоціації (наприклад, 

реклама, в якій чоловік чує: «головний біль, головний біль, головний біль», 

він припиняється лише після вживання ліків). Респонденти інколи 

зауважували, що вони принципово не купують ці препарати. Читачі 

зазначали, що запам’ятовують і рекламу з помилками, звісно, не навмисне. 

Дехто приємне згадує рідше, ніж погане. 

У відповідях респондентів різного віку не було значних відмінностей. 

Чоловіки й жінки найчастіше вказували міні-тексти, які приємно вразили 

оригінальністю. Чоловіки також позитивно оцінювали ті тексти, в яких 

написано правду, частіше згадували міні-тексти, присвячені технічним 

характеристикам товарів. Жінки більше зазначали, що їм сподобалися 
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ліричні твори та ті, в яких іде мова про дітей, тварин, продукти харчування, 

засоби для чищення, ліки. Частіше респондентки вказували, що їм 

сподобалися анотації до книг, анонси театральних вистав тощо, респонденти 

більше пригадували міні-тексти, присвячені фільмам. 

Оцінка вимог та вподобань аудиторії дала змогу розробити такі 

практичні рекомендації для авторів ТМФ: 

1. Інформація міні-тексту має бути повною. Стислі матеріали 

повинні задовольняти потреби читачів у вичерпних відомостях, незважаючи 

на невеликий обсяг, міні-тексти мають містити максимум необхідної 

інформації. В анонсах, афішах чи оголошеннях повинні бути чітко вказані 

координати заходу, його програма чи ключові моменти, етапи, перебіг подій. 

Рекомендаційні анотації мають містити обґрунтування, чим саме 

інформаційний продукт може зацікавити ту чи іншу аудиторію. У міні-

оглядах та міні-рецензіях автори також мають подавати вичерпні відомості 

щодо предмета розмови, характеристика повинна бути глибокою та 

різнобічною.  

2. Інформаційно-рекламні ТМФ повинні бути об’єктивними. Як 

засвідчило опитування, найбільш упереджено аудиторія сприймає рекламні 

тексти, тому прийоми та засоби впливу цих комерційних матеріалів не 

завжди доцільно вживати в анонсах, анотаціях, міні-рецензіях тощо. Авторам 

текстів останнього типу варто уникати надмірної кількості лозунгів, закликів, 

переконань, нав’язування думки, перебільшено позитивного змалювання 

предмета розмови. Адресантам міні-текстів варто описувати не лише 

переваги предмета розмови, а й недоліки, бути правдивими в оцінках, 

частіше ділитися своїми міркуваннями, додавати розмові легкості та 

невимушеності, для встановлення контакту з читачем вживати прийоми 

діалогізації. 

 Респондентам старшого віку треба подавати інформацію ненав’язливо, 

саме люди віком від 50 років найбільш негативно сприймають явну чи 

приховану рекламу, не довіряють матеріалам, що містять характеристики цих 
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комерційних текстів. Старші люди також частіше, ніж молодші, потребують 

збалансованості інформації, наявності кількох поглядів на предмет розмови.  

3. Незважаючи на стислість, вторинність та практичну 

спрямованість (стимулювати конкретну реакцію та дію) ТМФ, вони мають 

бути оригінально написані. Автори міні-текстів повинні дбати не лише про 

те, щоб точно передати суть предмета розмови, а й про те, щоб вводити в 

розповідь розважальні, смішні елементи, задовольняти естетичні потреби 

аудиторії, дивувати її неординарним підходом, поглядом тощо. 

Найоригінальнішої форми подання інформації потребує молодь, міні-тексти, 

написані для цієї аудиторії, мають містити засоби інтриги, експресії та 

привернення уваги. Автор повинен бути креативним, до опису предмета 

розмови підходити творчо, уникати штампів та шаблонів, а також довгих 

складних речень, нагромадження деталей, текст має бути написаний легкою, 

зрозумілою мовою. 

4. Авторські міні-тексти (міні-рецензії, міні-огляди, певні види 

анонсів та анотацій) мають бути індивідуально забарвленими. Аудиторію 

не цікавлять сухі матеріали, в яких викладено лише суть розмови, більше 

привертають увагу судження, думки, погляди адресанта. Автори міні-текстів 

мають бути обізнаними із зображеним, компетентними, читачі також 

позитивно оцінюють тексти, в яких простежується авторське захоплення 

темою, його небайдужість.  

5. Міні-текст має зацікавлювати з першого речення. Невеликий 

обсяг ТМФ не свідчить про те, що адресат його повністю прочитає, тому 

варто найважливішу інформацію розміщувати на початку. Якщо формат міні-

тексту це дозволяє, авторам слід користуватися правилом перевернутої 

піраміди, логічно вибудовувати розповідь від головного до другорядного. 

Аудиторія вимагає від міні-текстів також більш чіткого структурування 

матеріалу, яке дозволило б максимально швидко зрозуміти суть матеріалу. 

6. Інформаційно-рекламні ТМФ мають містити більше аналізу 

предмета розмови (це передусім стосується міні-рецензій, міні-оглядів, 
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анотацій, рідше – певних видів анонсів). Глибшого аналізу потребують 

більше чоловіки, ніж жінки, люди старшого віку, ніж молодшого, це варто 

враховувати при написанні міні-текстів для певної категорії читачів. 

7. Автори міні-текстів мають вміти виділяти головне, уникати 

зайвих подробиць та деталей. Якщо важко комплексно охарактеризувати 

інформаційний продукт в цілому (наприклад, немає змоги переповісти весь 

заплутаний сюжет книги, фільму в анотації), адресант може зупинитися на 

розгляді певної деталі, аспекту, яким зацікавить читача та приверне увагу до 

зображеного.  

8. Не зайвим буде використання в міні-тексті архітектонічних 

засобів: зображень, шрифтового виділення важливих аспектів тощо. 

Картинки мають додатково привертати увагу читачів, інтригувати їх. 

 

Висновки до розділу 

 

Основну вибірку дослідження склали ТМФ інформаційно-рекламного 

характеру, серед яких – анонси, анотації, міні-рецензії, міні-огляди, певні 

види оголошень, афіші. Виокремлення місця зазначених міні-текстів серед 

інших творів невеликого обсягу та жанрів журналістики потребувало 

зіставлення їхніх характеристик з характеристиками інформаційних, 

аналітичних та художньо-публіцистичних творів, а також рекламних 

матеріалів, тому в роботі досліджувались й останні. Для комплексного 

вивчення особливостей об’єкта дослідження було застосовано такі підходи:  

дискурсивний, когнітивний та семантико-стилістичний. 

Усебічно розглянути характеристики міні-текстів, здійснити поділ усіх 

матеріалів невеликого формату на однорідні групи, виділити сталі ознаки та 

властивості ТМФ різного типу дозволило застосування таких методів, як 

аналіз документів, класифікація, типологізація. Описовий метод дав змогу 

представити результати дослідження. Особливості сприйняття міні-текстів, 
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їхню ефективність, вимоги та вподобання аудиторії було вивчено за 

допомогою анкетування респондентів. 

Джерельну базу дослідження склали 1000 інформаційно-рекламних 

ТМФ, розміщених у різнопланових виданнях, відмінних за сферою 

розповсюдження, цільовою аудиторією, регулярністю виходу, тематикою 

тощо, та в електронних джерелах, що відрізняються спрямуванням, типом 

власності, функціональним призначенням тощо. Комплексний аналіз 

особливостей міні-текстів інформаційно-рекламного характеру зумовили 

недоцільність обмеження вибірки кількома джерелами та вузькими часовими 

межами. Було вирішено дослідити розмаїття ТМФ на більшому часовому 

зрізі – 15 останніх років. Це дозволило додатково виявити, як популярні 

теми, образи, тренди відбиваються в міні-текстах. 

Було опитано 540 респондентів віком від 17 до 81 року. Анкетування 

мало підтвердити чи спростувати припущення про те, що респонденти всіх 

вікових та статевих груп звертаються до міні-текстів у пошуках необхідної 

інформації. Опитування дало змогу визначити ефективність ТМФ, виявити 

потребу аудиторії в цікавій та оригінальній формі подання інформації, у 

вираженні автором суб’єктивних поглядів та оцінок. Дослідження основних 

вимог аудиторії допомогло проаналізувати, наскільки вони реалізуються в 

міні-текстах, чи адресанти приділяють достатньо уваги інформаційному 

наповненню матеріалів, дотримуються об’єктивності тощо. 

Проведене анкетне опитування підтвердило, що досліджені нами ТМФ є 

специфічними жанровими утвореннями, які поєднали інформаційні та 

рекламні елементи. Від досліджених міні-творів аудиторія вимагає повноти, 

об’єктивності відомостей, як від інформаційних текстів, і оригінальності, 

цікавої форми подання відомостей, гумору, як від рекламних.  

Найбільше респонденти прагнуть бачити повноту відомостей у міні-

текстах. Лише 8% опитаних відповіли, що завжди знаходять у ТМФ усе 

необхідне, інші прагнуть більше інформації. Чоловіки частіше, ніж жінки, 

зазначали, що в міні-текстах недостатньо повно висвітлено тему розмови. 
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При цьому не можна сказати, що міні-тексти є зовсім неінформативними, 

майже половина опитаних (49%) лише інколи не знаходить необхідного в 

ТМФ, 19% респондентів шукають додаткову інформацію в інших джерелах 

тому, що так звикли, а не тому, що в міні-текстах бракує відомостей.  

Більше половини респондентів (59%) не задоволені мірою 

об’єктивності міні-текстів, неправду читачі виявляли частіше при перевірці 

інформації матеріалу (37%), рідше – на самому заході (22%), відвідати який 

спонукав міні-текст. Це свідчить про рекламне спрямування ТМФ, в яких 

позитивні характеристики предмета розмови можуть бути навмисне 

перебільшеними. Рівень незадоволення об’єктивністю міні-текстів при цьому 

набагато менший, ніж об’єктивністю рекламних матеріалів, третина 

респондентів (32%) акцентувала увагу на тому, що лише в рекламних міні-

творах можуть писати неправду, інші ТМФ є доволі об’єктивними.  

Від інформаційно-рекламних міні-текстів аудиторія вимагає 

характеристик, не притаманних класичним інформаційним матеріалам – 

оригінальної та цікавої форми подання відомостей, глибокого аналізу, 

вираженої авторської позиції, елементів гумору тощо. Вимогу до 

оригінальної та цікавої форми подання інформації в ТМФ висловили 97% 

опитаних. З віком кількість респондентів, які потребують цього, незначною 

мірою зменшується, старші опитані шукають передусім повної, ґрунтовної 

інформації, проте також визнають, що оригінальність міні-тексту – це завжди 

плюс. Найбільше цікаву форму подання даних респонденти хочуть бачити в 

анонсах. Саме ці тексти поряд з афішами та оглядами найчастіше читає 

аудиторія. 

Афіші найбільше читають опитані наймолодшого та середнього віку. 

Більшість старших людей переважно переглядає оголошення, чоловіки їх 

читають частіше, ніж жінки. Найрідше респонденти позначали замітки та 

анотації. Опитані віком від 50 років відповідали, що найменше з-поміж 

інших ТМФ переглядають рекламні матеріали. Їхня недовіра до цих ТМФ 

відбивається і в інших запитаннях.  
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Відповіді респондентів підтвердили попереднє припущення про те, що 

аудиторія шукає в ТМФ передусім інформацію практичного характеру, яка 

може впливати на її рішення (подивитися фільм, прочитати книгу, відвідати 

концерт, сходити в театр тощо). 82% опитаних навмисне звертаються з цією 

метою до міні-текстів, 15% респондентів переглядають їх, лише коли 

випадково натрапляють на такі матеріали на сторінках видань, в мережі 

інтернет тощо. Частота звернень до ТМФ з віком зменшується, проте це 

джерело інформації залишається популярним серед респондентів будь-якого 

віку та статі.  

Серед інших джерел на вибір опитаних передусім впливають поради 

знайомих, часто довіряють респонденти й відгукам реальних відвідувачів, 

користувачів, що розміщені, наприклад, в мережі інтернет. Тобто спонукають 

до дій аудиторію переважно люди, які, оприлюднюючи матеріал чи 

висловлюючи свою думку, не зацікавлені отримати прибуток. Анонси, афіші, 

оголошення, а також рецензії та огляди «дуже часто» й «часто» спонукають 

до дій 73% опитаних, що свідчить про ефективність таких матеріалів. Перші 

тексти впливають переважно на наймолодших респондентів, другі – на 

людей поважного віку. Рекламні матеріали є найменш ефективними текстами 

для представників усіх вікових та статевих груп, на чоловіків реклама 

впливає рідше, ніж на жінок. 
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РОЗДІЛ 3. 

ТИПОЛОГІЧНІ, ЖАНРОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА 

МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ  

3.1. Типологічні особливості малих текстових форм 

 

 

Як було зазначено вище, предметом дослідження є інформаційно-

рекламні ТМФ, написані професійними комунікантами, серед них: анонси, 

анотації, міні-огляди, міні-рецензії, афіші, деякі види оголошень 

(повідомлення про захід, акцію, конкурс тощо). Кожен вид цих матеріалів 

має свої типологічні особливості.  

Анонси є одними із найпоширеніших у мас-медіа ТМФ. Анонс можна 

визначити як невеликий за обсягом текст, мета якого – повідомити про певну 

подію, що відбудеться в майбутньому (концерт, спектакль, показ фільму, 

відкриття виставки, вихід книги тощо). Поряд з інформацією про координати 

заходу, анонси, розміщені в засобах масової інформації, часто містять 

відомості про суть предмета розмови (сюжет фільму, книги, короткий опис 

картин, представлених на виставці, історію створення інформаційного 

продукту, перелік учасників, організаторів акції, біографічні відомості про 

автора тощо). Цим анонс відрізняється від афіші, в якій може бути стисло 

повідомлено лише про час і місце заходу. Визначаючи межі поняття «анонс», 

варто додатково зауважити, що внаслідок явища дифузії, вони можуть бути 

розмитими, тобто коротке повідомлення про координати заходу, учасників 

можна трактувати і як анонс, і як афішу. Часто анонси розміщені на сторінках 

ЗМІ в рубриці «Афіша», яка є переліком (переважно в хронологічному 

порядку) подій, що відбудуться протягом певного періоду. У таких афішах 

можуть бути наявні підрубрики – «Кіно», «Театр», «Виставки», у межах яких 

розміщено як суху й коротку інформацію (місце, година, назва заходу), так і 

повноцінні анонси подій (наприклад, кіноанонси). Певні оголошення, 

особливо ті, що присвячені подіям культурного життя, творчим конкурсам, 
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можуть нагадувати анонси, містити додаткову інформацію про захід, проте 

мовностилістичні особливості оголошень і анонсів здебільшого відмінні. 

Поняття «анонс» об’єднує кілька типів текстів, що можуть відрізнятися 

функціями та способом подання матеріалу. Виникає необхідність типізації 

анонсів за різними ознаками. У табл. 3.1.1 представлено типологію цих ТМФ. 

Таблиця 3.1.1 

Типологія анонсів 

За цільовою 

аудиторію 

За тематичним 

спрямуванням 

За джерелом 

розміщення 

За функціями За характером 

інформації 

масові анонси кіно- та 

телепродуктів 

телеанонси інформаційні безоцінні 

призначені 

для певної 

групи осіб 

(пресанонси)  

анонси 

мистецьких 

заходів 

радіоанонси рекламні коментовані 

 анонси наукових 

заходів 

пресові 

анонси 

інформаційно-

рекламні 

 

 подієві анонси 

(анонси 

зустрічей, 

виступів, акцій, 

офіційних 

заходів тощо) 

інтернет-

анонси 

  

 

Анотації – це невеликі за обсягом тексти, в яких автори повідомляють 

про суть інформаційного продукту (переважно літературного твору) чи 

наукової розробки, тобто предметом розмови є об’єкт вторинної реальності: 

вже написана книга, стаття тощо. Структурні та мовностилістичні 

особливості анотацій залежать від джерела, в якому вони розміщені, від 

авторського задуму та від теми, якій присвячені. Аналіз цих ТМФ засвідчив, 

що вони не є стислими повідомленнями, написаними «сухою» мовою (окрім 

наукових анотацій), часто можуть містити прийоми привернення уваги 

читачів та засоби увиразнення мови. Анотації, написані літературознавцями, 

письменниками, є творами, в яких образно замальовано інформаційний 
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продукт, у таких випадках зазначені малі тексти стають подібними до міні-

рецензій, хоч і зберігають свою первинну функцію – окреслити суть, якості 

інформаційного продукту, а не оцінити його чи висловити власну думку (що 

є завданням міні-рецензій). Від анонсів, автори яких теж повідомляють про 

інформаційний продукт, анотації відрізняються тим, що в них частіше 

описано якісні характеристики та особливості книги, статті, збірки поезій 

тощо. У табл. 3.1.2 представлено типологію анотацій. 

Таблиця 3.1.2 

Типологія анотацій 

За 

цільовою 

аудиторію 

За 

тематичним 

спрямуванням 

За джерелом 

розміщення 

За функціями За характером 

інформації 

масові літературні анотації  

в пресі 

рекомендаційні 

(врахування  

потреб цільової 

аудиторії) 

оцінні  

(критична 

оцінка) 

призначені 

для певної 

групи осіб 

наукові анотації в 

наукових 

роботах 

описові 

(узагальнена 

характеристика) 

довідкові 

(основні 

відомості) 

  анотації в 

мережі 

інтернет 

реферативні 

(перелік 

основаних 

моментів + 

зміст) 

 

  анотації в 

книгах, 

журналах 

  

  

 Міні-рецензії. У таких невеликих за обсягом текстах автори передають 

враження від заходу чи інформаційного продукту, діляться емоціями, 

думками. Ці матеріали не містять глибокого аналізу предмета розмови, 

доказів; авторські оцінки – суб’єктивні, часто не пояснені. Міні-рецензії є 

продуктами індивідуального бачення адресантом ситуації, погляду на той чи 

інший твір, тому ці ТМФ не є різновидами класичних аналітичних рецензій. 



94 

 

 

Ці матеріали не лише повідомляють, а й певним чином привертають увагу 

читачів до теми, зацікавлюють, інтригують, певною мірою виконують 

рекламну функцію, особливо у випадках, коли рецензована виставка, 

кінопоказ ще тривають, або відбудуться в майбутньому. Типологічними 

ознаками міні-рецензій є, зокрема, широкий спектр засобів увиразнення 

мови, які використовують їх автори. 

У науковій літературі міні-рецензію інколи називають рецензією-

анотацією [83], підкреслюючи її описовий характер. На нашу думку, термін 

«міні-рецензія» є більш доречним, оскільки в анотації сказано про 

інформаційний продукт, а в міні-рецензії автор може повідомляти і про захід 

(фестиваль, концерт, зустріч, літературний вечір, презентацію тощо), тобто 

межі поняття ширші. У табл. 3.1.3 представлено типологію міні-рецензій. 

Таблиця 3.1.3 

Типологія міні-рецензій 

За цільовою 

аудиторію 

За тематичним 

спрямуванням 

За джерелом 

розміщення 

За функціями За характером 

інформації 

масові міні-рецензії  

на кіно- та 

телепродукти 

пресові  

міні-рецензії 

міні-рецензії- 

відгуки 

оцінні 

аргументовані 

розраховані 

на вузьку 

аудиторії 

міні-рецензії  

на літературні 

твори 

міні-рецензії, 

розміщені в 

мережі 

інтернет 

описові оцінні 

неаргументо-

вані  

 міні-рецензії  

на мистецькі 

заходи 

 критичні  

 музичні  

міні-рецензії 

 рекоменда-

ційні 

 

 

Міні-огляди. У цих текстах окреслено сукупність подій, явищ, 

інформаційних продуктів, оцінку подано крізь призму авторського бачення. 

Як і в міні-рецензії, у міні-огляді немає глибокого аналізу, він містить 

авторську інтерпретацію побаченого, почутого чи прочитаного. Кількість 
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предметів відображення та принцип їхнього відбору залежать від задуму 

адресанта та мети тексту. Об’єктом оцінки можуть бути як події, що 

відбулися чи відбудуться в певний проміжок часу, інформаційні продукти, 

відзначені найвищою оцінкою журі конкурсів, так і твори, які справили на 

автора найбільше враження (картини на виставці, цікаві книги), тобто які 

адресант виділив серед інших, спираючись на власні вподобання. Предметів 

відображення переважно небагато, кожен із них адресант може детально 

описувати чи стисло характеризувати. Як і в міні-рецензіях, у міні-оглядах 

може бути сказано й про те, що широка аудиторія не встигла побачити, 

прочитати, в останньому випадку можна констатувати рекламну 

спрямованість таких матеріалів. У табл. 3.1.4 представлено типологію міні-

оглядів. 

Таблиця 3.1.4  

Типологія міні-оглядів 

За цільовою 

аудиторію 

За тематичним 

спрямуванням 

За джерелом 

розміщення 

За функціями За характером 

інформації 

масові міні-огляди 

кіно- та 

телепродуктів 

пресові  

міні-огляди 

міні-огляди-

відгуки 

оцінні 

аргументовані 

розраховані 

на вузьку 

аудиторії 

міні-огляди 

літературних 

творів 

міні-огляди, 

розміщені в 

мережі 

інтернет 

описові оцінні 

неаргументо-

вані 

 міні-огляди 

мистецьких 

заходів 

 критичні  

 музичні  

міні-огляди 

 рекоменда-

ційні 

 

 

Оголошення. Ці тексти мають спільну з анонсами та афішами функцію 

– повідомити про те, що відбудеться в майбутньому. Така характеристика 

відрізняє зазначені матеріали від анотацій, міні-рецензій та міні-оглядів, 

предметом відображення яких передусім є вторинна реальність. Попри 
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подібність оголошень до анонсів, вони містять менше деталей, у таких 

текстах часто відсутні засоби увиразнення мови, інтригуючі деталі. В 

оголошеннях може також бути повідомлено про те, що вже відбувається або 

відбулося раніше, анонсуються лише нові заходи [164, 66]. У дослідженні 

проаналізовано саме публіцистичні інформаційно-рекламні оголошення 

(оголошення-оповіщення), в яких сказано про запланований захід. 

Оферативні оголошення (де пропонують товари чи послуги) та оголошення-

запити (де шукають товари чи послуги) [26, 134] – не публіцистичні тексти, 

вони розраховані на задоволення індивідуальних потреб адресантів, тому до 

вибірки не потрапили. У табл. 3.1.5 представлено типологію оголошень. 

Таблиця 3.1.5 

Типологія оголошень 

За цільовою 

аудиторію 

За тематичним 

спрямуванням 

За джерелом 

розміщення 

За функціями За характером 

інформації 

масові подієві 

оголошення 

пресові 

оголошення 

оголошення-

оповіщення 

безоцінні 

призначені 

для певної 

групи осіб 

оголошення про 

народження, 

заручини, 

смерть 

інтернет-

оголошення 

оголошення-

запити 

коментовані 

 оголошення-

заборони, 

застереження 

оголошення, 

розміщені на 

зовнішніх 

носіях 

оферативні 

оголошення 

(оголошення-

пропозиції) 

 

 шлюбні 

оголошення 

   

 оголошення про 

загублені/знайде

ні речі 

   

 оголошення про 

пошук товарів/ 

послуг 

   

 оголошення про 

продаж товарів/ 

надання послуг 
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Афіша. У цих текстах коротко повідомлено про місце і час події, що 

відбудеться, переважно відсутні уточнення та доповнення. Афішу можна 

розглядати як форму повідомлення (аркушеве видання) та як окремий 

матеріал малої форми, що містить текстову інформацію. Остання може 

виконувати вторинну роль, якщо афіша містить зображення, або первинну, 

якщо зображення відсутнє. Текст афіші побудований як текст інформаційної 

замітки, в якому містяться відповіді на такі основні питання: «хто?», «що?», 

«де?», «коли?». На відміну від замітки, зазначені міні-тексти мають рекламне 

спрямування. Афішею називають повідомлення про один захід і перелік 

кількох подій, творів, інформація про які подана у хронологічному порядку 

або відсортована за тематичним принципом. Типологічною ознакою афіші є 

підвищена інформативність. У певних виданнях у рубриці «Афіша», окрім 

повідомлення про самі заходи, може бути розміщена додаткова інформація, 

мета якої зацікавити читача. Так, в афіші подій журналу «Країна» автори 

друкують довідку, що має опосередкований зв’язок із новим заходом 

(наприклад, повідомляють про цікаві факти з історії оперних театрів, нижче 

сказано, коли відбудеться гала-концерт до закриття театрального сезону). У 

табл. 3.1.6 представлено типологію афіш. 

Таблиця 3.1.6 

Типологія афіш 

За 

цільовою 

аудиторію 

За тематичним 

спрямуванням 

За джерелом 

розміщення 

За функціями За 

характером 

інформації 

масові афіші 

мистецьких 

заходів 

розміщені на 

зовнішніх 

носіях 

рекламні стислі 

(містять 

координати 

подій) 

 

 агітаційні  

афіші 

розміщені 

 в пресі 

агітаційні розгорнуті 

(містять 

додаткову 

інформацію) 
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Серед усіх різновидів ТМФ вирізняються рекламні тексти. Їхні автори 

вживають набагато більше позитивних оцінок, засобів створення інтриги та 

прийомів, покликаних зацікавити читачів, ніж автори оголошень чи афіш. 

Мета останніх – дати коротку, але об'єктивну інформацію про час і головні 

особливості запланованої події, про найбільш важливі її передумови, етапи 

проведення, мета рекламних текстів – забезпечити популярність і, як 

наслідок, продаж якомога більшої кількості продукції. Рекламні тексти в 

дослідженні розглянуто з метою зіставлення їх з іншими публіцистичними 

ТМФ, що мають рекламне спрямування. 

Таким чином, типологічними ознаками всіх ТМФ, що стали об’єктом 

дослідження, є компресія інформації, рекламний характер, жанрова дифузія, 

вторинність, економія мовних засобів. Такі матеріали покликані інформувати 

читачів з новинками кіно, літератури тощо, написані також з метою впливу 

на аудиторію, часто стимулювання бажання подивитися фільм, відвідати 

виставу, концерт, фестиваль тощо.  

Серед ТМФ інформаційно-рекламного характеру є такі, що об’єктивно 

висвітлюють подію, яка відбудеться, – анонси, оголошення, афіші, та ті, в 

яких предмет розмови подано крізь призму авторського бачення – міні-

рецензії, міні-огляди, анотації, певні види анонсів літературно-мистецьких 

заходів. Для більш повного дослідження розмаїття ТМФ, їх було типізовано 

за різними ознаками. Після виокремлення підвидів кожного матеріалу 

невеликої форми, було більш чітко виділено тексти, що становлять 

найбільший інтерес для науки про соціальні комунікації, а саме 

публіцистичні ТМФ.  
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3.2. Жанрова характеристика текстів малої форми. 

 

Як було зазначено в першому розділі, вчені не дійшли спільної думки 

щодо видів та жанрового розмаїття малих текстів. Деякі дослідники в  

роботах не приділяють уваги питанню жанрової специфіки міні-текстів, інші 

пропонують класифікації, що не відповідають прийнятому в науці поділу 

жанрів на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні. Нерідко 

думки вчених щодо цих характеристик міні-текстів суперечать одна одній. 

Перш ніж вивчати жанрові особливості малих текстів варто 

розмежувати журналістські та рекламні ТМФ. Слід зазначити, що їхня 

цільова установка може бути подібною, деякі типи міні-текстів (анонси, 

анотації, афіші, тексти опису товарів тощо) дослідники називають 

різновидами комерційної реклами. Це твердження є правильним лише в тому 

випадку, якщо малі тексти написані з метою просування на ринку об'єкта 

рекламування, формування інтересу до нього, приносять комерційний 

прибуток тощо. Так, кіноанонс може бути видом реклами, якщо він 

розміщений на сайті кінотеатру, в ньому сказано про фільм, який виходить на 

екрани, отже, текст стимулює людей до відвідування цього кінотеатру та 

придбання квитків. Водночас анонс благодійного заходу, який організовують 

громадські об’єднання, не можна назвати безпосередньою рекламою, хоча в 

деяких випадках такий текст зберігає рекламну спрямованість.  

Аналіз анонсів (розміщених на різних інтернет-ресурсах) благодійної 

акції, присвяченої святкуванню всенародного Дня батька, підтвердив, що в 

таких текстах може бути наявна інформація рекламного характеру: автори 

або вказують організаторів заходу [345], [347], або учасників-артистів [341]. 

Тобто навіть анонс некомерційного заходу може зберігати рекламні 

характеристики, як і інші ТМФ, в яких повідомлено про майбутню подію або 

новий інформаційний продукт. Водночас дані про організаторів, учасників 

заходу журналіст часто вводить у матеріал не з метою позитивного 

висвітлення аспектів їхньої діяльності (як у рекламі), а для доповнення 
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тексту додатковою інформацією, яка може привернути увагу читача до події, 

пояснити певні моменти (наприклад, чому той чи інший артист вирішив 

взяти участь у заході, чи стикався він із проблемою/хворобою, на лікування 

якої збирають гроші тощо). Навіть якщо в матеріалі сказано про новий 

інформаційний продукт (наприклад, фільм, книгу, спектакль), зазначено його 

переваги, це ще не означає, що текст є рекламою, оскільки перед автором 

можуть стояти інші завдання (розповісти, пояснити, поділитися враженням 

тощо). Розглянемо детальніше, які цілі ставлять перед собою автори малих 

текстів інформаційно-рекламного характеру і автори класичних рекламних 

повідомлень. 

Мета більшості досліджених нами ТМФ – інформувати та зацікавлювати 

аудиторію предметом розмови, іноді стимулювати відвідування заходу. 

Реклама спрямована передусім на те, щоб викликати в потенційного 

покупця потребу, а іноді й необхідність купити товар чи замовити послугу. 

Такий комерційний текст формує позитивний образ продукції, цінності, 

навіть спосіб мислення споживача. Саме тому в рекламних матеріалах 

знаходимо багато прийомів прихованого впливу на аудиторію, водночас вони 

практично відсутні в інших малих матеріалах. Тексти реклами часто 

апелюють до підсвідомості, маніпулюють почуттями людей, формують 

потрібне уявлення про речі, явища, пропагують певний стиль життя. 

Водночас інші ТМФ найчастіше написані з метою ознайомлення читачів з 

предметом розмови, автори не переконують адресата в необхідності діяти 

певним чином (купити товар, прочитати книгу або відвідати захід). Отже, 

ТМФ, написані журналістами й розміщені в мас-медіа, варто відмежувати від 

класичних рекламних повідомлень. 

У журналістських ТМФ наявна переважно об’єктивна оцінка теми 

розмови. Наприклад, в анонсі фільму «Бентежна Анна» автор намагається 

прогнозувати реакції глядачів, зазначаючи, що одні телекартину назвуть 

психологічним кіношедевром, інші – нудною, безкінечною «жуйкою» [221]. 

При цьому адресант не дотримується жодного із зазначених поглядів, є 
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неупередженим інформатором. Усе це відрізняє анонс від рекламного 

повідомлення, в якому описано лише переваги продукту.  

Незважаючи на подібність предмета відображення, відзначаємо 

відмінність основних жанротворчих чинників реклами та інших міні-

текстів – призначення матеріалу, способів реалізації авторами поставленої 

мети, стилістичних засобів. Ті авторські ТМФ, які не є рекламними 

матеріалами, варто розглядати в системі жанрів журналістики. 

В українській журналістиці жанром вважають «усталений тип твору, 

який склався історично, характеризується особливим способом освоєння 

життєвого матеріалу й чіткими ознаками структури» [22, 76]. Жанри 

періодичної преси поділяють на інформаційні, аналітичні та художньо-

публіцистичні. До першої групи належать замітка, репортаж, інтерв'ю та звіт, 

другу складають кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, а третю – 

нарис, фейлетон, памфлет, етюд та есе [190]. Якщо мова йде про 

радіомовлення, варто згадати й інші жанри, характерні для цього каналу 

передання інформації, наприклад радіоп'єсу, радіодраму, радіофільм, 

радіобесіду та ін. На телебаченні поширеними є такі специфічні для цього 

типу ЗМІ жанри, як ток-шоу, круглий стіл, дискусія, реаліті-шоу, 

документальний телефільм тощо.  

У роботах, присвячених класифікаціям жанрів журналістики, 

інформаційно-рекламні ТМФ практично не згадуються. Винятком є 

дослідження О. О. Тертичного, у якому деякі малі тексти вивчаються як 

різновиди замітки (анонси, анотації, бліц-портрети, міні-рецензії, міні-

поради тощо) [164, 65–71]. Водночас питання-відповіді, бліц-опитування й 

некрологи вчений вивчає як окремі інформаційні жанри. Варто зазначити, що 

інформаційні замітки (окрім розширених) теж можна назвати ТМФ, оскільки 

це матеріали невеликого обсягу, для яких характерні лаконізм, стислість, 

мовна компресія, смислова завершеність. 

Чи можна досліджені нами ТМФ вважати різновидами замітки? 

Стислість викладу теми, оперативність подання матеріалу, наявність 
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відповідей на головні питання: «Хто? Що? Де? Коли? Як?» справді 

притаманні багатьом міні-текстам. Водночас детальне вивчення критеріїв 

поділу на жанри (жанротворчих чинників) показало, що між замітками та 

іншими публіцистичними ТМФ більше відмінного, ніж спільного. 

Наприклад, один із критеріїв – це «особливості літературно-стилістичних 

засобів». Для інформаційної замітки характерні «стриманість» стилістичних 

засобів, відсутність конструкцій експресивного синтаксису, це не завжди 

притаманно анонсам, міні-рецензіям та іншим ТМФ. Останні швидше 

нагадують замітку за формою, при цьому можуть містити стилістично 

забарвлену лексику, оригінальні образи тощо. 

Одним із найважливіших жанротворчих чинників є мета, з якою 

написано матеріал [190]. Призначення замітки – інформувати  аудиторію, 

багато інших міні-текстів створені ще з метою зацікавити, привернути увагу, 

показати цінність продукту (книги, фільму, вистави) для аудиторії. Відсутні в 

замітці також оцінні судження, які притаманні багатьом інформаційно-

рекламним міні-текстам. Наприклад, автори кіноанонсів та інших 

матеріалів, присвячених кіномистецтву, можуть дозволити собі висловити 

суб’єктивні  думки щодо драматургії фільму: «... надто вже вона слабка і 

примітивна, навіть за мірками дитячої казки на ніч»* [275], музики: 

«Глибина і масштабність звучання оркестрових дійсно можуть сколихнути 

нутро» [256]. У кіноанонсах наявні й прийоми діалогізації, автори таких 

текстів немов звертаються безпосередньо до читача, встановлюючи контакт з 

ним, провокують на перегляд фільму, наприклад, зі складним сюжетом 

«Заплутано? Спробуйте розплутати самі» [302].  

Такі прийоми привернення уваги читачів у замітках та інших 

інформаційних жанрах майже не використовуються. Різним у замітках і ТМФ 

інформаційно-рекламного характеру є й предмет оповіщення (ще один 

жанротворчий чинник). В інформаційній замітці частіше змальовано факти, 

 

* тут і далі приклади подано згідно з оригіналом, без виправлення помилок  
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події, ситуації, процеси, що відбулися в світі (так звана «первинна 

реальність»), багато міні-текстів описують «вторинну реальність» –  фільми, 

книги, спектаклі, концерти тощо. Вищезазначене не дає підстав вважати 

інформаційно-рекламні міні-тексти різновидами замітки чи іншого 

інформаційного жанру.  

Багато міні-текстів мають спільні характеристики з рецензіями та 

оглядами. Передусім це стосується тих ТМФ, в яких подання фактів 

доповнюється їхньою інтерпретацією, коментарем або оцінкою, що 

характерно для зазначених аналітичних жанрів. Вищевказане бачимо, 

насамперед, у міні-рецензіях та міні-оглядах, деяких видах анонсів, анотацій. 

Як вже було зазначено, класична рецензія вимагає від її творця глибокого 

проникнення в сутність речей, аргументації своїх тверджень, чого немає в 

міні-рецензії. Наприклад, в міні-рецензії «Герой нашого часу» автор 

намагається розкрити образи головних героїв за допомогою низки художніх 

засобів: порівняння: «Василь, як билинний богатир, намагається долати 

перешкоди», риторичного запитання, яке ставить собі головний герой: «А чи 

посильний я вибрав тягар?», епітетів: «яскрава, сильна Регіна» [237] тощо. 

Проте загальної оцінки серіалу, глибокого аналізу, наприклад втілення 

авторського задуму чи актуальності теми, в цьому анонсі немає, саме тому, 

хоча подібні тексти й мають ознаки рецензії, ці ознаки розкриваються 

недостатньою мірою. 

Класичний огляд спрямований на оцінку сукупності однорідних фактів з 

певної сфери життя з метою формування у читача об’єктивної й цілісної 

картини дійсності. У міні-оглядах окреслюються схожі явища, але їхня 

оцінка не відрізняється глибиною, автор не ставить собі за мету виявити 

зв’язки між явищами. У міні-оглядах і міні-рецензіях спостерігаємо лише 

елементи аналітики, масштаб охоплення теми та глибина інтерпретації 

фактів (що також є жанротворчими чинниками) менші, ніж у класичних 

оглядах та рецензіях. 
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Інші ТМФ, в яких наявна авторська оцінка теми розмови (певні анонси, 

анотації), як і міні-рецензії та міні-огляди, не можна називати аналітичними 

матеріалами, хоча вони й мають деякі риси останніх. Аргументація, 

пояснення, узагальнення в цих інформаційно-рекламних міні-текстах 

спрямовані не стільки на створення об'єктивної картини, різнобічного 

розуміння предмета розмови, скільки на формування певного ставлення до 

нього, отже, на стимулювання читача тексту до певних дій. У ТМФ 

переважно немає глибокого дослідження теми, що є обов’язковим для 

аналітичних матеріалів.  

Відмінність інформаційно-рекламних ТМФ від матеріалів художньо-

публіцистичних жанрів полягає в тому, що для останніх характерне більш 

повне, наочне висловлення думок та почуттів, малі тексти поступаються 

образністю мови, глибиною відображення явищ дійсності, тобто 

спостерігаємо відмінність жанротворчих чинників. У анонсах, міні-рецензіях, 

анотаціях, міні-оглядах тощо теж використовуються риторичні та стилістичні 

фігури. Вони надають необхідного забарвлення предмету розмови, роблять 

процес прочитання тексту цікавішим для аудиторії, додають інтриги, 

посилюють позитивний образ книги, фільму, спектаклю, заходу. Утім, 

основна функція більшості досліджених нами ТМФ – інформувати про 

подію, продукт, а не порушувати гостре питання, характеризувати проблемну 

ситуацію, висміювати явище чи ділитися особистими спостереженнями, що є 

метою памфлетів, фейлетонів, нарисів та інших художньо-публіцистичних 

жанрів.   

Таким чином, анонси, анотації, міні-рецензії, оголошення, афіші та інші 

малі форми не є різновидами традиційних інформаційних, аналітичних чи 

художньо-публіцистичних жанрів, для міні-текстів характерні свої цілі, 

способи їхньої реалізації, стилістичні засоби та інші жанротворчі чинники. 

Малі тексти також не можна назвати самостійними видами інформаційних, 

аналітичних чи художньо-публіцистичних жанрів, оскільки в них складно 

виділити одну жанрову домінанту. Анонс, оголошення, анотація, міні-
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рецензія тощо можуть бути написані в різних стилях, поєднувати елементи 

різних жанрів. Розглянемо це твердження на прикладі деяких видів анонсу. 

У прес-анонсі автор насамперед повідомляє про майбутню подію, надає 

основні відомості про неї, коротко характеризує захід, перераховує 

учасників, все це вказує на інформаційну спрямованість тексту. Структура 

прес-анонсу нагадує структуру новинного повідомлення – про найголовніше 

сказано на початку тексту, далі розповідається про менш важливе (правило 

перевернутої піраміди). Тобто прес-анонс подібний до інформаційного 

матеріалу, як і анонс випуску новин (який, наприклад, розміщують на сайті 

телеканалу). 

 Зазначений анонс випуску новин є стислим викладом суті подій, що 

відбулися, при цьому мета такого тексту не тільки сповістити про що-небудь 

читача (як у прес-анонсі), але й заінтригувати, стимулювати аудиторію, 

наприклад, до повного перегляду випуску новин. Для реалізації цього 

завдання автори тексту використовують певні прийоми інтригування читачів: 

«Як ректора-хабарника Мельника примусово доставляли в суд і як в центрі 

Києва вдарило струмом трьох хлопців – про все це дивіться у випуску о 

19:30» [294]. Підсумовуємо, цілі новинного та прес-анонсів не збігаються, 

різним є й предмет відображення (у першому типі матеріалу – факт, що мав 

місце, про який журналіст зняв сюжет, у другому – це подія, що відбудеться 

в майбутньому). 

Заінтригувати читача покликаний і кіноанонс, на відміну від попередніх 

типів анонсу, його складно вважати інформаційним жанром, опис сюжету 

фільму може нагадувати художній твір, в якому наявні елементи композиції, 

засоби створення інтриги або емоційної напруги, іронічні коментарі, 

просторічна лексика тощо. Основна мета кіноанонсів – передати інформацію 

про фільм, це об’єднує його з матеріалами інформаційного жанру. Водночас 

прийоми та засоби привернення уваги читачів, образність, риторичні та 

стилістичні фігури, що використовують автори цих анонсів, більш характерні 

для художньо-публіцистичних жанрів. У кіноанонсах також можуть бути 
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наявні елементи аналітики, отже, цей ТМФ містить характеристики різних 

жанрів, при цьому його важко диференціювати як один із них.   

 Розмитість жанрових меж міні-тексту призводить до того, що іноді 

важко визначити його тип (наприклад, міні-рецензія чи анотація, оголошення 

чи анонс), відбувається дифузія жанрів. Одним із прикладів цього явища є 

міні-текст під назвою «9 місяців болю й ран». З одного боку, матеріал можна 

назвати анотацією до нової книги Оксани Забужко, в якій окреслено тему й 

новизну літературного твору, з іншого – автор цього ТМФ аналізує цінність 

книги, ділиться враженнями, які виникають після її прочитання, все це 

характерно для міні-рецензії. Наприкінці тексту автор надає інформацію про 

те, як минула презентація книжки, аналізується не лише окремий твір, а весь 

захід [359]. Таким чином міні-текст присвячений описові літературного 

продукту та його презентації, в ньому наявні елементи й анотації, і міні-

рецензії.  

Завдяки явищу дифузії автори міні-текстів можуть доповнювати 

інформацію цікавими для читачів деталями, наштовхуючи їх на роздуми, 

викликаючи емоційну реакцію, отже, ефект від прочитання подібних 

матеріалів буде сильнішим, ніж від опрацювання класичного інформаційного 

повідомлення. ТМФ інформаційно-рекламного характеру є окремими, 

своєрідними типами творів, але називати анонси, афіші, оголошення, міні-

рецензії тощо самостійними жанрами було б неправильно, швидше вони 

можуть поєднувати в собі елементи різних жанрів. Вважаємо, що підхід до 

вивчення міні-текстів як форм інформації є найбільш об'єктивним [16], також 

їх можна назвати жанровими формами або жанровими утвореннями.  

Таким чином, анонси, анотації, міні-рецензії, міні-огляди, оголошення, 

афіші є самостійними жанровими утвореннями, незважаючи на їхню 

подібність до традиційних жанрів, наприклад, замітки, рецензії, есе або 

огляду. Завдяки явищу дифузії досліджені ТМФ набувають нових рис, 

характеристик, функцій, прийомів впливу на аудиторію. Деякі малі тексти 

подібні до рекламних матеріалів (анонси, оголошення, афіші, анотації тощо), 
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проте відмінність їхніх жанротворчих чинників не дають права вважати 

зазначені міні-тексти різновидами комерційних творів, хоча варто 

констатувати їхню рекламну спрямованість. Більшість міні-текстів мають 

чіткі ознаки інформативності, деяким з них притаманні риси, характерні для 

аналітичного та художньо-публіцистичного стилів. 

 

3.3. Функціональна спрямованість текстів малої форми 

 

Аналіз міні-текстів засвідчив, що два ключових завдання більшості з 

них – повідомлення нової інформації та вплив на читача, переважно 

стимулювання його до певних дій (подивитися фільм, прочитати книгу, 

відвідати захід). Інформаційна функція в публіцистичних текстах завжди 

пов’язана з комунікативною, суть якої в тому, що автори матеріалів мають 

змогу не просто щось повідомити, а й висловити власні почуття, емоції, дати 

оцінку предмету розмови, тобто за допомогою відомостей вони передають 

адресатам комунікативні смисли. Навіть в афішах та оголошеннях стисле 

повідомлення – це своєрідна комунікація між автором та читачем, вона має 

певну мету та способи реалізації. Утілення завдань, що стоять перед 

адресантами цих текстів, можливе лише при адекватному сприйнятті й 

розумінні читачами зображуваних фактів. Тобто інформаційна, 

комунікативна та функція впливу – основні для текстів, що є об’єктом 

аналізу. Розгляньмо, яким чином реалізуються зазначені функції в малих 

текстах різного типу.  

Інформаційна функція. У таких ТМФ, як афіші, анонси та  

оголошення, в яких сказано про захід, що відбудеться, міститься нова стисла 

інформація про час, місце події та її суть. Відомості можуть подаватися 

лаконічно, сухо або з використанням засобів привернення уваги читачів. В 

інших ТМФ інформаційно-рекламного характеру – анотаціях, міні-рецензіях, 

міні-оглядах часто основні дані доповнені промовистими деталями, 

авторськими судженнями, інтерпретацією зображуваних явищ.  
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Комунікативна функція. У текстах міні-рецензій та міні-оглядів 

адресанти часто щиро та безпосередньо діляться своїми враженнями від 

прочитаного, почутого, побаченого, вживають розмовну, експресивно 

забарвлену лексику, вигуки, риторичні фігури тощо. В анонсах та анотаціях 

рідше, проте також використовуються зазначені прийоми, хоч основне 

завдання, що стоїть перед авторами цих текстів, – не поділитися враженнями 

та проаналізувати (як у міні-рецензіях та міні-оглядах), а пояснили, 

розповісти, окреслити тему розмови, тобто комунікативна мета є іншою. В 

основі рекламної комунікації лежить не повідомлення чи аналіз, а мотивація 

споживача, моделювання його поведінки.  

Функція впливу. Будь-яке повідомлення, усне або надруковане, так чи 

інакше впливає на реципієнта. Адресант публіцистичного тексту знає, який 

ефект його твір має справити на читача: покликаний він спонукати до певних 

дій, наштовхнути на роздуми чи змінити установки та погляди тощо. Серед 

усіх текстів невеликого обсягу найповніше функція впливу представлена в 

рекламних матеріалах, на прикладі цих текстів можна розглянути засоби її 

реалізації, що дасть можливість потім зіставити останні з тими прийомами, 

що використовують автори інформаційно-рекламних текстів малого обсягу.  

Як відомо, впливати твори можуть на емоції, інтелект, поведінку, 

цінності та орієнтири. Адресанти можуть використовувати прямі заклики до 

дій чи вдаватися до маніпуляції свідомістю читача. Автори рекламних 

творів часто реалізовують свою мету за допомогою навіювання та 

переконання. Адресанти цих текстів створюють так звані психологічні 

пастки, за допомогою яких моделюють у свідомості читача найбільш 

привабливий образ товару та стимулюють бажання його придбати. Приклади 

вживання зазначеного прийому наявні в коротких стислих гаслах, як, 

наприклад, у рекламі журналу "ANTURAZH": « … для тих, хто любить 

жити яскраво!» [292]. Це гасло стає засобом стимулювання інтересу читача 

реклами до предмета розмови, адже кожен підсвідомо прагне зробити своє 
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життя цікавим і наповненим подіями, тому в аудиторії має виникнути 

мимовільне бажання долучитися до тих, кому це вдалося.  

Щоб вплив від рекламного тексту був ефективним, останній має 

закарбовуватися в пам’яті читача. Для більшої концентрації уваги аудиторії 

на тексті, його автори вже в заголовках використовують, наприклад, різні 

шрифти. Так, у передвиборчій рекламі Української народної партії великими 

літерами виділено спонукальний компонент: «Вихід із кризи є – КУПУЙ 

УКРАЇНСЬКЕ!» [228]. У рекламному тексті використовують прийоми 

маніпуляції патріотичними почуттями читача, що стає особливо актуальним 

у наш час, коли деякі люди свідомо бойкотують російські товари й надають 

перевагу вітчизняним. «Купуй українське» у зазначеному контексті є одним 

із гасел рекламованої партії, читати про яку, може, адресат і не захотів би, 

якби його увагу не привернув слоган.  

Одним із найпотужніших прийомів психологічного впливу на свідомість 

читача друкованої реклами й на бажання придбати товар чи скористатися 

послугою є використання в тексті привабливих зображень. Наприклад, 

розміщений у журналі "ANTURAZH" малюнок затишної світлої кімнати 

готельно-ресторанного комплексу супроводжує текст: «Так виглядає 

справжній відпочинок» [292]. Перейшовши за посиланням, читач зможе 

детальніше дізнатися про переваги проведення часу в мережі рекламованого 

комплексу, позитивне враження від якого в нього вже мало скластися 

завдяки вдало підібраному малюнку. 

 Для реалізації функції впливу в рекламних текстах автори можуть 

також уживати повтори назви компанії чи продукції (щоб читач швидше 

запам’ятав необхідну інформацію), заголовки з елементами інтриги (щоб 

адресат захотів прочитати весь текст реклами й роз’яснити для себе 

незрозумілі аспекти), коментарі експертів (щоб викликати довіру аудиторії 

до товару, довести ефективність його вживання/використання), цифри (щоб 

за допомогою фактів підтвердити користь від придбання товару) тощо. У 

досліджених нами інформаційно-рекламних ТМФ автори спонукають до дій 
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частіше за допомогою закликів, введення в текст інформації, здатної 

привернути увагу, ніж за допомогою прийомів психологічного впливу, 

маніпуляції, навіювання думки.  

Інформаційно-рекламні міні-тексти містять елементи інтриги, 

недомовки, позитивні оцінки предмета розмови можуть бути подані крізь 

призму бачення експертів у тій чи іншій галузі, широко вживаними є фігури 

експресивного синтаксису, зображення, промовисті деталі. Таким чином, 

функція впливу в анонсах, анотаціях, міні-рецензіях, міні-оглядах, афішах, 

оголошеннях реалізується за допомогою графічних, текстових, 

ілюстративних засобів.  

Для різних видів рекламних текстів характерні й інші додаткові функції. 

Наприклад, політична реклама виконує поряд із інформаційною – 

ідеологічну та пропагандистську функцію, у випадку з соціальною 

рекламою можемо говорити про аксіологічну чи про функцію соціалізації. 

Зазначені функції в міні-текстах можуть реалізуватися лише частково, 

наприклад, аксіологічна – у міні-рецензіях, міні-оглядах (ці тексти, якщо 

читачі вважають їхніх авторів авторитетами, можуть певним чином 

позначатися на культурних смаках аудиторії) тощо. 

Вплив на читача може бути реалізованим завдяки іншим функціям, що 

виконують у ТМФ вторинну роль. Так, важливою умовою довіри аудиторії 

до інформації, її позитивного сприйняття, а отже здатності останньої 

спонукати до дій, є симпатія до автора тексту. Адресанти можуть 

використовувати різні прийоми для встановлення контакту з читачами, 

однією з важливих функції виступає фатична (контактовстановлювальна). 

Приклади її реалізації наявні в таких малих текстах, як анонси, міні-рецензії, 

міні-огляди, у певних видах анотацій, оголошень, афіш тощо. Автори малих 

творів для досягнення своєї мети часто вживають прийом діалогізації 

(своєрідна розмова з читачем матеріалу). Контакт встановлюється за 

допомогою риторичних та прямих запитань, звертань, вживання займенників 

(ти, ви) тощо. Наприклад, анонс дитячого кастингу до телевізійного центру 
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«Кадрики» починається зі слів: «Мрієш про велику сцену? Мариш 

телебаченням та кіно? Телевізійний центр «Кадрики» зробить усе, щоб твої 

мрії збулися!» Після звертання до аудиторії автори тексту закликають її до 

дій: «Поспішайте на кастинг і ставайте частиною дружнього колективу 

«Кадриків!» [295]. Зазначені прийоми викликають у читача враження 

персональної адресованості, посилюють експресію тексту, що свідчить про 

те, що вони є засобами реалізації експресивної функції. У зазначеному 

прикладі реалізується також спонукальна функція, що виявляє себе в 

прямих закликах до дій. 

Питальні конструкції в ТМФ часто також виконують функцію 

інтригування. Наприклад, автори анонсу телепередачі «Як це?» з перших 

слів намагаються зацікавити читача, поставивши йому запитання, відповідь 

на яке є прогнозовано ствердною: «Вам ніколи не хотілося зазирнути за двері 

з написом "Стороннім вхід заборонено"?» [355]. Далі в анонсі сказано про те, 

що тепер зазначене бажання можливо втілити, адже з’явилася відповідна 

програма. 

Заінтригувати читача тексту можуть враження та почуття адресанта, 

особливо, якщо вони подані в експресивній формі. Приклади наявності таких 

часто знаходимо в міні-рецензіях на літературні, художньо-мистецькі твори: 

«Урра! Шкандаль у благородній родині української літератури!» [216]. 

Вживання діалектизму «шкандаль» у крилатій фразі та декількох 

приголосних літер у вигуку «ура» посилюють виразність тексту, апелюють 

до почуттів та емоцій читача, викликаючи інтерес до предмета розмови. У 

самій рецензії адресант аналізує роман Юрія Андруховича, який книгарня 

відмовляється продавати через нетрадиційний погляд на образ Богдана-Ігоря 

Антонича: «…постає перед нами така постать, що ух!». Зазначений вигук 

посилює експресію, як і наведена наприкінці тексту цитата Вольтера щодо 

справжньої демократії: «Я ненавиджу їхні погляди, але готовий померти за 

те, щоб вони могли вільно їх висловлювати». Таке завершення тексту 

викликає додаткові роздуми щодо права авторів по-новому зображувати 
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певні речі чи постаті та поваги до цього права з боку інших. Цитати в міні-

текстах є ефективним засобом увиразнення змісту, апелювання до інтелекту 

або емоцій людини, вони часто посилюють вплив твору на читача. Таким 

чином, у міні-рецензії реалізуються експресивна та функція інтригування. 

Емоційний вплив на читача в ТМФ часто здійснюється за допомогою 

конструкцій експресивного синтаксису, одним із його засобів є парцеляція 

(розчленування синтаксично пов’язаного тексту на окремі частини/відрізки). 

Приклад вживання прийому знаходимо в міні-рецензії на сольний концерт 

групи «Грін Грей» із симфонічним оркестром: «Задумали вони це досить 

давно, але втілили в життя досить не скоро. Однак, утілили» [326]. За 

допомогою парцеляції автор тексту наголошує, що мова йде про концерт 

дуже високого рівня, який можна назвати чи не апогеєм творчості групи, 

саме тому й підготовка до втілення задуму була тривалою.  

З метою реалізації експресивної та інших функцій автори ТМФ часто 

вживають і повтор. Цей засіб слугує для додаткового підкреслення думки чи 

факту, акцентування на його деталях. Приклад знаходимо в міні-рецензії на 

книгу Тоніно Бенаквіста “Сага”: «Що сталося б з вашою психікою, якби, 

приходячи додому, ви не могли б увімкнути телевізор чи взяти з полиці нову 

книжку? Що сталося б з маленькою дитиною, якби їй на ніч не розповідали 

казок?» [337]. У цьому тексті автор повторює початок запитання, щоб 

підкреслити вагу історій, казок, фільмів, які з дитинства наявні в нашому 

житті. Потім він описує сюжет книжки, головні герої якої створюють серіал, 

що, завдяки вдалому сюжетові, здатен прикути увагу третини населення 

країни. Контакт із читачем анотації встановлюється саме завдяки заохоченню 

останнього до роздумів про важливість художніх творів у житті (тобто в 

тексті реалізується також фатична функція), моделювання картини світу без 

них додає експресії.  

Експресивна, фатична та функція інтригування тісно пов’язані з 

атрактивною (привернення уваги), адже автори міні-текстів можуть 

виконати поставлені перед ними завдання лише за умови, якщо адресати 
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уважно прочитають текст до кінця. Привертати увагу читачів автори можуть 

за допомогою мовностилістичних засобів, використання зображень, цікавих 

заголовків, кольорового виділення певних елементів тексту тощо. На рівні 

мови адресанти міні-текстів привертають увагу читачів, використовуючи 

позитивно забарвлену лексику, що характеризує предмет розмови з 

найкращого боку.  

Відбіркова функція ТМФ дозволяє звузити коло потенційних адресатів 

[26]. Наприклад, у кіноанонсах останнім часом стало популярно писати, якій 

категорії читачів фільм сподобається, а якій ні: «Цей фільм варто 

подивитися всім тим, хто має негативне ставлення до нещодавно 

встановленого режиму внутрішньої окупації» [262]. Анонси фільмів можуть 

містити рекомендації щодо вікових обмежень глядачів: «Фільм не 

рекомендується дивитися тим, кому немає 16 років» [281], у певних 

кіноанонсах знаходимо авторські ремарки, кому фільм дивитися не варто: 

«слабкодухим чоловікам, які не переносять вигляду пологів, цей сеанс краще 

пропустити» [252]. 

 Окрім кіноанонсів, відбіркова функція реалізується в інших міні-

текстах рекомендаційного характеру: анотаціях, анонсах театральних вистав, 

концертів тощо, певною мірою в міні-рецензіях та міні-оглядах (якщо в 

останніх автор аналізує, якій категорії читачів варто дізнатися більше про 

інформаційний продукт). Оголошення та афіші теж містять інформацію, яка 

може бути цікава певній категорії адресатів. Читаючи ці міні-тексти, 

аудиторія сама визначає, чи варто відвідати захід. Рекомендацій в зазначених 

міні-текстах найчастіше немає, отже відбіркова функція реалізується 

меншою мірою.  

Авторам ТМФ інколи потрібно допомогти читачам не лише розібратися, 

чи цікавим є для них предмет розмови, а й краще зрозуміти суть 

інформаційного продукту, заходу, у таких випадках реалізується 

пояснювальна функція. У міні-рецензіях, міні-оглядах, у певних анонсах та 

анотаціях міститься тлумачення ідеї мистецького твору, яку намагався 
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втілити автор у своїх картині, книжці, фільмі. Часто пояснюють незнайомі 

слова чи назву інформаційного продукту. Наприклад, автор анонсу фільму 

«Анрі Дюнан» розпочинає текст зі слів: «Сьогодні кожний знає організацію 

«Червоний Хрест та Півмісяць». Але хто пам’ятає її засновника — Анрі 

Дюнана, першого лауреата Нобелівської премії миру?» [218]. Після цього в 

анонсі сказано про боротьбу героя фільму за створення зазначеної 

організації. За допомогою риторичного запитання автор тексту підкреслює 

необізнаність більшості людей з постаттю засновника «Червоного Хреста», 

побороти яку можна завдяки фільму.  

З ТМФ аудиторія може дізнатися не лише фактичну (що, де, коли 

відбудеться), а й нову для себе інформацію щодо певних явищ, 

закономірностей, тенденцій, течій у мистецтві, історичних подій, персоналій 

тощо. У такому випадку можна говорити про реалізацію когнітивної 

(пізнавальної) функції. Автори матеріалів невеликого обсягу можуть 

вводити в текст біографічні, довідкові відомості для кращого розуміння 

читачем предмета розмови. Так, в анотації на роман «Орлі, син Орлика» 

адресант коротко розповідає, ким був син Пилипа Орлика, про якого мало 

хто знає [291]. Навіть не прочитавши книжки, з тексту анотації читачі 

можуть дізнатися корисну інформацію. Вона, в свою чергу, може спонукати 

аудиторію звернутися до першоджерела.  

Пізнавальна функція найчастіше реалізується в наукових ТМФ, з цією 

метою адресанти, наприклад, уводять у текст цитати. Останні, як відомо, 

вживають із метою розглянути історію вивчення питання, обґрунтувати певні 

твердження тощо. Цитата, яку автор наводить у своєму публіцистичному 

матеріалі, набуває інших характеристик і, відповідно, виконує інші функції. 

Наприклад, в анонсах, певних типах міні-рецензій, міні-оглядів вислови 

відомих осіб: режисерів, критиків, акторів вживають із метою додатково 

повідомити про щось, позитивно оцінити першоджерело (фільм, виставу, 

концерт тощо), ще більше зацікавити читача темою розмови. У цьому 
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контексті цитування може виконувати не лише пізнавальну, а й атрактивну 

функцію. 

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє стверджувати, що головною 

метою більшості досліджених нами інформаційно-рекламних міні-текстів є 

повідомлення нових відомостей, отже, функціональна спрямованість 

відповідна. Первинною функцією всіх ТМФ є інформаційна, нерозривно 

пов’язана з нею комунікативна функція, важливе значення виконує 

функція впливу. Інші є допоміжними, вони увиразнюють головні, можуть 

бути реалізовані в тих чи інших міні-творах по-різному. Серед них варто 

виділити такі: 

1. Атрактивна функція (привернення уваги аудиторії до теми 

розмови). Для її реалізації автори тексту пишуть оригінальні заголовки, 

вживають цитати відомих людей, перебільшують переваги предмета 

розмови, розміщують поряд із текстом зображення, використовують низку 

засобів увиразнення мови, графічно-шрифтове виділення певних елементів 

тощо. Приклади використання зазначеної функції можна знайти в усіх 

інформаційно-рекламних ТМФ; 

2. Відбіркова функція ТМФ дозволяє «звузити коло потенційних 

адресатів» через повідомлення специфічної інформації. Реалізується функція 

переважно в міні-текстах рекомендаційного характеру, серед яких анотації, 

певні види міні-рецензій, анонсів та міні-оглядів; 

3. Експресивна функція. Її наявність у малих текстах залежить від 

типу видання, цілей адресанта та ступеня вираження авторського «я». Ця 

функція меншою мірою притаманна оголошенням, афішам, матеріалам з 

жорсткою формою подання інформації, проте в анонсах, міні-рецензіях, міні-

оглядах, анотаціях може стати одним із головних способів зацікавлення 

аудиторії. Для її реалізації автори текстів часто вживають стилістично 

забарвлену лексику, фігури експресивного синтаксису, графічні засоби 

(подвоєння літер, використання декількох знаків оклику, смайликів) тощо; 
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4. Функція інтригування. Реалізувати її допомагають питальні 

конструкції, особлива побудова тексту, який може обриватися на 

найцікавішому місці, «загадкові», незрозумілі заголовки тощо. Заінтригувати 

читача тексту можуть неординарні думки автора, його враження та почуття, 

особливо, якщо вони подані в експресивній формі. Найчастіше до 

інтригування читачів вдаються автори анонсів, анотацій, приклади вживання 

функції можна знайти і в інших інформаційно-рекламних міні-текстах; 

5. Когнітивна функція. Фактична інформація може бути доповнена 

додатковими відомостями про певні явища, закономірності, тенденції, течії в 

мистецтві, історичні події, персоналії. Реалізовується функція передусім у 

наукових ТМФ, у публіцистичних малих текстах автори теж у певних 

випадках знайомлять читачів із невідомими твердженнями, стимулюють 

пізнавальну діяльність;   

6. Пояснювальна функція реалізується в міні-текстах, автори яких 

допомагають читачам краще зрозуміти зміст матеріалу. Часто тлумачення 

стосується ідеї мистецького твору, яку намагався втілити автор у своїх 

картині, книзі, фільмі, театральній постановці. Адресанти пояснюють 

зумовленість авторського вибору теми інформаційного продукту, зв'язок 

предмета розмови з іншими працями, тлумачитись можуть незнайомі слова, 

наприклад професіоналізми тощо; 

7. Фатична (контактовстановлювальна) функція реалізується 

передусім завдяки вживанню розмовної лексики, прийомів діалогізації, 

звертань до аудиторії, зокрема у вигляді запитань. Вони викликають у читача 

враження персональної адресованості, допомагають автору встановити з ним 

контакт. Що більше симпатії до автора твору відчуватиме адресат, то більше 

поділятиме погляди адресанта на певні речі, стане більш відкритим для 

отримання та засвоєння інформації; 

8. Спонукальна функція виявляє себе у прямих закликах до дій, 

змалюванні позитивного образу предмета розмови, в заохоченні читачів 

дізнатися про нього якнайбільше. У рекламі широко вживані засоби 
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прихованого впливу, навіювання, маніпуляції. У публіцистичних текстах 

останні переважно відсутні, наявні спонукальні елементи (на кшталт «прийди 

й подивись», «долучайся» тощо). 

Окремо слід виділити рекламні функції, що можуть частково 

реалізовуватися в ТМФ. До таких належать: пропагандистська, ідеологічна, 

аксіологічна, функція соціалізації тощо. Інформаційно-рекламні ТМФ теж 

певною мірою впливають на поведінку людей у суспільстві, проте їхня роль у 

формуванні цінностей та поглядів є незначною. 

 

3.4. Лінгвальні особливості текстів малої форми 

 

Невеликий обсяг та стислість викладу інформації в міні-текстах, їхня 

функціональна спрямованість визначають специфічне лінгвальне наповнення 

цих матеріалів. Особливістю таких текстів є використання засобів, що 

дозволяють ємно передати думку, ТМФ форми характеризуються 

лаконізмом, точністю висловлювання, підвищеною інформативністю.  

Автори ТМФ будують їх так, щоб допомогти читачам опрацювати 

інформацію максимально оперативно. Мовностилістичні засоби, за 

допомогою яких реалізується ця оперативність, зумовлені завданнями міні-

тексту кожного типу. Наприклад, у ТМФ, мета яких – швидко 

проінформувати читача (афіші, оголошення, інформаційні анонси), 

переважно наявні прості синтаксичні конструкції та загальновживана 

лексика. У таких міні-текстах авторське «я» виражене нечітко, порівняно з 

іншими жанровими формами – міні-оглядами, міні-рецензіями, анотаціями, 

певними видами анонсів. Адресанти останніх використовують ширшу 

палітру мовностилістичних засобів, які, з одного боку, увиразнюють текст, 

зацікавлюють читача, з іншого – дозволяють лаконічно передати думку та 

забезпечують стислість викладу.  

Велику роль відіграє джерело, в якому розміщені ТМФ. Міні-тексти 

молодіжних видань частіше містять сленгізми, розмовну лексику, 
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конструкції експресивного синтаксису. ТМФ, розміщені на сайтах офіційних 

установ (анонси подій, оголошення), є суто інформаційними 

повідомленнями, новину передають за допомогою стилістично нейтральної 

лексики, у текстах відсутні додаткові засоби привернення уваги читачів. 

Мовне наповнення залежить також від теми міні-тексту: найбільше тропів, 

засобів діалогізації, промовистих деталей використовують автори творів, 

предметом зображення яких є події культурного характеру (виставки, 

фестивалі, концерти), інформаційні продукти (фільми, книги, телепрограми).  

Тонко й глибоко відтворити нюанси авторського ставлення до предмета 

розмови дозволяє використання суфіксів і префіксів [171]. Зменшено-

пестливі суфікси в міні-текстах найчастіше виражають доброзичливо-

схвальну оцінку, найвищу міру вияву ознаки. В анонсі майстер-класу з 

виготовлення паперових виробів адресант так висловлює захоплення 

роботами майстрині: «за допомогою ножа та клею вона творить 

справжнісінькі дива» [297].  

  Іменникові суфікси можуть передавати зменшено-зневажливі емоційно-

оцінні конотації. Так, у кіноанонсі «Список контактів» сказано, що допомога 

нового друга головного героя виявилась не безкорисливою, «а сам він — 

доволі сумнівний і далеко не безгрішний типчик...» [328]. Суфікс у 

зазначеному іменнику виражає зневагу, антипатію адресанта тексту до 

персонажа, допомагає лаконічно змалювати образ, зрозумілий читачеві.  

За допомогою суфіксів автори міні-текстів можуть і надавати поняттю 

комічного забарвлення. Прикладом є вживання оказіоналізма «жахливчик» в 

анонсі фільму «Опівнічний експрес» [290]. Це слово тлумачиться як 

інформація (переконання, чутки) про жахливі, неймовірні події [145]. 

Вживаючи його замість традиційного поняття «фільм жахів», автор 

демонструє несерйозність свого сприйняття страшного сюжету. Порівняймо, 

наприклад, зазначене слово з іншим неологізмом, що має відповідне значення 

– горор (від англ. horror movie – фільм жахів). У міні-рецензії на фільм 

«Американська історія жахів» він звучить більш «грізно», порівняно з 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/horror-movie
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вищезазначеним «жахливчиком»: «Рідкісний для серіального виробництва 

жанр психологічного трилера з елементами горору…» [214]. Слова 

«жахливчик» та «горор» мають різне емоційне забарвлення, відповідно 

викликають у читачів різне ставлення до фільмів того самого жанру. 

    Отже, за допомогою суфіксів адресанти ТМФ можуть виражати 

різноманітні емоційні відтінки, підкреслювати оцінку описаного, специфіку 

авторського сприйняття зображеного. Вжитий автором конкретний оцінно-

експресивний елемент «розкриває» ставлення до описаного й дозволяє 

уникнути надмірних уточнень та пояснень. 

 

Лексико-стилістичні особливості текстів малої форми 

Лексика й фразеологія розмовного забарвлення надають матеріалу  

невимушеності в переданні, наприклад, вражень та емоцій адресанта. 

Розмовна лексика найчастіше наявна в авторських міні-рецензіях та міні-

оглядах, в яких адресанти намагаються встановити контакт із читачами, 

додати легкості спілкуванню, розповісти щось адресатові, ніби приятелеві. 

Лексику розмовного забарвлення можуть містити будь-які ТМФ, у яких 

автори намагаються надати розповіді емоційного забарвлення. Так, в анонсі 

фільму «Нянька за викликом» адресант знаходить найвиразніший 

відповідник дієслову «вирушати»: «Вона хапає речі, двох дітей і гайда в 

НьюЙорк» [287]. За допомогою слова «гайда», яке частіше вживається як 

вигук, передано раптовість, стрімкість дії, швидкість, із якою головна героїня 

кидає чоловіка, що зрадив, та їде в інше місто. 

Часто автори міні-текстів вживають вислови, що мають розмовний 

характер. Виступ лідера гурту «Друга ріка» адресант міні-рецензії 

охарактеризував так: «Сам Валерій був “в ударі”» [354]. Розмовний характер 

речення допомагає розповідати про «родзинки» події в режимі «бесіди на 

кухні в колі друзів». У міні-рецензіях та міні-оглядах автори не лише 

описують позитивні характеристики предмета розмови, тому можуть 

вживати вислови із негативним забарвленням. Так, адресант міні-рецензії 
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(що є складником більшого за обсягом огляду книжок, які варто дарувати на 

зимові свята) на книгу «Допінґ духу» чесно зізнається: «...чомусь мені не 

пішло — можливо, просто тому, що ця книга потрапила мені в руки не в 

той час і не під той настрій» [250].  

З метою надання творові відтінку фамільярності, подекуди іронії автори 

ТМФ вдаються до сленгу. Найбільше його використовують у молодіжних 

виданнях, сленгізми можна побачити в назвах розділів інтернет-журналів: 

«Тусня», «Свіжак», «Кумирня», в їхніх слоганах: «Інтернет-журнал для 

молодих і кльових», у підписах до блогів головних редакторів: «Життя 

ламає нас по дорозі кудись та все буде файно і зашибісь» [293]. Деякі з цих 

слів зафіксовані в словниках жаргонної лексики української мови. 

Наприклад, Л. Ставицька так пояснює значення слова «Тусня»: «члени якоїсь 

компанії, групи людей, об’єднані спільними інтересами» [155, 287]. Наведені 

приклади показують, чим живуть і цікавляться молоді люди, окреслюють 

коло їхніх інтересів. Так, слово «тусня» у молодіжних виданнях відображає 

бажання молодих людей більшість вільного часу витрачати на спілкування з 

однолітками («тусуватися»), а «кумирня» вказує на тяжіння представників 

цієї вікової групи до наслідування поведінки авторитетів, особливо відомих 

зірок. 

У міні-рецензії, що є складником огляду кількох концертів фестивалю, на 

виступ музиканта Авішай Коен автор розповідає, які твори виконував 

джазмен, завершується текст реченням: «Обійшлося без гоп-ца-ца». 

Зазначений молодіжний сленгізм означає танці (дискотеку) [234]. 

У виданнях для молоді та в матеріалах, авторами яких є співаки, 

музиканти та представники інших творчих професій, чимало й жаргонізмів. 

Текст огляду знакових книг лідера гурту «Фіолет» Сергія Мартинюка 

складається із десяти окремих міні-рецензій на літературні твори, у яких 

автор досить емоційно висловлює ставлення до предмета розмови: «Мене 

щиро пре, хто б там і що про Любка не думав і не писав» [271]. Запозичений 

із мови наркоманів жаргонізм, який вживається для позначення психотропної 

http://molodi.in.ua/
http://molodi.in.ua/
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дії речовин на організм,  означає симпатію до чогось, яка виникає підсвідомо, 

спонтанно. Адресант за допомогою цього слова виражає високий ступінь 

захоплення книжкою.  

ТМФ, у яких сказано про художні виставки, подекуди містять 

специфічну мистецьку термінологію, професіоналізми, такі матеріали 

розраховані на любителів і поціновувачів того чи іншого виду мистецтва. 

Лексику вузького стилістичного призначення автори видань, розрахованих 

на широку аудиторію, найчастіше пояснюють, наприклад, у дужках після 

слова тлумачать його значення: «…це мініатюрні ксилографії (гравюра на 

дереві) до повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом» [264]. ТМФ у цілому 

не можна назвати термінологічно насиченими, оскільки вони написані для 

широкого кола читачів, використання такої лексики має бути обмеженим 

[69]. 

Часто автори міні-текстів вживають лексику іншомовного 

походження. Як і професіоналізмів, її більше в матеріалах культурного 

спрямування, у яких описано новий музичний, літературний твір, концерт 

тощо. В анонсі презентації поетичної збірки «Таксист» сказано, у чому 

полягає унікальність інформаційного продукту: «Ця книжка, як і попередні, 

радикально відрізняється від українського поетичного мейнстриму» [306]. 

Термін «мейнстрим» означає найпопулярніший у певній галузі (науковій, 

культурній) напрям, який переважає над іншими. Автор таким чином 

протиставляє анонсований твір тим, які на цей час є найбільш популярними. 

Позитивні характеристики книжки адресант описує, вживаючи інші 

запозичені слова: «У книжці змішалися партитури саунд-віршів, 

ориґінальні ще свіжі й емоційні тексти і римейки текстів із давніших 

книжок». Лексика іншомовного походження виконує тут не лише 

номінативну функцію – позначає поняття, а й увиразнює текст, зацікавлює 

темою розмови певну категорію людей (наприклад, любителів оригінальних 

літературних творів).  
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Художні засоби в міні-текстах покликані посилити увагу аудиторії до 

тексту, підвищити емоційний вплив на читачів, заінтригувати їх, вони також 

дозволяють ємно передати думку чи авторську оцінку зображеного. Тропи 

широко вживаються в міні-текстах, присвячених подіям культурного життя.  

Епітети в анонсах забезпечують стислість викладу та увиразнюють 

мовну тканину твору: «революційний мелос» («мелос» – наспів, мелодія), 

«яскраві, самобутні ілюстрації до казок» [264], «Іскрометний гумор, 

хвацько закручений сюжет і витончена еротика – відмінні риси прози 

Юрія Полякова» [279]. Проводити паралелі та підкреслювати унікальність 

предмета розмови авторам ТМФ допомагають порівняння: «історія двох 

сердець …зворушлива та кумедна, а іноді – жорстока, втім… як і саме 

життя» [273].  

Метафори. Метафоризація іменників в міні-текстах часто 

характеризується виразністю асоціативного зв’язку. Так, в анонсі під назвою 

«У Києві пройде виставка "Музей Свободи/Музей Майдану» сказано, що «у 

фокусі цієї виставки спалахи креативу, винахідливості, гумору і сатири» 

[343]. Образи, увиразнені іменниковими метафорами, здатні створити 

яскраву, емоційну картину предмета розмови, наштовхнути аудиторію на 

певні роздуми, міркування, як в анонсі виставки «Подорож в інші світи»: 

«Запахи, кольори світла і відчуттів — це річка часу, що тече в долині 

життя» [301].  

Оригінальними та виразними є й прикметникові метафори міні-текстів. 

Вони  поєднують функції номінації та  дескрипції [28], при цьому акцент 

зроблено на характеристиці предмета. Метафоризація прикметників 

уповільнює темп розповіді, зосереджує увагу читачів на певній якості. 

Наприклад, історію головного героя автор анонсу називає такою, що «не 

може не захопити своєю пронизливою людяністю» [239]. Зазначена 

метафора несе емоційно-оцінне навантаження, створює позитивний образ 

анонсованої вистави.  
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Дієслівні метафори ТМФ надають динамізму ознакам: «така енергія б’є 

з кожного квадратного сантиметра малюнків Анатолія Базилевича…» 

[264]. Метафоризація дієслів насичує міні-текст проникливою емоційністю, 

як, наприклад, в анонсі виставки живопису «Весна йде»: «Як висипають на 

вулиці сп’янілі від теплого сонця люди, розташовуються на лавочках та 

столиках кав’ярень. Повітря викликає дивну ейфорію, місто охоплює 

настрій романтики, розквітають квіти та мрії дівочі» [227]. Зрозуміло, що 

таке вдале змалювання романтики, теплого сонця, п’янкого повітря має 

привернути увагу читачів до анонсу, викликати в них бажання подивитися, 

як саме автор втілює в картині всім відоме відчуття приходу весни. 

Зазначений анонс апелює до близьких, знайомих аудиторії приємних явищ та 

понять, художні засоби естетично збагачують твір.  

Ще більш оригінальні метафори, асоціативний зв'язок яких є 

несподіваним та цікавим, містять анотації до книг. У них представлений 

ґрунтовніший опис змісту літературного твору, ніж, наприклад, в анонсах чи 

оголошеннях, що інформують про появу нової книги. Автор анотації на 

роман «Хрещатик-Плаза» так описує суть твору: «усе це велике, розхристане 

й парадоксальне життя має присмак гіпсокартону, а важливість його 

вимірюється єдиним критерієм: воно або звучить в ефірі, або ні» [350]. Як 

зазначає Л. Ю. Шевченко, використання мовних одиниць може розширювати 

сприймання інформації за допомогою різних органів чуття, з цією метою 

автори вживають так звану сенсорну лексику [189, 57]. Зазначені в анотації 

метафори актуалізують візуальні (розхристане життя) та смакові (присмак 

гіпсокартону) асоціації, тим самим дають змогу краще, наочніше уявити, в 

якому світі живе головний герой.   

Тропи в анотаціях, авторами яких є літературні діячі, надають міні-

текстам ліричності, служать виявом індивідуального світобачення 

письменника. Поетичні метафори увиразнюють анотацію на книгу 

«Пожертва на світло»: «…його поезію можна прикладати до душевних ран. 

Вони від цього не заживуть (бо вони взагалі не заживають), але стане 
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легше» [303]. Авторські метафори такого типу Б. Тошович називає 

динамічними, визначаючи такі їхні характеристики, як оказіональність, 

відсутність колективної ознаки [166, 224]. Образність, філософське 

осмислення предмета розмови виділяють зазначений ТМФ з-поміж інших, 

метафори в міні-тексті, написаному письменником, вирізняються 

непередбачуваністю, оригінальністю асоціацій. 

Метафори в ТМФ можуть бути нерозривно пов’язаними з порівняннями, 

утворюючи гібридний, синкретичний троп [38]. Наприклад, автор анонсу 

концерту Каті Chilly так описує її вокальні дані: «голос, як меч, розсікає 

простір і збуджує кров» [261]. Приклад використання подібного 

нанизування тропів знаходимо ще в одному анонсі: «Музика К. Портера – 

як вино, з часом стає тільки кращою і «смакує» в XXI столітті надзвичайно 

актуально і по-сучасному» [267]. Синкретизм у системі тропів, як зазначають 

дослідники, сприяє багатозначності образних засобів, відображає 

оригінальну картину світу в стислій формі [36], тобто забезпечує ємне 

передавання змісту. 

Серед інших засобів увиразнення мови ТМФ, можна виділити 

метонімію: «Він знає всю Москву, а Москва знає його» [300], оксиморон: 

«фокусує увагу на жінці… непереможній у свій слабкості» [286], перифраз: 

«місту Лева пропишуть «кавову ароматерапiю» [322]. 

Найбільше художніх засобів вживають автори міні-рецензій та міні-

оглядів. Тропи в цих малих формах допомагають авторам краще донести 

читачам свою думку, ставлення до фільму, передати враження, пережиті 

емоції. Часто художні засоби вживають для зіставлення, наприклад, 

описаного інформаційного продукту зі створеним раніше. Так, у міні-огляді 

під назвою «Книжкові арабески» автор зауважує, що цього разу 

«організатори виставки вирішили копнути глибше і представити 

художників, менш відомих загалу» [264].  

У міні-рецензії на нову книгу Джоан Ролінг адресант описує зміну 

стилю письменниці за допомогою паронімів: «Її мова стала дорослішою, 
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жорсткішою, подекуди навіть жорстокішою» [246]. Відбувається 

«посилення» значення – від «жорсткого» до «жорстокого», зростає смислове 

та емоційне навантаження тексту, все це передає подив автора міні-рецензії 

(який є перекладачем книги) щодо того, наскільки сильно в новому творі 

змінився стиль письменниці.  

 В одному і тому самому міні-огляді часто наявні художні засоби 

різного типу. Наприклад, у тексті, в якому описано театральні спектаклі 

нового сезону, автор вживає епітети «дорогезна картина» (тут емоційне 

ставлення до предмета виражається ще й суфіксом –езн, що збільшує ступінь 

прояву ознаки), «технічні маніпуляції». Наявні й метафора «словесні 

баталії», метонімія «театр починав відкривати для себе драматурга», 

«загадкові варіації» мають велику популярність у львівської публіки». У 

тексті можна знайти навіть приклади нелітературної лексики, нею один із 

героїв вистави характеризує куплену товаришем картину, навколо якої 

розгортається дія спектаклю: «біле гівно за двісті тисяч» [349]. За 

допомогою такого слова автор вичерпно передає ставлення персонажа до 

твору мистецтва. 

В афішах подій та оголошеннях тропів здебільшого немає, у цих текстах 

переважно коротко зазначено місце й час проведення заходу, предмет 

розмови не оцінено, не вказано на його об’єктивні переваги тощо. 

Отже, за допомогою художніх засобів автори ТМФ мають змогу 

підвищити ефективність матеріалів: привернути увагу до теми розмови, 

акцентувати її на певних аспектах, підкреслити позитивні риси 

зображуваного, порівняти інформаційний продукт з іншими. Тропи 

допомагають забезпечувати стислість викладу в міні-текстах. Засоби 

увиразнення мови, що їх уживають адресанти інформаційно-рекламних 

матеріалів, часто відрізняються новизною, непередбачуваністю 

синтагматичних зв’язків. Авторське бачення предмета розмови передають 

словосполуки, які утворюють нові метафори, синкретичні тропи тощо. 
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Стилістично забарвлена лексика не лише підсилює мовну виразність 

ТМФ, а й допомагає фокусувати увагу читачів на важливих моментах, 

деталях, стає одним із найбільш ефективних засобів експліцитного впливу на 

читача. Використання нелітературної лексики (просторіччя, сленгізмів, 

жаргонізмів тощо) переважно стилістично вмотивоване та доцільне. 

 

Фразеологія міні-текстів 

Широке вживання фразеологізмів у мові преси зумовлене, як зауважує 

О. Д. Федоренко, їх зрозумілим значенням, емоційно-експресивною 

виразністю, лаконічністю, стислістю, легкістю для декодування читачами. 

Фразеологізми є економними за складом і вагомими за змістом [172, 53], 

тому дозволяють швидко повідомити інформацію, що особливо актуально 

для ТМФ. Вживання фразеологізмів, а також приказок, афоризмів чи 

прислів’їв може служити різноманітним цілям, наприклад, дозволяє 

домислити розв’язку події. Так, в анонсі фільму «Список контактів» автор 

розповідає про головного героя, що живе без сім’ї, друзів та кохання, але 

раптом знайомиться з дівчиною своєї мрії. Після цього адресант нагадує, що 

«безкоштовний сир буває лише в мишоловці…», на цьому анонс обривається, 

але кожному читачеві стає зрозуміло, що головному героєві доведеться 

заплатити за щасливу зустріч певну ціну або подолати  перешкоди [328]. 

За допомогою фразеологізмів автори ТМФ можуть виражати своє 

ставлення до зображуваного, давати оцінку певним явищам. В анонсі фільму 

«Зізнання шопоголіка» адресант іронізує: «Схоже, Голлівуд не на жарт 

взявся піднімати рейтинг дизайнерського одягу, бо останнім часом 

брендоманія трохи зійшла на пси» [253].  Значення цього фразеологізму – 

«втратити силу, опинитися на стадії загального занепаду» [175, 335]. 

Вживаючи його, автор анонсу натякає на своє негативне ставлення до того, 

що у фільмах почали рекламувати бренди одягу. Поняття «брендоманія» 

символізує гонитву за дорогим та модним, фразеологізм «зійти на пси» 

викликає протилежні асоціації. Саме такий контраст і посилює 
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експресивність судження. Вводячи його, автор висміює гіперболізовану 

людьми популярність одягу от кутюр.  

В анонсі спектаклю «Опіскін. Фома!» фразеологізм дозволяє точніше 

пояснити, що саме вдається зробити головному герою: «…примусити 

танцювати під дудку своїх примх і святенницької моралі всіх мешканців 

маєтку Степанчикова» [310]. Первинно фразеологізм звучить як «танцювати 

під чужу (чиюсь) дудку», адресант анонсу за допомогою нього підкреслює, 

що головному героєві вдалося змусити інших виконувати його примхи та 

підкорятися моральним принципам.  

Автори міні-текстів широко вживають і трансформовані 

фразеологізми. Видозмінення сталих висловів допомагає посилити 

експресивність думки, провести паралелі між предметом розмови та відомим 

явищем. Наприклад, у міні-огляді спектаклів нового театрального сезону 

адресант вживає вислів «картина розбрату», посилаючись на те, що 

художній твір може стати такою самою причиною суперечки, як і античне 

яблуко. Різку зміну дії автор підкреслює за допомогою крилатого вислову 

«з корабля на бал», а вживаючи інший крилатий вислів, «дамоклів меч», 

наголошує, що суперечка щодо картини стала справжньою загрозою для 

дружби героїв спектаклю [349]. 

Трансформовані фразеологізми є свідченням майстерності автора 

тексту, його вміння по-новому інтерпретувати відомі речі. Такі вислови 

найбільше привертають увагу читачів. Автор анонсу оперети «За двома 

зайцями» обриває розповідь сюжету висловом: «Адже хто хоче двох зайців 

уколошкати…». По-перше, кожен читач може самостійно завершити думку 

й зрозуміти, на що натякає автор, по-друге, заміна звичного в сталому звороті 

слова «вбити» на розмовне слово «уколошкати» надає вислову більш 

«зухвалого» звучання. Автор переповідає історію легко й невимушено, у 

тексті широко представлена розмовна лексика: «Бідна красуня чи цибата 

багатійка?» (цибатий означає “довгоногий” [143, 205]), «… лихварі вже 

деруть на шматки», «дурненька Проня сама стрибає до рук» [235]. 
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Незважаючи на невеликий обсяг, текст містить цілу низку засобів і прийомів 

увиразнення мови, привернення уваги читачів. 

Видозмінювати автори ТМФ можуть не лише фразеологізми, а й інші 

сталі вислови, наприклад прислів’я. Варіації на тему: «Життя прожити – не 

поле перейти» містить анонс комедії «Упс!.. Я прийшов»: «Як відомо, 

життя прожити – не…  І тут варіантів багато – (в наш лихий час 

згадувати  те саме «поле» навіть якось незручно) – … не кризу пережити, 

не  магазин відкрити, не до університету вступити,  не чоловіка зрадити…» 

[309]. У другій частині відомого вислову автор міні-тексту зображує 

актуальні на сьогодні реалії – кризу, відкриття власного бізнесу, навчання, 

сімейні стосунки. Прислів’я є своєрідною підводкою до основної частини 

анонсу. У ній адресант ставить читачам питання, що звучатиме в спектаклі: 

для чого ми живемо. Трасформоване прислів’я допомагає краще ввести 

читачів у тему розмови, налаштувати на сприйняття інформації.    

Отже, фразеологічні одиниці допомагають коротко й точно передати 

суть предмета розмови, характеру героя, гостроту ситуації тощо. За 

допомогою сталих висловів автори міні-текстів можуть також натякати 

читачам на неочікуваність, наприклад, розв’язки фільму. Афоризми, крилаті 

вислови, фразеологізми дозволяють адресантам зменшувати обсяг матеріалів. 

Змінюючи кінцівку відомих висловів чи видозмінюючи їхню семантику, 

автори ТМФ можуть по-новому інтерпретувати знайомі речі, виражати 

іронію, проводити паралелі, надавати тексту експресії, тим самим 

активізуючи увагу читача.   

 

Синтаксична характеристика текстів малої форми 

Для емоційного увиразнення думки, ефективнішого та оперативнішого 

впливу на читачів автори ТМФ вживають не лише стилістично забарвлену 

лексику, а й специфічні синтаксичні конструкції. Серед останніх – фігури 

(конструкції) експресивного синтаксису: повтор, парцеляцію,  

багатосполучниковість, безсполучниковість, еліпсис, градацію тощо. 
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 Повтор. У міні-текстах може повторюватися слово, на якому автор 

хоче додатково наголосити. Наприклад, в анонсі виставки Олексія 

Аполлонова «Інфанта» в одному й тому самому реченні декілька разів вжито 

слово «новий»: «В кожній новій роботі він інтерпретує образ по–іншому, 

додає нових фарб і нових штрихів і створює цілу історію про маленьку 

іспанську принцесу» [289]. На початку міні-тексту було зазначено, що на 

виставці представлено 20 робіт «на тему «Інфанта Маргарита», повтор має 

зацікавити читачів кількістю різних інтерпретацій, варіацій бачення одного 

образу. Вжите слово дозволяє підкреслити, що кожна робота оригінальна, 

автентична, не подібна до попередніх.  

За допомогою повторів автор може акцентувати увагу читача на певному 

моменті, виражати емоційне піднесення, захоплення, окреслювати власне 

сприйняття предмета розмови. Так, автор міні-рецензії, в якій сказано про 

виступ групи Dirty Dozen Brass Band, зауважує, що «це дуже, дуже погані 

хлопці» [234]. Словом «погані» він називає брутальних, «крутих» хлопців і, 

повторюючи прислівник зі значенням міри та ступеня, намагається створити 

в уяві читача відповідний образ групи.    

В оголошеннях повтори трапляються рідше, приклади вживання цієї 

фігури експресивного синтаксису знаходимо передусім у текстах про 

неформальні зустрічі, написаних не для широкої аудиторії, а «своїми» для 

«своїх». Часто оголошення з повторами розміщені на сайтах певних спільнот. 

Так, про зустріч користувачів мережі «Твіттер» автор зауважує, що «на всіх 

твітерян чекає… багато, багато неформального спілкування» [232]. Повтор 

допомагає наголосити на одній із основних ідей заходу – дати можливість он-

лайн друзям поспілкуватися наживо. 

Повторюватися можуть як окремі слова, так і словосполучення, повтори 

можуть міститися наприкінці чи на початку речення, все залежить від мети 

автора. Наприклад, анонс вистави «Сон», поставленої за однойменним 

твором Тараса Шевченка, починається з риторичних запитань, два перших 

слова в яких повторюються: «Може, нарешті, час Україні вийти з колеса 



130 

 

 

своєї історії, де зі століття в століття повторюються одні й ті ж 

сюжети, конфлікти, перипетії? Може, нарешті, час припинити наступати 

на граблі кровавої української історії...» [217]. Повтор, метафора «колесо 

історії»  надають більшого емоційного забарвлення риторичним запитанням, 

мають викликати реакцію в читача тексту. За допомогою риторичних фігур 

автор окреслює ті проблемні питання, відповіді на які шукають режисери та 

актори.  

Парцеляція (розчленування синтаксично зв’язаного речення на окремі 

частини/відрізки), як і повтор, може вживатися для додаткового наголошення 

на певній думці, її увиразнення. У результаті членування, наприклад, одного 

речення на дві частини, стилістичний акцент зосереджується саме на 

парцеляті (другій частині). Він набуває самостійності й тим самим привертає 

до себе увагу. Парцелят може, наприклад, містити несподіване пояснення 

думки, викладеної в попередньому реченні: « Її неможливо читати на 

одному подиху. Бо надто болісними були події останнього року для 

більшості з нас» [359]. У міні-рецензії на книгу Оксани Забужко автор 

згадує відому всім метафору, за допомогою якої часто описують враження 

від книги: «читати на одному подиху», заперечуючи доцільність її вживання 

у випадку з рецензованою книгою. У парцеляті міститься відповідь на те, 

чому книгу, про яку автор попередньо в тексті схвально відгукнувся, не 

можна описати за допомогою зазначеного тропу. Вживаючи парцеляцію, 

адресант міні-рецензії додатково наголошує на тому, що в книзі реалістично 

описано події революції, є багато моментів, які можуть викликати болісні 

спогади, тому читати її треба дозовано. У зазначеному тексті парцеляція 

вживається разом із повтором, автор називає нову книгу «…свідченням 

того, як голос натовпу переростав у голос українського народу. Свідченням 

нашої єдності» [359]. У наведеному уривку повторюється слово «голос», 

який стає компонентом різних словосполучень «голос натовпу» та «голос 

українського народу», що показує перетворення, які зазнали українці під час 

революції гідності: натовп став єдиним народом. Далі автор вживає 
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парцеляцію, повторюючи слово «свідчення», акцентуючи увагу на 

причетності кожного до подій та змін («свідчення нашої єдності»). 

Парцеляцію широко вживають у міні-текстах для того, щоб зробити 

акценти на деталях, розвитку подій, несподіваних поворотах сюжету 

інформаційного продукту (фільму, книги, вистави). Особливий емоційний 

ефект досягається при введенні парцеляції в кульмінаційну частину тексту. 

Наприклад, автор анонсу фільму «Сім» перериває детальну розповідь історії 

низки вбивств, не зазначає, чим закінчується фільм, натякаючи, що фінал 

буде несподіваним: «Скажу лише, що два інші гріхи будуть покарані. 

Причому за «Гнів» доведеться поплатитися інспектору Міллзу. А 

фактичним переможцем… вийде творець жахливого спектаклю…» [325]. В 

анонсі вживається кілька парцелятів, відбувається градація напруженості та 

емоційності. І хоча автор тексту зазначає, що переможцем у «дуелі» буде 

злочинець, а не поліцейський, не можна сказати, що він позбавляє текст 

інтриги, адже читач має зацікавитися, яким чином убивця досягне свого.  

Парцеляція надає також динамізму розповіді: «Врешті-решт, в останній 

день власного життя можна дозволити собі все, що завгодно. Будь-яку 

примху! Особливо, якщо ви молоді й винахідливі» [307]. У зазначеному анонсі 

парцеляція посилює гірку іронію, з якою автор  переповідає сюжетну лінію 

спектаклю про заплановане самогубство.  

Багатосполучниковість (полісиндетон), як і вищезгадані фігури 

експресивного синтаксису, вживається для виділення значущих слів, 

акцентуванні на кожному з перерахованих елементів. Наприклад, автор міні-

рецензії на фільм «Нянька за викликом» описує за допомогою полісиндетону  

вдалі, на думку глядачів, характеристики кінопродукту: «Ті, хто подивилися 

цю романтичну комедію, нахвалюють і діалоги, і гру акторів, і локації 

(знімали в Парижі, НьюЙорку і Стамбулі), і хепіенд :)» [287]. Адресант 

перераховує основні моменти, які позитивно оцінює аудиторія фільму, 

підкреслює важливість кожного з них, наголошуючи, що в рецензованому 
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кінотворі все вдало виконано. Підвищена експресивність виражається також 

графічно, за допомогою смайлика.  

Полісиндетон дозволяє акцентувати увагу на будь-яких аспектах 

зображуваного інформаційного продукту. В анонсі фільму «Змерзла з 

Маямі» сказано про модну, амбітну кар’єристку, яка їде у відрядження із 

завданням закрити завод і звільнити робітників. Історія про те, як жінка не 

могла пристосуватися до життя в Міннесоті та знайти спільну мову з 

місцевими жителями завершується оптимістичним зауваженням автора 

анонсу: «Утім місцевий лідер профспілок все «порішав» — і влаштував 

особисте життя Люсі, і перевиховав її, і завод вони разом порятували» 

[255]. Сполучники відокремлюють кожен із кроків, які допоміг зробити 

героїні цей чоловік. Автор навмисне вживає суржик «порішав», натякаючи 

на впливовості місцевого авторитета, який допоміг жінці з усіма її 

проблемами. 

Стилістичну фігуру вживають і для уповільнення мовлення, затримання 

уваги читачів на потрібних аспектах. Так, в анонсі виставки «Графіка. Магія 

штрихів» автор розповідає про проект, у якому є «різновиди графіки, яка 

оточує нас у вигляді й невеликого екслібриса з домашньої бібліотеки, і 

грошових купюр, і логотипу на упаковці улюбленого соку, і вишуканої 

гравюри» [238]. Вживання полісиндетону підкреслює, що графіка оточує нас 

у повсякденному житті, при цьому вона може бути різноплановою та 

багатофункціональною.  

Для більшого увиразнення думки полісиндетон можуть вживати з 

іншими фігурами, наприклад із парцеляцією, виділяючи один із 

перерахованих елементів в окреме речення. В анонсі вистави «Сімейні 

сцени», розміщеному на сайті одеського театру, сюжет вистави описано так:  

«Тут і біль чоловіка, який повернувся додому з неназваної війни, і стосунки 

двох поколінь, і загальнолюдські цінності. І дитина. Забута і покинута 

дорослими» [272]. Розривання речення до і після слова «дитина» додає 

драматизму зображуваному, дає можливість автору міні-тексту акцентувати 
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увагу на тих, хто стає найбільшими жертвами суспільства, в якому «війна 

стала нормою». 

Безсполучниковість (асиндетон) – фігура, що також посилює 

експресивність міні-тексту. Автор твору може не вживати сполучники, які 

зв’язують однорідні члени простого речення чи предикативні частини 

складного. За допомогою асиндетону адресанти міні-текстів створюють 

чіткий ритм: «Нічого особливого, концептуального, трансцендентного, 

метафізичного» [320], додають розповіді динаміки: «Лавка в парку стає 

місцем звинувачення, сповіді, освідчення, порятунку». 

Еліпсис – пропуск у реченні певних елементів, які легко відтворюються 

з контексту. За допомогою еліпсису створюється стилістичний ефект 

напруженості ситуації й динамізму. У ТМФ часто пропускають присудки: 

«Хто кого? Дорослі малечу чи навпаки?» [247]. Без слова «переможе» (або 

інших його синонімів) речення стає лаконічнішим та виразнішим. 

Градація – нагнітання засобів художньої виразності, підвищення їхньої 

емоційної значущості. У ТМФ цей прийом використовують, наприклад, під 

час опису сюжетної лінії. Так, в анонсі спектаклю за допомогою градації 

автори тексту намагаються показати, якою нелегкою є праця митця, як 

непросто бути творчою людиною: «як важко іноді народжуються звичайні 

слова, з них речення, а з речень – твори, які потім стають книгами, що 

інколи недбайливо покриваються пилом на бібліотечних полицях» [258]. 

Швидко привернути увагу читачів та встановити з ними комунікативний 

контакт можуть запитання та звертання. Подібні конструкції роблять текст 

переконливішим, інколи додають інтриги, а головне, мають на меті посилити 

вплив на читача.  

Отже, серед фігур експресивного синтаксису в ТМФ наявні передусім 

повтор, парцеляція, багатосполучниковість, безсполучниковість, еліпсис, 

градація. Вони допомагають авторам прикрасити розповідь, уповільнити чи 

прискорити темп розмови, додати інтриги, акцентувати увагу на окремих 

аспектах, додають міні-текстам лаконічності та виразності. 
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Висновки до розділу 

 

Аналіз ТМФ дозволяє стверджувати, що анонси, анотації, міні-рецензії, 

міні-огляди, оголошення, афіші тощо, незважаючи на їхню подібність до 

заміток, рецензій, оглядів, есе, є самостійними жанровими утвореннями 

(жанровими формами). Відмінність жанротворчих чинників (призначення 

матеріалу, способів реалізації авторами поставленої мети, предмета 

оповіщення, глибини інтерпретації фактів, стилістичних засобів тощо) не 

дозволяє вважати ТМФ різновидами традиційних інформаційних, 

аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів. Відсутність жанрової 

домінанти та наявність дифузії унеможливлюють розгляд міні-текстів як 

окремих самостійних жанрів, вони є специфічними жанровими формами. 

Більшість міні-текстів мають чіткі ознаки інформативності, проте деяким з 

них притаманні риси, характерні для аналітичного та художньо-

публіцистичного стилів.  

ТМФ написані не лише для інформування читачів з новинками кіно, 

літератури, музики тощо, а й для впливу на аудиторію, часто для 

стимулювання до дії. Типологічною ознакою міні-текстів, що стали об’єктом 

дослідження, є їхній рекламний характер. ТМФ, проте, не є різновидами 

класичної реклами, оскільки в них відсутні засоби прихованого впливу, 

навіювання. Автори міні-текстів, на відміну від авторів реклами, не 

апелюють до підсвідомості, не маніпулюють почуттями людей, не формують 

потрібне уявлення про речі, явища, не пропагують певний стиль життя. 

Отже, ТМФ, написані журналістами й розміщені в мас-медіа, варто 

відмежовувати від класичних рекламних повідомлень.  

Аналіз основних функцій ТМФ дозволив зробити висновок, що для 

більшості таких творів головними функціями є інформаційна, комунікативна 

та функція впливу. Додатковими варто вважати атрактивну, відбіркову, 

експресивну, когнітивну, фатичну (контактовстановлювальну), 

пояснювальну, спонукальну та функцію інтригування. Ці функції можуть 
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бути реалізовані в міні-текстах того чи іншого типу, їхнє вживання залежить 

від завдань, що стоять перед автором та від видання, в якому розміщений 

міні-текст.  

Серед ТМФ інформаційно-рекламного характеру можна виділити ті, що 

об’єктивно висвітлюють подію, яка відбудеться (анонси, оголошення, афіші), 

та ті, в яких предмет розмови описано крізь призму авторського бачення 

(міні-рецензії, міні-огляди, анотації, певні види анонсів літературно-

мистецьких заходів). Типологічними ознаками останніх є наявність 

широкого спектру засобів увиразнення мови, за допомогою яких описується 

інформаційний продукт. У таких текстах можуть бути виражені авторське 

«я» та суб’єктивні погляди адресанта на предмет розмови. Інтерес для науки 

про соціальні комунікації становлять передусім публіцистичні тексти малої 

форми. 

Незважаючи на невеликий обсяг, ТМФ часто містять цілу низку засобів 

увиразнення мови, встановлення комунікативного контакту з читачами. 

Перед авторами міні-текстів стоїть завдання привернути увагу аудиторії за 

допомогою мінімуму мовних засобів, саме тому адресанти широко 

використовують прийоми, що дозволяють чітко та коротко передати основну 

думку, посилити інтерес до предмета розмови, акцентувати увагу на 

важливих моментах. Виділено найпоширеніші засоби ємного передавання 

змісту в ТМФ, серед яких використання тропів (широко вживаним є 

нанизування тропів), стилістично забарвленої лексики, фразеологізмів, 

приказок, афоризмів, прислів’їв, фігур експресивного синтаксису. Афікси 

дозволяють тонко виражати різноманітні емоційні відтінки, підкреслювати 

оцінку описаного, специфіку авторського сприйняття зображеного. Вжитий 

адресантом конкретний оцінно-експресивний елемент «розкриває» ставлення 

до предмета розмови й дозволяє уникнути надмірних уточнень та пояснень. 

Стилістично забарвлена лексика підсилює мовну виразність ТМФ, допомагає 

фокусувати увагу читачів на важливих моментах, деталях, є одним із 

найефективніших засобів експліцитного впливу на читача. Використання 
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нелітературної лексики (просторіччя, сленгізмів, жаргонізмів тощо) 

переважно стилістично вмотивоване та доцільне. Фразеологічні одиниці 

допомагають коротко й точно передати суть предмета розмови, характер 

героя повідомлення, гостроту ситуації тощо. Змінюючи кінцівку відомих 

висловів чи видозмінюючи їхню семантику, автори ТМФ по-новому 

інтерпретують відомі речі, виражають іронію, проводять паралелі, надають 

тексту експресії, тим самим активізуючи увагу читача. Метафори ТМФ часто 

характеризується новизною та виразністю асоціативного зв’язку, здатні 

уповільнити темп розповіді, підкреслити певну характеристику 

(прикметникові метафори) чи надати динамізму ознакам (дієслівні 

метафори). Серед інших засобів мовної виразності можна виділити 

оксиморон, порівняння, метонімію, епітет, перифраз тощо. Підвищити 

ефективність, зосередити увагу аудиторії на потрібних аспектах ТМФ 

можуть і вдало введені фігури експресивного синтаксису, у міні-текстах 

наявні передусім повтор, парцеляція, полісиндетон, асиндетон, еліпсис, 

градація.  
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РОЗДІЛ 4. 

СТРУКТУРИ МАЛИХ ТЕКСТІВ 

 

 

       Структура тексту – це сукупність певних, пов’язаних між собою 

елементів, що забезпечують його цілісність та зв’язність. Структуру 

журналістського тексту визначають його зміст, комунікативна мета. 

Ефективність матеріалу залежить саме від ефективності його структури 

[94, 143]. Основними структурами журналістських текстів є фактологічна, 

тематична, архітектонічна, композиційна, емоційно-експресивна, логіко-

поняттєва, інформаційна, комунікативна. 

 

4.1. Фактологічна структура текстів малої форми 

 

У замітках, як відомо, зазначено переважно нові факти, інформацію 

подано без коментарів та авторських оцінок. За таким принципом побудовані 

й інші міні-тексти, мета яких коротко та стисло подати інформацію – 

більшість оголошень, афіш, подієвих анонсів. Для цих текстів характерне 

оперативне, стисле повідомлення, деякі дослідники вводять поняття 

«жорстка» новина [191, 59]. В інших  інформаційно-рекламних ТМФ 

оперативність послаблена («м’яка» новина) [Там же].  

Оголошення – це тексти, в яких автор розповідає про події, заходи, що 

вже відбувалися, відбуваються чи будуть відбуватися [164]. Такі міні-тексти 

містять фактичну інформацію – що, де, коли очікувати. Часто в засобах 

масової інформації можна прочитати оголошення конкурсів, у таких 

матеріалах сказано, до якого числа приймають заявки, куди їх можна 

надіслати. Оголошення про початок прийому заявок від журналістів на 

номінацію «Вороги преси» містить такі факти: 1) премію щорічно вручають 

десятьом українським чиновникам, депутатам, бізнесменам, 2) за кандидатів 

голосуватимуть експерти Вибіркової комісії, 3) оприлюднення результатів 
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конкурсу відбудеться 5 червня в Києві, 4) кожен журналіст може номінувати 

до трьох осіб [318]. Фактами в тексті є повідомлення про умови та правила 

конкурсу, час підбиття підсумків тощо. В оголошеннях подається переважно 

фактична інформація, роздумів, оцінок, зайвих деталей у текстах немає, лише 

достовірні, точні, доречні відомості. Використано вхідні факти, що вводять 

читача в курс справи, вихідних (в яких описано наслідки), деталізуючих 

фактів майже немає. За таким принципом побудовані й більшість афіш. 

В анонсах описано актуальний факт, що відбудеться найближчим часом. 

Як і в замітках, у зазначених міні-текстах мова йде переважно про один 

опорний факт (поява фільму на телеекранах, презентація книги, виступ гурту 

тощо), навколо якого побудовано розповідь. Серед анонсів можна знайти як 

приклади текстів із «жорстким» способом інформування, так і з «м’яким». У 

першому випадку стисло викладено суть події. Такі анонси можна знайти в 

рубриках «Афіша» більшості українських видань. Наприклад, анонс вистави 

«Майстер і Маргарита», розміщений на сторінках газети «Україна молода», 

містить інформацію про такі факти: 1) це вистава Московського незалежного 

театру, 2) у головній ролі – Івар Калниньш, 3) вистава відбудеться 22 

листопада о 19:00 в Національному театрі ім. Лесі Українки, 4) квитки 

коштують від 100 до 750 грн. [277]. Більше в анонсі нічого не сказано, він є 

прикладом тексту із жорстким способом подання інформації, стислим та 

оперативним повідомленням, в якому не використано прийомів привернення 

уваги. 

Анонси з «м’яким» способом подання інформації часто містять 

додаткові деталі, засоби інтриги, авторські оцінки тощо. Адресанти 

використовують деталі в тому випадку, коли необхідно наголосити на певних 

моментах, пояснити їх, акцентувати увагу аудиторії. Додаткову інформацію 

вживають і з метою емоційного впливу на читача. Так, в анонсі благодійного 

аукціону після відомостей про відкриття виставки робіт дітей з особливими 

потребами міститься інформація про те, в чому особливість творчості цих 

малюків, що можуть розповісти їхні роботи, чим здатен допомогти 
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зазначений аукціон. Завершується текст повідомленням про дату проведення 

благодійного заходу [222]. Таким чином, «м’який» спосіб подання інформації 

дає можливість підвищити ефективність тексту, зворушити читача та 

спонукати його зробити щось для хворих дітей.      

Фактами в анонсах можуть бути не події, що сталися в реальному житті 

(первинна реальність), а аспекти, зображені у фільмах (вторинна реальність). 

Відтворений сюжет фільму є продуктом осмислення телекартини автором 

кіноанонсу, саме адресант вирішує, які факти розповідати, а які оминути. В 

анонсі фільму «Справедливий суд» сказано про професора юриспруденції, 

що став адвокатом темношкірого хлопця, засудженого за вбивство дівчинки, 

та виграв справу. Закінчується анонс розповіддю про те, що після звільнення 

підсудного захисник починає сумніватися у правильності своїх дій і ставить 

собі запитання: чи дійсно підзахисний невинний? [330]. У тексті використано 

вхідні факти, що вводять читача в тему розмови, натомість вихідні, які 

пояснюють наслідки перших, навмисне замовчено.  

Вхідні факти автори анонсів часто вживають з метою підготувати 

читача до теми розмови, активізувати його увагу, нагадати певні моменти. 

Наприклад, у тексті, в якому сказано про концерт співачки Неллі Фуртадо, 

відбувається рух думки від фактів відомих і минулих до нових. Серед 

перших можна виділити такі: 1) співачка є володаркою «Греммі», 2) співачка 

є улюбленицею сера Елтона Джона, 3) співачка готує матеріал для нового 

диску. Серед нових – повідомлення про місце й час виступу на київській 

сцені, особливості презентації [283].  Додаткова інформація про співачку та її 

роботу, з якої починається текст анонсу, може зацікавити аудиторію, дати 

уявлення читачам про теперішню діяльність виконавиці, з ким вона 

співпрацює тощо. 

Анотації – тексти переважно з «м’яким» способом інформування. Хоча 

мета цих міні-творів – стисло окреслити суть інформаційного продукту, 

зазначені тексти є продуктом авторського бачення сюжету книги, розуміння 

та оцінки адресантом фактів. Як і в анонсах, факти в анотаціях подані крізь 
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призму авторського сприйняття. Наприклад, в анотації на книгу «Діти 

Яфета» сказано про відображення в літературному творі життя історичної 

постаті – В’ячеслава Липинського [244]. У тексті анотації можна виділити 

такі факти: 1) український діяч жив сорок дев’ять років, 2) сфери, в яких він 

себе проявив, – це політика, історіософія, соціологія, публіцистика, 3) 

В. Липинський чимало працював, 4) про постать було не так багато відомо, 

лише зараз питання досліджується детально. Зазначені факти певним чином 

оцінені. Так, наприклад, автор анотації називає діяча – «дивовижна людина», 

його життя характеризує як «сповнене невсипущою працею», здобутки у сфері 

думки «важко навіть охопити духовним зором», брак ґрунтовних 

досліджень роботи цієї людини описано так: «лише нині приходять до нас 

скарби її думки» [244]. Адресант анотації оперує фактами не для доведення, 

пояснення, аналізу чи та навіть інформування (як у публіцистичних текстах 

більшого обсягу), а для того, щоб створити певний  образ українського діяча, 

який емоційно увиразнюють позитивні оцінки. При цьому про саму 

анотовану книжку не сказано, охарактеризовано лише її головного героя. У 

тексті наявні авторські, вхідні факти, які адресант оцінює та інтерпретує.   

У міні-рецензіях автори можуть поряд із відтворенням (як в 

оголошеннях, анонсах) та оцінкою (як в анотаціях) фактів аналізувати зв’язки 

між ними, показувати динаміку розвитку явища, його вплив на процеси, що 

відбуваються в певному середовищі. У міні-рецензії на роман Оксани 

Забужко «Музей покинутих секретів» автор подає факти, що стосуються 

процесу написання роману. Зокрема, можна виділити такі: 1) О. Забужко 

записала десятки інтерв’ю з ветеранами подій, 2) консультантом письменниці 

був директор архіву СБУ, 3) О. Забужко писала роман сім років, 4) помітне 

місце в книзі посідає історична частина тощо [323]. Повідомлення про 

ґрунтовну і складну роботу письменниці має запевнити читачів, що книга є 

історично правдивим переказом подій, основаним на спогадах реальних 

очевидців. Це має заінтригувати тих, хто цікавиться минулим України. Якщо 

підсумувати, автор міні-рецензії використовує факти-цитати (уривки з 
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інтерв’ю письменниці та відгук на роман літературознавців), які є 

достовірними, точними та доречними, посилковими. Серед фактів першого 

рівня можна виділити повідомлення про тему роману, відображені історичні 

події, серед фактів другого рівня (що доповнюють основну інформацію) – 

відомості про те, як письменниця працювала над книгою, збирала 

інформацію, з ким консультувалася тощо. Тобто автор міні-рецензії не 

просто подає факти, а оперує ними, використовує як засіб доведення власної 

думки, на основі фактів будує свої судження.         

Міні-огляди також містять низку фактів, які ілюструють думки автора з 

приводу тих чи інших досліджених аспектів. Кількість об’єктивних фактів 

може бути зведена до мінімуму, якщо автор не ставить собі за мету  критично 

проаналізувати сукупність подій, побудувати на фактах систему доказів, а 

лише оцінює їх. Так, у міні-огляді книг, що змінили світогляд митця Марка 

Галаневича, перераховано п’ять значущих для адресанта повідомлення 

літературних творів, серед фактів – повідомлення про авторів книг, назви 

(вхідні факти), теми праць, посилання на відгуки інших людей на ці книги 

тощо (посилкові факти) [357]. 

 Таким чином, можна стверджувати, що в ТМФ, написаних з метою 

коротко та швидко повідомити про захід, міститься один опорний факт, для 

них характерні жорсткий спосіб інформування, відсутність подробиць, 

засобів привернення додаткової уваги. Зазначене притаманне афішам, 

оголошенням, інформаційним анонсам. В анотаціях, анонсах іншого типу, 

міні-рецензіях, міні-оглядах наявні додаткові деталі, на яких автор акцентує 

увагу читачыв, часто адресант оперує низкою фактів, увиразнює інформацію 

за допомогою художніх засобів. Якщо в анонсах та анотаціях факти 

передусім потрібні для ознайомлення аудиторії з предметом розмови, у міні-

рецензіях та міні-оглядах вони стають засобом підтвердження думки 

адресанта, за допомогою фактів увиразнюються, аргументуються судження.  

Аналіз засвідчив, що більшість фактів, що використовують автори 

досліджених нами ТМФ є достовірними (у матеріалах повідомляється про 
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конкретний захід чи продукт), точними (чітко вказано координати заходу – 

час, місце, інколи вартість квитків, дійові особи тощо), доречними 

(стосуються лише предмета розмови). Невеликий обсяг міні-текстів 

зумовлює вживання фактів першого рівня, меншою мірою фактів другого 

рівня, що пояснюють попередні. Факти n-го рівня використовують рідко, 

оскільки немає потреби зосереджувати увагу читачів на великій кількості 

відомостей, пояснювати зв’язки між серією явищ та понять. Автори міні-

текстів переважно вводять читачів у тему розмови (вхідні факти), можуть 

надавати додаткову інформацію (деталізуючі факти), підтверджувати думку, 

посилаючись на інших людей (посилкові факти). Вихідні факти переважно 

відсутні. У ТМФ здебільшого використано авторські факти, факти-цитати 

адресант наводить тоді, коли є необхідність пояснення певних моментів 

експертами чи авторами інформаційних продуктів, про які сказано в 

матеріалі. Соціально-політичні та ідеологічні факти використовуються дуже 

рідко у текстах, предметом розмови яких є благодійні акції, заходи, 

присвячені історичним чи важливим сучасним подіям. 

 

4.2. Тематична структура текстів малої форми 

 

Більшість ТМФ, на відміну від творів великого обсягу, – це матеріали з 

однорідною тематичною структурою, яка передбачає наявність однієї 

основної теми, від якої допускається відхилення лише на одне речення. Для 

цієї структури, як зазначають дослідники, властиві такі зв’язки: 

- основний тематичний (речення зв’язані одним предметом розмови); 

- субтематичний (від загального до конкретного); 

- макротематичний (від конкретного до загального) [131]. 

Однорідна тематична структура характерна передусім для текстів із 

«жорстким» способом подання інформації, в яких немає подробиць та 

авторських зауважень, висловлених поглядів та оцінок предмета розмови. У 

цих міні-текстах використовуються всі три типи зв’язків. Основний 
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тематичний застосовують, зокрема, при переліку головних етапів конкурсу, 

окреслення програми заходів. Наприклад, в анонсі дня автомобіліста 

детально розповідається про особливості й час проведення події. Речення між 

собою поєднані сполучниками, що допомагають зробити розповідь зв’язною 

[241]. 

Основний тематичний зв'язок у міні-текстах із жорстким способом 

подання інформації (оголошеннях, подієвих анонсах, афішах заходу) 

забезпечує послідовне викладення подій. Часто цей тип зв'язку автор 

застосовує в текстах, у яких повідомлено тему, ідею інформаційного 

продукту, його структуру тощо. Наприклад, в анотації на твір «Колючі 

дерева» сказано про моменти, які висвітлює автор книги, тематичних 

відхилень у міні-тексті немає, речення об’єднані одним предметом розмови, 

тому можна зафіксувати наявність основного тематичного зв’язку [265]. 

У текстах із «м’яким» способом подання інформації, які містять 

авторські оцінки, судження, промовисті деталі, теж може бути наявна одна 

тема, речення якої пов’язані за допомогою основного тематичного зв’язку. 

Таким чином у кіноанонсах здебільшого поєднані частини розповіді, що 

характеризують предмет розмови з різних боків. З такого тексту можна 

дізнатися про сюжет фільму, історію його створення, цікаві факти щодо 

роботи акторів, про зв'язок фільму з літературним твором, реальною 

історією, які лягли в його основу тощо. Усі ці частини стосуються одного 

предмета розмови – фільму, тому не можна казати про наявність 

неоднорідної тематичної структури. Наприклад, один із кіноанонсів, що є 

складником огляду фільмів Одеського міжнародного кінофестивалю, містить 

розповідь про сам сюжет та про те, як актор намагався досягти 

реалістичності в передачі образу («вживав ЛСД – щоб правдиво показати 

наркотичне тіпання»). Цей факт, що мав місце на зйомках, вплетений у 

сюжетну лінію (спочатку сказано про сюжет, потім про прийом наркотичних 

речовин, далі знову про сюжет). Така історія з життя актора має додатково 

зацікавити, заінтригувати, певною мірою шокувати читача. Саме вона є 
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своєрідною «родзинкою» кіноанонсу, доповнює переказ сюжету фільму 

[327]. 

Якщо автор хоче ввести в текст із м'яким способом інформування нові 

деталі, пояснення, елементи цілого, він використовує субтематичний 

зв'язок. Приклад його реалізації знаходимо в матеріалах, у яких адресанти 

розповідають спочатку про загальну ідею фільму, події, книги, потім про 

окремі моменти тощо. Так, у міні-рецензії на серіал «Дівчата» (яка є 

складником огляду найпопулярніших серіалів останніх років) сказано, що в 

основі сюжету – «небанальний погляд молодих акторів серіалу самих на 

себе», потім уточнено, у чому полягає цей погляд, що в собі відкривають 

героїні, чого чекають, у що вірять та в які ситуації потрапляють [243].  

Макротематичний зв'язок наявний у текстах, у яких, наприклад, 

спершу автор повідомляє про анонсовану подію, а потім подає більш 

загальну інформацію: складником якої програми вона є, яка основна мета 

заходу тощо. Наприклад, анонс виставки юних художників вінницької арт-

студії містить відомості про час відкриття й організаторів. Далі автор 

розповідає про студію, в якій навчаються діти, техніки, у яких працюють, про 

їхні вироби, вчителів. Тобто автор рухається від конкретного зауваження про 

один захід до інформації про роботу дітей та самої студії [353].  

В одному тексті можуть бути наявні декілька видів зв’язків. Наприклад, 

в анонсі «Гурт АтмАсфера їде до Вінниці» автор зауважує, що вокальні 

партії гурту «вирізняються насиченістю та оригінальністю», потім зазначає: 

колектив грає на чималій кількості інструментів. Як бачимо, речення 

пов’язані за допомогою основного тематичного зв’язку – мають один 

предмет розповіді – особливості гурту «АтмАсфера»: вокал та музичні 

інструменти. Третє речення починається так: «Окрім основних — флейти, 

синтезатора, мандоліни, дарбуки, гітари та бас-гітари…» У ньому 

уточнюється, яке саме багатство музичних інструментів має на увазі автор 

тексту, це речення пов’язане з попереднім за допомогою субтематичного 

зв’язку, адже ієрархічно підпорядковане йому [240]. 



145 

 

 

Різними типами зв’язку в міні-текстах можуть бути пов’язані як окремі 

речення, так і частини тексту. Наприклад, в анонсі «Таріль, із якого ніхто не 

їв» сказано: «Таких його робіт збереглося лише кілька. Зокрема, і в Луврі» –  

наступне речення конкретизує попереднє, між собою вони пов’язані за 

допомогою субтематичного зв’язку. Внутрішні заголовки тексту поєднані 

за допомогою основного тематичного зв’язку. За допомогою 

макротематичного зв’язку пов’язані дві основні логічні частини тексту. У 

першій сказано про фаянсовий таріль, його автора, історію походження, 

призначення, у другій автор розповідає про виставку французької порцеляни, 

яка триватиме в львівському музеї до кінця травня. Відбувається рух думки 

від конкретного (опис одного з експонатів) до загального (повідомлення про 

саму виставку, де буде представлено зазначений виріб та інший 

порцеляновий посуд) [334].  

Окремо серед ТМФ слід виділити ті, що мають неоднорідну тематичну 

структуру (це передусім тексти з м’яким способом подання інформації). Для 

неї властиві такі зв’язки: 

- асоціативний формальний (теми безпосередньо не пов’язані між 

собою). Прикладів наявності цього типу зв’язку в міні-тексах не виявлено. 

- асоціативно-змістовий (наступне речення виражає тему, асоціативно 

пов’язану з попереднім). Його різновидами є: 

а) ситуативно-асоціативний (наступне речення – це висловлювання про 

предмет, що має просторове або часове відношення до предмета 

попереднього). 

б) предикативний асоціативний (наступне речення виражає наслідок, 

причину, атрибут, місце, час дії основного предмета розмови) [131]. 

Часто приклади реалізації неоднорідної тематичної структури містять 

міні-тексти, у яких висловлена авторська позиція. Наприклад, у міні-рецензії 

британського фотографа на проект «10-33 см» Аліни Бачуріної, що був 

представлений у «Мистецькому Арсеналі», є дві теми: переказ сюжету 

фільму, який нагадали адресанту художні роботи, та опис враження від самих 
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картин. Спершу автор міні-рецензії згадує фільм «Ім’я троянди», в якому йде 

мова про монастир та ченців, що помирають в ньому (тема 1), потім пояснює 

причину, чому картини художниці викликали асоціації з фільмом: «Світло, 

що ллється з вузького вікна вгорі змушує почуватися, ніби у в’язниці чи 

монастирі» [211]. Саме так падає світло на картинах, де зображені вкриті 

зморшками обличчя старих чоловіків. У другій частині міні-тексту адресант 

зазначає, що ці зморшки йому подобаються, як і те, що художниця в роботах 

все перебільшує (тема 2). Фрази тексту пов’язані предикативним 

асоціативним зв’язком: вказано причину того, чому автор згадує фільм, 

переглядаючи художні роботи. 

У міні-оглядах подій, афішах автори ТМФ можуть у хронологічному 

порядку подавати інформацію про час, місце проведення заходів; речення 

безпосередньо не зв’язані між собою. Відсутність зв’язків не свідчить про 

атематичність структури, оскільки перераховані заходи можуть відбуватися в 

одному місці, мати одного організатора, тобто між ними можуть бути наявні 

просторово-часові зв’язки. Прикладом є афіша заходів, що проводить 

книгарня «Є» в різних містах країни. У тексті одним-двома реченнями 

коротко сказано про подію, інколи вказані співорганізатори. Ці заходи різні, 

проте всі речення тексту асоціативно пов’язані між собою, їх об’єднує 

спільний організатор та культурно-мистецьке спрямування. Тому можна 

сказати, що структурні елементи афіші поєднані за допомогою 

ситуативного асоціативного зв’язку, заходи мають просторово-часове 

відношення одне до одного [362]. 

За допомогою ситуативного асоціативного зв’язку можуть бути 

поєднані й частини анонсу. Наприклад, у тексті про Міжнародний фестиваль 

незалежного кіно автор спочатку розповідає про час, місце проведення 

заходу, потім згадує минулорічний подібний захід, перераховує стрічки, які 

тоді посіли перші місця. Таким чином речення пов’язані асоціативно, у них 

сказано про один фестиваль [346].  



147 

 

 

У міні-оглядах фільмів частини цілого (розповіді про різні фільми) 

здебільшого пов’язані асоціативно, мають просторово-часове відношення 

одне до одного. У міні-огляді під заголовком «Чоловік ховається за 

алкоголем, жартами і вигадками» автор розповідає історії створення та 

сюжетні лінії трьох фільмів-переможців фестивалів, показ яких відбувся в 

листопаді [352]. Кожна історія в свою чергу може мати як одну, так і декілька 

підтем.   

Неоднорідна структура наявна й у кіноанонсах. Як було зазначено, 

найчастіше в таких ТМФ предмет розмови охарактеризовано з різних боків 

(сюжет і гра акторів, сюжет і історія, покладена в його основу тощо), проте 

усі речення пов’язані однією темою. Є й такі кіноанонси, в яких хоч і 

наявний зв'язок між частинами тексту, він здебільшого є асоціативним, 

можна виявити декілька тематичних відхилень. Наприклад, в анонсі фільму 

«Рай. Надія» сказано про зазначений інформаційний продукт і про дві інші 

телестрічки режисера «Рай. Любов» та «Рай. Віра», що разом з першою 

створюють трилогію [316]. У тексті є три теми – опис трьох фільмів 

(основною з тем є перша – переказ сюжетної лінії анонсованого фільму), усі 

три смислові частини твору пов’язані за допомогою ситуативного 

асоціативного зв’язку.      

Таким чином, ТМФ із жорстким способом подання інформації 

(оголошення, афіші, подієві анонси) переважно мають однорідну тематичну 

структуру. Вона характерна також для текстів, в яких автор стисло переказує 

сюжет книги, фільму, вистави тощо. Речення в таких матеріалах найчастіше 

пов’язані за допомогою основного тематичного зв’язку, інколи 

макротематичного та субтематичного, що зумовлено прагненням адресантів 

показати співвідношення загального й конкретного. Міні-тексти із м’яким 

способом подання інформації, у яких активніше використано деталі, 

елементи інтриги, можуть мати як однорідну, так і неоднорідну структуру, 

що залежить від наявності побічних тем і тематичних відхилень. У текстах із 

неоднорідною тематичною структурою теми здебільшого пов’язані між 
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собою за допомогою предикативного асоціативного зв’язку. У міні-оглядах 

та афішах низки подій є декілька тем, автори цих текстів можуть описувати 

певну кількість фільмів, виступів, вистав, у хронологічному порядку 

подавати інформацію про час, місце проведення певних заходів. Усі теми в 

таких матеріалах просторово чи часово пов’язані між собою, описані заходи 

мають єдиного організатора, спільну ідею тощо, усе це свідчить про 

наявність ситуативного асоціативного зв’язку. Декілька тем можуть мати 

анонси, міні-рецензії, анотації, їх автори часто проводять паралелі між 

описаним та проведеними раніше заходами, між низкою подібних явищ. У 

цьому випадку метою матеріалу є не повідомлення про конкретну подію чи 

інформаційний продукт, а аналіз їх особливостей, місця серед інших тощо.  

 

4.3. Архітектонічна структура текстів малої форми 

 

ТМФ можуть мати такі елементи архітектоніки, як: 

1. Заголовковий комплекс. 

Заголовки ТМФ переважно виконують інформаційну функцію, містять 

повідомлення про подію, що відбудеться або відбулася. У заголовку можуть 

подавати назву фільму, книги, спектаклю тощо. В афішах подій за 

допомогою заголовку зазначають просторово-часові межі заходів, про які 

буде сказано. Так, афіші газети «Український тиждень» часто містять 

заголовок на кшталт: «21-26 жовтня», є у тексті й підзаголовок «чекаємо 

Вас на таких заходах у книгарні «Є». Далі повідомлено про координати 

заходу, про подію автор розповідає стисло, одним-двома реченнями [363]. 

Заголовки оголошень теж виконують передусім номінативну функцію.  

Анотації, кіноанонси переважно не мають власних заголовків, текст 

починається з назви книги чи фільму. У заголовках більшості інших ТМФ 

здебільшого коротко повідомлено тему, якій присвячено твір. Такі назви 

часто є лаконічнішими, ніж у текстах більшого обсягу. Так, заголовок міні-

огляду фільмів, розміщений у рубриці «Афіша» газети «Країна», містить 
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усього два слова: «Каннський кінофестиваль», докладніше пояснення 

знаходимо в ліді, в якому сказано: про який саме фестиваль йде мова, скільки 

фільмів представлено, коли український глядач зможе побачити 

інформаційні продукти [259]. Лід у малих текстах наявний рідко, серед цих 

елементів архітектоніки може траплятися передусім лід-пояснення, 

оглядовий та миттєвий лід.   

Експресивні заголовки можуть вживатися в авторських ТМФ 

аналітичного спрямування, серед яких міні-огляди та міні-рецензії. Їхня мета 

– заінтригувати читача або викликати в нього питання, відповіді на які 

містить текст. Наприклад, міні-рецензія на нову книгу авторки відомої 

історії про хлопця-чарівника має заголовок: «Доросла Джоанн Ролінг 

кардинально відрізняється від дитячої». У тексті міститься тлумачення цього 

твердження, новий літературний твір, у якому є нецензурна лексика, герої – 

повії та наркомани, протиставляється старим дитячим книгам про Гаррі 

Поттера [246]. 

У заголовках міні-рецензій може бути наявна авторська інтерпретація 

теми інформаційного продукту. Наприклад, міні-рецензія на книгу 

львівської письменниці Наталії Гурницької «Мелодія кави у тональності 

кардамону» називається так: «Історія гріховного кохання з ароматом кави й 

кардамону». Заголовок містить оцінний елемент «гріховне кохання», 

метафору «кохання з ароматом», тобто не лише щось повідомляє, а й 

інтригує читача [257]. 

Елементи експресії та тропи можуть містити й заголовки анонсів. Текст 

про щорічний фестиваль кави має назву: «Свято у філіжанці». Метафора має 

привернути увагу читачів, тобто заголовок виконує регулятивну функцію. 

Більш інформативним є підзаголовок тексту: «Знову на «Каву до Львова!», з 

якого аудиторія довідується, що анонс присвячений заходу, що відбудеться у 

Львові та пов'язаний з кавою. Оклик посилює експресію назви, наголошує на 

значущості події. Заголовок і підзаголовок анонсу не містять повних, 
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ґрунтовних відомостей, лише окреслюють тему розмови, натякають на 

неординарність заходу [322]. 

В анонсах, які містять заголовок і підзаголовок, перший виконує 

експресивну та регулятивну функції, другий містить детальнішу інформацію 

про суть події (виконує темовидільну функцію). Наприклад, анонс 

Книжкового арсеналу називається так: «Під градусом інтелектуалізму», 

пояснення містить підзаголовок: «Ювілейний «Книжковий арсенал» об’єднав 

під одним дахом літературу, музику і театр» [298].  

Внутрішні заголовки в ТМФ наявні рідко, причиною цього є невеликий 

обсяг тексту, який читач опрацьовує швидко, тому немає потреби 

акцентувати його увагу на окремих аспектах. Винятком є твори, в яких 

необхідно підкреслити несподівані, цікаві моменти, звернути на них увагу 

читачів. Для прикладу візьмімо афішу подій, що відбудуться 3-28 липня 2013 

року. В одному з міні-текстів, присвяченому гала-концерту до закриття 145-

го театрального сезону, сказано про практику театрів наймати слухачів 

опери, які мали аплодувати навіть у разі її провалу. Одну із вимог, яким 

повинні відповідати ці люди, виділено кольором, для того, щоб читачі 

звернули на неї додаткову увагу. Вона звучить так: «Спати перед виставою 

щонайменше 12 годин – аби не заснути на спектаклі». Такий гумористичний 

внутрішній заголовок реалізує експресивну функцію. Інші вимоги теж мають 

зацікавити читача («мати широкі, міцні долоні – щоб оплески були гучні», 

«не мати музичного слуху – щоб не проґавити час овацій, замилувавшись 

оперою»), проте чорним кольором виділено те, що, на думку автора 

повідомлення, є найбільш смішним [358]. Зазначена афіша містить 

інформацію, що не пов’язана безпосередньо з подією, яка відбудеться, 

відомості покликані заінтригувати читача, тому в текстах використано 

графічно-шрифтові архітектонічні засоби (виділення кольором). 

2. Абзаци. 

Їх наявність у ТМФ залежить від розмірів останніх та обсягу інформації. 

Найчастіше повідомлення розміщують в одному абзаці, проте бувають 
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випадки, коли автори виділяють за допомогою цього елемента архітектоніки 

певні смислові частини. Внутрішні абзаци найчастіше виконують акцентно-

видільну функцію – акцентують увагу читачів на різних аспектах. Окрім 

акцентно-видільної функції, абзаци в міні-текстах можуть виконувати 

експресивно-емоційну та логіко-змістову функції [94, 186]. Приклади 

реалізації останньої бачимо в оголошенні, присвяченому літературній премії 

імені Джозефа Конрада-Коженьовського (у тексті автор розповідає про те, 

що люди можуть запропонувати свого кандидата на нагороду). Кожен 

елемент тексту виділений в окремий абзац, що забезпечує логічну 

послідовність викладення інформації. Так, у першому абзаці читачів 

знайомлять із тим, що це за премія, кому і за що її присуджують (це 

своєрідна підводка до теми розмови), у другому абзаці повідомляють, що 

саме отримає переможець конкурсу (це має зацікавити читачів тексту 

нагородою, яку може отримати їх фаворит), у третьому абзаці перераховані 

лауреати премії (міститься найважливіша інформація), у четвертому абзаці 

читачам пояснюють, як вони можуть проголосувати за свого кандидата 

(тобто зазначено основну ідею оголошення), у п’ятому абзаці вказують 

прізвища членів журі [270]. Отже, у кожному абзаці реалізується своя 

мікротема, поділ тексту на частини дозволяє читачеві швидше й краще 

зрозуміти суть повідомлення.  

У зазначеному оголошенні про премію використано також графічно-

шрифтові засоби архітектоніки – важливі моменти виділені жирним 

шрифтом. Увагу читачів акцентують на окремих словосполученнях чи 

словах. Наприклад, жирним шрифтом позначені елементи: «назва премії», 

«присуджується», «українському письменникові», «за що саме», «лауреати», 

«запропонувати кандидатів», «електронна адреса» (на яку слід надсилати 

пропозиції), «дата» (число, до якого приймають заявки). Читач може 

переглянути лише виділені фрагменти та зрозуміти, про що текст, при цьому 

додаткові відомості – хто заснував премію, як часто її дають, яким має бути 

вік лауреата – надруковано стандартним шрифтом. Великими літерами 
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позначено назву премії та інформацію про цьогорічних членів журі. Окрім 

того, після основного тексту повідомлення великими літерами та жирним 

шрифтом надруковано: «Хто отримає премію Конрада?» (найбільший шрифт, 

величезний знак питання) та «Запропонуй свого кандидата» (менший 

шрифт). Саме ці два останні речення, які графічно відокремлені від 

основного тексту, першими впадають в око читачам, мають зацікавити їх та 

спонукати прочитати основний текст оголошення.  

У ТМФ, розміщених у мережі інтернет, широко використовують 

візуально-образні архітектонічні засоби. Часто в анонсах, міні-рецензіях, 

міні-оглядах художніх виставок розміщені зображення картин, які 

привертають увагу читачів, виконують експресивну функцію, посилюють 

вплив тексту, підтверджують зазначену в ньому інформацію. Так, кожен 

матеріал малої форми, розміщений в журналі «Аrt Ukraine», в якому сказано 

про презентацію художніх робіт, проілюстрований зображеннями. Останні 

можуть бути необхідними елементами, які допомагають зрозуміти суть 

повідомлення. Наприклад, в анонсі виставки під назвою «Анатомія 

абсурду» розповідається, що автор представляє «зображення предметів 

загального вжитку так, наче вони є творами мистецтва» [215]. Текст 

проілюстровано фотографією одного з об’єктів експозиції, який дає уявлення 

аудиторії про те, в яких саме предметах загального вжитку автор вбачає 

художню цінність, що саме представлено на виставці. 

Поряд із текстом анотацій на книги часто розміщені зображення їхніх 

титульних сторінок, ці візуально-образні засоби архітектоніки виконують 

експресивну та регулятивну функції. Тексту анотації може передувати 

бібліографічний опис книги, інформація про автора твору, жанр. Сама 

анотація часто розділена на абзаци, кожен містить нову мікротему, такий 

поділ є необхідним для того, щоб забезпечити логіку викладу. Наприклад, 

анотація на збірник поезій «Полювання на тишу» складається з трьох 

абзаців, у першому з них автор тексту подає своє бачення інформаційного 
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продукту, зазначає, що для нього виявилося найцікавішим у книзі, в другому 

та третьому – цитує інших експертів [304]. 

Анотації на книги, написані письменниками та поетами, вирізняються 

образністю зображення, членування на абзаци в таких текстах 

використовується не лише для логічного відокремлення різних частин 

розповіді, а й для емоційного виділення деталей.  

Отже, у ТМФ можуть бути відсутні певні елементи архітектоніки. 

Анотації до книг, кіноанонси, анонси театральних вистав, телевізійних 

проектів тощо часто не містять власних заголовків. Заголовки досліджених 

нами ТМФ можуть виконувати інформаційну (переважно заголовки афіш, 

оголошень), експресивну та регулятивну функції (переважно заголовки міні-

рецензій, міні-оглядів, анонсів заходів культурного характеру). У текстах, що 

містять заголовок і підзаголовок, перший покликаний зацікавити читача, 

привернути його увагу, другий дає більш повне уявлення про тему розмови 

(виконує темовидільну функцію). Підзаголовків більшість ТМФ не має, рідко 

наявні й внутрішні заголовки, останні можуть вживатися для увиразнення 

певних цікавих чи важливих, на думку автора тексту, моментах.  

Абзаців у міні-текстах здебільшого небагато (або вся інформація 

розміщена в одному), вони використовуються для логічної побудови 

розповіді, відокремлення різних підтем чи акцентуванні на деталях, меншою 

мірою для полегшення сприйняття матеріалу.  

У ТМФ, присвячених художнім виставкам, інформаційним продуктам, 

часто наявні візуально-образні архітектонічні засоби: зображення 

привертають увагу читачів та ілюструють написане, допомагають краще 

зрозуміти специфіку заходу чи унікальність предмета розмови. У міні-

текстах широко вживаними також є графічно-шрифтові засоби архітектоніки 

– виділення кольором певних моментів, вживання великих літер при 

позначенні назв тощо.  

 

 



154 

 

 

4.4. Композиційна структура текстів малої форми 

 

Як відомо, композиція твору складається з констатуючої (експозиція, 

зав’язка, розвиток дій, кульмінація, розв’язка) та деталізуючої (візуальні, 

вербальні портрети, ремарки, інтер’єри, пейзажі тощо) частин. Елементи 

констатуючої частини наявні передусім у ТМФ, автори яких розповідають 

сюжет фільму, книги, театральної вистави тощо, елементи деталізуючої 

частини в міні-текстах переважно відсутні.  

До хронологічно впорядкованої розповіді вдаються автори кіноанонсів. 

Ці тексти часто побудовані як художній твір, в якому наявні експозиція, 

зав’язка, розвиток дій, кульмінація. На одному з цих сюжетно-композиційних 

елементів історія переважно обривається, розв’язку читачі можуть дізнатися 

лише після перегляду фільму. Недоговореність спонукає аудиторію 

звернутися до об’єкта анонсування, розставити всі крапки над «і». 

Наприклад, в анонсі фільму «Десь там» сказано про голлівудську зірку 

Джонні Марко, життя якого сповнене лише приємними пригодами, проте  

«одного дня колишня дружина підкидає своєму екс–благовірному їхню 

одинадцятирічну доньку, яку той кинув багато років тому...» [242]. 

Зрозуміло, що далі події фільму розгортатимуться досить цікаво й динамічно, 

проте, для того, щоб зрозуміти, як саме, читач анонсу має передивитися 

кінострічку. У зазначеному випадку текст обривається на кульмінації. 

Аналіз кіноанонсів засвідчив, що в деяких текстах розповідь зупиняється 

на зав’язці, коли описані події ще не викликали інтересу аудиторії. У той час 

текст має обриватися на найцікавішому місці, викликаючи в аудиторії 

інтерес до предмета розмови. Анонс фільму «Просто мрія» (розміщений у 

телегазеті «ТV-експерт») розповідає про 12-річного хлопчика Генрі, який 

працює влітку в місцевому кафе, текст обривається на зауваженні, що його 

чекають «нові люди, нові знайомства» [313]. Кіноанонс є неінформативним, 

у ньому не зазначено, в чому полягає особливість, родзинка фільму, тому 

навряд текст може викликати великий інтерес в аудиторії. Інший анонс цього 
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фільму (розміщений у телегазеті «Телеекспрес»), окрім сказаного, містить 

інформацію про те, хто, серед нових людей, справляє на хлопчика особливе 

враження (механік Джо, який розповідає про «своє пристрасне захоплення 

фільмами з Мерилін Монро…») [311]. Зазначений текст обривається на 

такому сюжетно-композиційному елементі, як розвиток дій, прихильників 

Мерилін Монро може зацікавити першоджерело, проте даних недостатньо 

для інтригування решти читачів. У третьому анонсі (розміщеному в газеті 

«Телезамок») розповідь триває, читачеві повідомляють про те, як головний 

герой Генрі дізнається, що недалеко від містечка знімають фільм із 

примадонною, та вирішує «зробити Джо подарунок і спробувати 

влаштувати його зустріч з Монро…» [312]. В останньому із зазначених 

текстів автор завершує розповідь на кульмінаційному моменті, такий анонс 

може зацікавити широке коло читачів. 

Композиційна структура анотацій до книг може бути подібна до 

структури анонсів, якщо автори послідовно переказують сюжет 

літературного твору. Наприклад, текст, присвячений роману «Тамдевін», 

містить такі елементи констатуючої частини композиції, як експозиція 

(сказано, де відбувається дія), зав’язка (розповідь про художницю Ганну, яка 

їде у відпустку до Карпат, де проводить дослідження науковець Юрій), 

розвиток дій (герої випадково зустрічаються). Про цю зустріч автор анотації 

каже як про таку, що змінює життя чоловіка, на цьому міні-текст обривається 

[333].  

Опис сюжетної лінії анотацій часто побудований так, що розповідь 

обривається на найцікавішому моменті, змушуючи читача міркувати – що 

буде далі. Автори анотацій, окрім цього, можуть вживати додаткові засоби 

привернення уваги аудиторії, наприклад, у тексті, присвяченому опису книги 

«Світло згасло в Країні Див», наявні емоційні вигуки: «Але тут – о Господи! 

– з ним (героєм книги) трапляється те, без чого жоден роман неможливий». 

Адресант такого матеріалу – не відсторонений інформатор, він повідомляє 

факти крізь призму свого сприйняття, бачення, ділиться власними відчуттями 
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та розповідає про вплив інформаційного продукту: «Такі романи, як цей, 

перевертають системи цінностей і рвуть на шматки свідомість. У 

відповідь залишається кричати «Йюююх!» [321]. 

Міні-рецензії, як і в кіноанонси та анотації до книг, також можуть 

містити повідомлення про сюжет інформаційного продукту, автори таких 

текстів, проте, меншою мірою дотримуються хронології розповіді, 

зосереджуючи увагу лише на значущих та найцікавіших моментах. У міні-

рецензії на книгу «Мелодія кави у тональності кардамону» адресант спочатку 

розповідає про інформаційний продукт, історичні події, що в ньому 

замальовано, оцінює майстерність письменниці, потім коротко описує сюжет, 

який доповнює своєю інтерпретацією подій. Автор ТМФ ділиться 

враженнями, міркує про силу любові, ставить риторичні запитання, на 

кшталт, чи існують правила й закони для кохання. Завершується міні-текст 

аналізом того, наскільки вдалося авторові книги тримати в напрузі читача, 

майстерно обрати місце й час розгортання подій, а також рекомендацією, 

кому було б цікаво прочитати літературний твір. Тобто, виклад сюжетної 

лінії розміщено всередині тексту, який починається з відомостей про тему 

твору, а завершується аналізом втілення автором задуму [257]. Важлива 

інформація в таких міні-рецензіях може бути розміщена на початку 

матеріалу, проте чіткої, властивої всім текстам цього типу, композиційної 

структури немає.   

ТМФ інформаційного характеру, автори яких не переказують сюжет, а 

подають відомості про нову подію, захід, явище, побудовані переважно за 

принципом перевернутої піраміди – від найважливішого до менш 

важливого. Така структура дозволяє відразу повідомити головне, не 

вдаючись до зайвих деталей та не заплутуючи читача, а також логічно 

розмістити всю необхідну інформацію в невеликому за обсягом матеріалі. 

Тексти, побудовані за зазначеним принципом, здебільшого добре 

структуровані.  
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В афішах подій (також у певних оголошеннях, анонсах) додаткова 

інформація про факт може бути відсутня, повідомляються лише координати 

заходу, вартість квитків тощо. Такий текст виконує суто номінативну 

функцію.  

Можна стверджувати, що елементи констатуючої частини композиції 

наявні передусім у ТМФ, в основі яких – розповідь сюжетної лінії 

інформаційного продукту (в анотаціях, кіноанонсах, анонсах вистав тощо). 

Матеріали можуть містити експозицію, зав’язку, розвиток дій, кульмінацію. 

На одному із зазначених сюжетно-композиційних елементів історія 

переважно обривається, розв’язку читачі можуть дізнатися лише після 

перегляду фільму, прочитання книги, відвідування спектаклю тощо. Аналіз 

текстів із незавершеною розповіддю засвідчив, що адресанти не завжди 

обривають розмову на цікавому місці, не вводять у розповідь інтригуючі 

деталі, засоби привернення уваги. Матеріали, автори яких повідомляють 

новину, побудовані переважно за принципом перевернутої піраміди, коли 

найголовніше написано на початку тексту, менш важливі деталі – наприкінці. 

У міні-рецензіях та міні-оглядах акцент робиться на інтерпретації 

інформаційного продукту адресантом, тому композиційна структура цих 

матеріалів відрізняється від структури текстів інформаційного спрямування й 

залежить від авторського задуму. У деяких випадках тексти афіш та 

оголошень містять лише відомості про назву та координати події, матеріал 

виконує суто номінативну функцію.    

 

4.5. Емоційно-експресивна структура текстів малої форми 

    

Кожен текст, у тому числі стислий, має викликати певні реакції в читача. 

Публіцистичні тексти великого обсягу можуть бути написані з метою 

ідеологічного впливу на адресата, ґрунтовного аналізу, доведення фактів, 

основне завдання більшості досліджених нами інформаційно-рекламних 

ТМФ – повідомити інформацію та спонукати до дій.  
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Експресивністю називають таку властивість мовних одиниць, що 

забезпечує їхню здатність передавати суб’єктивне ставлення автора до змісту 

твору [94, 200]. Емоції, що закладає автор у твір, можуть бути позитивними, 

негативними та відносно нейтральними. В оголошеннях та афішах образ 

автора, його оцінки переважно відсутні, емоції нейтральні. Це ж характерне і 

для інформаційних анотацій та анонсів, автори яких передусім мають на 

меті повідомити новину, а не зацікавити нею. В анотаціях та анонсах 

інформаційно-рекламного спрямування авторське «я» виражене більшою 

мірою, адресант може, описуючи предмет розмови, подекуди й ділитися 

своїми емоціями, поглядами. У зазначених текстах переважають позитивні 

емоції, що найчастіше виражені у відповідній оцінці предмета розмови. 

Переваги та унікальність інформаційного продукту часто описано за 

допомогою епітетів: «Неймовірно смішна комедія з блискучим акторським 

складом» [319], «сповнена поетичної досконалості оповідь про любов», 

«вважається найсвітлішою оперою композитора» [315]. Носіями 

позитивної оцінки в цих міні-текстах також є метафори: «Вишукані  мелодії,  

темпераментна ритміка…» [231], «Антрепризна московська вистава … 

спокушає відомими акторами» [336]  та інші тропи. 

Оцінювати предмет розмови може не сам автор міні-тексту, а режисер, 

слова якого цитують, чи глядачі, на відгуки яких посилається адресант. 

Наприклад, анонс спектаклю «Чайка», поставленого за однойменним твором 

А. Чехова, є цитатою слів режисера вистави, який дає творові найвищу 

оцінку: «П’єса «Чайка» — геніальна!», пояснює суть спектаклю: «Я 

переконаний, що ця п’єса про нас сьогоднішніх, про те, як багато в 

класичний текст ми зможемо вкласти кохання, свого масштабу почуттів, 

філософії» [296]. Вживання займенника «нас» у тексті стає засобом 

досягнення ефекту наближення інтересів, читач має зрозуміти, що в п’єсі 

сказано про всіх сучасних людей, і про нього теж. 

У ТМФ автори часто вказують, що описані інформаційні продукти 

високо відзначені публікою та експертами, чи що на їхню появу з 
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нетерпінням  чекають широкі маси. Так в анонсі фільму «Цар» автор називає 

кінопродукт так: «Один із найочікуваніших фільмів року», стверджуючи, що 

він «став фільмом із розряду must see через участь у ньому непересічних 

Петра Мамонова та Олега Янковського» [351]. Читачеві навіюється думка, 

що фільм неодмінно подивиться велика кількість людей, він завоював 

неабияку популярність ще до появи на екрані, тому адресату необхідно не 

оминути увагою інформаційний продукт.   

Серед усіх досліджених нами ТМФ найчастіше оцінюють, діляться 

враженнями від перегляду кінострічки, відвідування заходу автори міні-

рецензій та міні-оглядів. Оцінка предмета розмови завжди суб’єктивна. 

Наприклад, у міні-огляді китайських фільмів під назвою «Українські дні 

китайського кіно» автор так каже про фестиваль: «Загальне враження від 

днів китайського кіно – подивились і розійшлись. А от знайомство із 

культурою та традиціями китайського народу справді було цікавим» [344]. 

Емоційний виклад наявний і в характеристиці сюжету одного з фільмів: 

«типова (щоб уникнути слова «примітивна») сімейна мелодрама». 

Змалювання об’єкта крізь призму авторського бачення має посилити довіру 

читача до матеріалу, адже адресат знаходить у тексті не лише переваги 

інформаційних продуктів. Такий міні-огляд є своєрідним відгуком реальної 

людини, а не автора, що пише на замовлення позитивно забарвлений 

рекламний матеріал. Адресант неглибоко аналізує ідею фільмів, його оцінка 

базована на індивідуальному баченні, сприйнятті, що характерно для всіх 

міні-оглядів.  

На відміну від авторів ТМФ рекламного спрямування, адресанти міні-

рецензій та міні-оглядів часто виражають і свої негативні емоції. Так, автор 

міні-рецензії на виступ Тілля Брьоннера під час джазового фестивалю «Alfa 

Jazz Fest» відгукується досить різко: «І взагалі ніщо не зачепило за серце, не 

запам’яталося». У тексті адресант надає також оцінку самому виконавцеві, 

його зовнішності: «Виглядом своїм Брьоннер нагадує модель-метросексуала 

в рекламі чоловічих  парфумів. Звучить, чесно кажучи, так само». Подібних 
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суб’єктивних оцінок у зазначеному ТМФ чимало: «Тілль Брьоннер звучав як 

підробка. Це як «пальоний» чоловічий Givenchy чи Kenzo», «цей гість дещо 

справляв враження студента приватної школи…» [234]. Автор висловлює 

свої погляди емоційно, виражає почуття за допомогою вигуків 

(звуконаслідувальних слів), коментуючи слова співака про те, що в Європі 

його зустрічає менше людей: «І, ха-ха, власне зрозуміло чому». Адресант не 

ставить собі за мету викликати в читача тексту негативний образ виконавця, 

а просто переповідає свої враження, проте такий емоційний виклад думок не 

може не вплинути на читача, особливо якщо для останнього думка автора 

тексту є авторитетною.  

Існує певний зв'язок між постаттю адресанта ТМФ, значущістю його 

поглядів та оцінками, до яких він може чи не може дозволити собі вдаватися. 

Наприклад, автор міні-рецензії на фотопроект «Тіло нації» називає фрази, 

що в Україні популярні напівпорнографічні фото в мистецтві – «дешевим 

трюком, покликаним привернути увагу»  [249]. Оскільки автор тексту – 

відомий у своїх колах британський фотограф, він може дозволити собі такі, 

певною мірою, різкі оцінні вислови, до яких вдаються люди, що вважають 

свою думку авторитетною. 

У міні-рецензіях, авторами яких є літературознавці, критики, експерти в 

певній галузі, наявні як більш різкі зауваження, так і більш схвальні відгуки 

на інформаційний продукт. Наприклад, автор міні-рецензії на збірку «Зимові 

листи» оцінює її як таку, що «…є найкращою поетичною книжкою року, що 

минає» [250].  

Аналіз міні-текстів, представлених у різних ЗМІ, засвідчив, що 

найширший спектр оцінних тверджень, яскравих мовностилістичних засобів 

представлено в молодіжних виданнях. ТМФ, розміщені на сторінках 

молодіжних пресових чи інтернет-видань, часто написані на межі 

публіцистичного та художнього стилів, вони яскраві, насичені образами, 

покликані привернути увагу аудиторії до заходу чи заохотити прочитати твір. 

У міні-текстах, розміщених у виданнях для молоді, часто наявні експресивні 
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та оцінні слова й вислови. Широко вживається в молодіжних ЗМІ сленг, за 

допомогою нього, наприклад, автори міні-рецензій не лише розповідають 

про захід, а й виражають власні думки, емоції: «Хоча, подібна активація 

концертів альтернативників може видатись звичайною потребою в 

активному відпочинку мажорних дітлахів, для яких ковбаситись просто 

модно» [284], «Особливо забійною є композиція "Апрельская посевная"» 

[305].  

Засоби увиразнення мови, експресивну, питому лексику тощо вживають 

автори міні-текстів, розміщених і в інших виданнях. Перш за все знаходимо 

стилістично забарвлену лексику в ТМФ, присвячених подіям культурного 

характеру. Більш детально мовностилістичні особливості ТМФ описано в 

розділі 3.4. 

Окрім оцінок, емоційний вплив на читача ТМФ часто справляє 

спеціальний добір фактів, що наштовхують адресата на потрібні висновки. 

При цьому автори міні-текстів можуть не використовувати забарвлену 

лексику, не висловлювати свої почуття, проте викликати в читача сильні 

емоційні реакції за допомогою акцентування уваги на промовистих фактах та 

деталях, пов’язаних з предметом розмови. Наприклад, у кінононсі фільму 

«Король Сохо», розміщеному в огляді фільмів Одеського кінофестивалю, 

розповідається сюжет фільму та його зв'язок із реальними подіями біографії 

Пола Реймонда, що були покладені в основу кінострічки. Автор описує, яким 

персонаж був гультяєм, як відкрив перший стрип-клуб у Британії, випустив 

журнал для дорослих, як став мільйонером. Потім у тексті зазначено, якими 

були три найбільші любові Пола – дружина, коханка та донька. Автор анонсу 

детально описує трагічну смерть останньої, зазначає, що вона стала великим 

ударом для батька: «16 років після її смерті Пол залишався у своїй квартирі: 

прокидався, приймав душ і знову лягав у ліжко» [266]. Історію трагічного 

випадку розповіли для того, щоб викликати в читача емоції (передусім 

співчуття), не залишити його байдужим. Якщо вона зацікавить адресата, 
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заохотить його подивитися фільм, реакція на текст відповідатиме задуму 

адресанта.   

Автор тексту може впливати на емоції читача й за допомогою 

спеціально дібраних відгуків (як фахівців, так і пересічних громадян) на 

фільм, подію, книгу, творчий доробок митця тощо. Наприклад, у міні-

рецензії на вихід нового альбому співачки LAMA цитується думка одного з її 

шанувальників: «Вона займає дуже широку нішу між безмозкою попсою і 

складною інтелектуальною музикою… Є в цьому щось рідне, домашнє» [356]. 

Автор тексту ні до чого не закликає, не нав’язує жодної думки, але пише так, 

щоб викликати в читача інтерес до творчості співачки. У міні-тексті предмет 

розмови не аналізують з різних боків, не зазначають недоліки альбому (які, 

безсумнівно, є), автор подає лише інформацію про новий диск і цитує відгуки 

продюсера співачки та її шанувальника. 

Використання зображень часто теж увиразнює емоційно-експресивну 

структуру ТМФ. Фотографії, малюнки знаходимо переважно в таких міні-

текстах рекламного характеру, як анонси, оголошення, афіші, рідше в міні-

рецензіях та міні-оглядах. Графічні елементи в цих текстах інколи виконують 

первинну роль (передусім в афішах), інформація лише коментує картинку, 

додатково підкреслює значення, особливість події чи заходу. Приклад міні-

тексту, в якому автор вдало розміщує зображення предмета розмови, 

знаходимо на книжковому ресурсі «Друг читача». В анонсі майстер-класу із 

виготовлення паперових виробів, окрім інформації про роботу майстрині, 

місце, час зустрічі, розміщено зображення фігур, зроблених із паперу. Ці 

картинки, з одного боку, підтверджують позитивну оцінку автором робіт 

жінки: «…черкащанка вразила журналістів та глядачів легкістю та 

вправністю рук, просто на очах перетворивши біленький папір на справжню 

скульптуру», з іншого – підсилюють емоційних вплив на читача [297]. 

Відчувається захоплення адресанта предметом розмови, що має передатися 

читачеві, останній повинен захотіти на власні очі побачити, як твориться 

паперове диво та спробувати свої сили у виготовленні подібних шедеврів під 
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час майстер-класу, тобто інформація, підкріплена малюнком, має викликати 

миттєвий інтерес до заходу.  

Поряд із яскравими зображеннями автори ТМФ можуть вживати ряд 

прийомів для посилення емоційного впливу, намагаючись заінтригувати 

читачів інколи в досить несподіваний спосіб. Так, у тексті, розміщеному в 

рубриці «Афіша» інформаційного порталу «Гречка», який містить елементи 

анонсу та міні-рецензії, йде мова про виставку великодньо-театральних 

писанок у Кіровограді. Розповідаючи про враження перших відвідувачів, 

автор вдається до переповідання зухвалих коментарів кіровоградців щодо 

зображення Марії Заньковецької на одній із писанок: «Отаку б бабу нам в 

сауну» [225]. Мода на подібні фривольні, сексуально забарвлені 

висловлювання сьогодні є очевидним фактом, тому не дивно, що вона 

відбивається на сторінках певних видань (передусім молодіжних). 

Для емоційного увиразнення своєї думки автори інформаційно-

рекламних міні-текстів також вживають фігури експресивного синтаксису. 

Їхня основна мета – звернути увагу читача на певні аспекти, підкреслити 

думку, надати розповіді динаміки тощо. Риторичні звертання, окличні 

речення, запитання до аудиторії також насичують ТМФ експресією, 

посилюють ефективність матеріалу.  

Таким чином, емоції, що закладають у ТМФ їх автори переважно 

однорідні, не суперечать одна одній. В інформаційних матеріалах емоційно-

експресивні елементи можуть бути відсутні, автори подають нейтрально 

забарвлені факти. Міні-тексти з рекламним спрямуванням містять переважно 

позитивні оцінки. У ТМФ аналітичного характеру можуть бути наявні 

негативні та різнопланові оцінки (позитивні та негативні). Оцінно-

експресивні елементи міні-текстів не лише «розкривають» ставлення до 

зображеного, а й дозволяють уникнути надмірних уточнень та пояснень. 

Окрім оцінок, емоційний вплив на читача ТМФ справляють: спеціальний 

добір фактів, відгуків, що наштовхують адресата на потрібні висновки, 

використання зображень, несподіваних коментарів, фігур експресивного 
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синтаксису тощо. Найширший спектр оцінних тверджень, стилістично 

забарвленої лексики представлено в молодіжних виданнях та у виданнях 

культурного спрямування.  

 

4.6. Логіко-поняттєва структура текстів малої форми 

 

Ця структура забезпечує послідовність викладу інформації та 

адекватність сприйняття твору адресатом [94]. Оскільки ТМФ – переважно 

тематично однорідні матеріали, вони містять одну головну ідею, яка 

передається кількома реченнями, тому зв’язки між останніми прості та 

зрозумілі. Водночас автори навіть невеликих за обсягом текстів мають 

забезпечити логічну послідовність викладу матеріалу. На думку дослідників, 

ця послідовність має такі види: 

1) дедуктивна послідовність (від загального до часткового);  

2) індуктивна послідовність (від часткового до загального);  

3) традуктивна послідовність (від рівного до рівного) [94, 199]. 

Зазвичай дедуктивний виклад використовується в навчальних, наукових 

та ділових текстах. Індуктивний – у науково-популярній літературі, у 

лекціях, публіцистиці [139, 105]. Традуктивний спосіб викладу найбільш 

притаманний творам мас-медіа, у межах цієї послідовності виділяють: 

 – рух викладу від причин до наслідків, від наслідків до причин; 

Причини й наслідки певних явищ та подій можуть бути описані, 

наприклад, коли автор переказує сюжет кінофільму. Найчастіше до такого 

способу викладу адресанти вдаються, коли намагаються зосередити увагу 

аудиторії на несподіваній зміні перебігу подій, неочікуваних моментах, 

описані наслідки мають здивувати читачів тексту. Так, у міні-рецензії на 

телесеріал «Пуститися берега» автор спочатку розповідає про героя, життя 

якого змінилося після того, як він дізнався, що незабаром помре. Потім у 

тексті сказано, до яких наслідків призвела отримана звістка: «з тихого 

викладача хімії він перевтілився у виробника наркотиків» [314]. При цьому 
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автор пояснює, чому герой вирішив виробляти заборонені препарати (гроші 

від збуту допомогли б його родині вижити), тобто відбувається зворотній рух 

викладу інформації – від наслідків до інших причин.  

  – від минулого до теперішнього; 

Екскурс в історію зародження явища чи поняття, виклад подій у 

хронологічній послідовності притаманний багатьом міні-текстам, 

присвяченим подіям культурного характеру. Часто спосіб викладення 

інформації  «від минулого до теперішнього»  зумовлений темою розмови, яка 

вимагає пояснення подій, що сталися, та їхнього зв’язку з нинішніми. 

Наприклад, в анонсі проекту «Одеські хлопчики. Початок» автор згадує 

зародження одеського концептуалізму, розповідає, хто був його засновником, 

оскільки організатори заходу захотіли представити на виставці картини того 

періоду «коли новоявлені «одеські хлопчики», ще не вважали себе 

художниками, але експериментували без обмежень» [288]. 

За таким принципом «від минулого до теперішнього» автори текстів 

більшого обсягу будують розповідь, щоб апелювати до логіки читачів, 

пояснюючи їм нові речі крізь призму старих, чи демонструвати розвиток 

подій та явищ. У ТМФ така логічна послідовність викладу переважно 

допомагає провести аналогію між минулими та теперішніми подіями. Так, 

автор міні-огляду фільмів, представлених на Каннському кінофестивалі, на 

початку тексту розповідає про попередні перемоги режисерів, які 

презентують новий твір (вони вже здобули «Золоту пальмову гілку»), 

доповнюючи факти схвальним відгуком оператора про їхній продукт. 

Адресант допомагає читачам тексту краще зрозуміти особливості роботи 

режисерів, певним чином навіює аудиторії думку про те, що новий фільм має 

бути вартим її уваги [259]. 

- від відомого до невідомого; 

Найчастіше така послідовність викладу інформації характерна для міні-

текстів, у яких «відомим» є певний факт, подія, явище, що має безпосереднє 

відношення до предмета розмови. Наприклад, анотація на книгу «Уздовж 



166 

 

 

Амазонки» починається з розповіді про реальну історію подорожі пішки 

вздовж річки Амазонки, яку здійснив Ед Стаффорд. Далі в тексті анотації 

пояснюється, що книжка – це спогади цієї людини про експедицію, сказано, 

що саме описує її автор і на кого розрахована така література. Варто 

зауважити, що якщо «відоме» адресанту анотації й «відоме» читачеві 

збігається, можна говорити про рух думки до невідомого. В іншому випадку 

для аудиторії в міні-тексті все буде новим [340]. 

Ефективність ТМФ підвищується, коли автор апелює до тих знань, 

спогадів читача, які напевне викличуть в останнього приємні асоціації. Так, 

анонс спектаклю «Як левеня і черепаха пісню співали» починається із 

запитання до аудиторії: «Хто не пам’ятає відомий мультфільм про веселого 

Левеня і мудру Черепаху?». Згадка про мультфільм, який більшість сучасних 

людей, ймовірно, дивилися в дитинстві, юності, не має залишити байдужими 

дорослих читачів. Посилити інтерес та інтригу покликане й наступне речення 

анонсу, в якому повідомлено нову інформацію: «Виявляється, в історії про 

наших улюблених героїв, є продовження!» [332]. Після цього автор анонсу 

розповідає про спектакль, нові пригоди старих героїв. Рух думки «від 

відомого до невідомого» має допомогти краще зрозуміти, про яких 

персонажів автор розповідає, та викликати в дорослої аудиторії ностальгію й 

бажання подивитися спектакль разом із дітьми.  

-  використання контрасту; 

Автори ТМФ можуть порівнювати інформаційний продукт з іншими, 

наприклад, протиставляючи нову працю письменника попередньому 

творчому доробку. Так, у міні-рецензії на книгу Джоан Ролінґ «Несподівана 

вакансія» адресант проводить паралелі між зазначеним твором та 

написаними раніше відомими книгами про «Гаррі Поттера». Автор міні-

тексту підкреслює відмінність нової праці від попередніх, робить 

припущення, що Джоан Ролінґ навмисне створила історію, яка різко 

контрастує з циклом про хлопчика-чарівника: «Таке враження, що 

письменниця свідомо написала роман «Несподівана вакансія» у зовсім іншому 
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стилі, щоб довести свою багатогранність» [246]. Для того, щоб наголосити 

на контрасті між новою працею письменниці та попередніми творами, 

адресант акцентує увагу на тих характеристиках останнього роману, яких від 

авторки дитячих книг ніхто не чекав: герої – наркомани та повії, нецензурна 

лексика тощо. Описуючи останню, адресант теж вживає прийоми контрасту, 

зауважуючи, що від такої лексики могли би почервоніти навіть Лесь 

Подерев’янський та Ірена Карпа. Тобто, свою розповідь автор міні-рецензії 

будує за принципом протиставлення (спочатку протиставляє новий роман 

попереднім працям, потім українські твори з ненормативною лексикою 

рецензованому). 

– від фактів одного порядку до фактів іншого; 

У кіноанонсах розповідь про сюжет може бути доповнена інформацією 

про задум режисерів, історичну зумовленість зйомки тощо. Наприклад, у 

міні-тексті, присвяченому фільму «Небесна вудочка», спочатку йде мова про 

те, що фільм був знятий під час бомбардування Бєлграда військами НАТО в 

1999 році, розповідається про прагнення режисера висловити «своє обурення, 

свій крик проти агресії і насилля будь–якого виду» [262]. Після цього автор 

кіноанонсу коротко описує сюжет фільму, наприкінці тексту знову сказано 

про режисерську роботу. Розповідь будується від фактів про зйомку фільму 

до фактів про сюжет телекартини і знову до фактів про режисерський задум.  

- від подібного до відмінного; 

Автори ТМФ можуть зазначати, чим новий інформаційний продукт 

відрізняється від інших, подібних між собою. Наприклад, в анонсі виставки 

Альбіни Ялози «По той бік» присвяченому, як зазначає адресант, «найбільш 

особистій серії робіт художниці», протиставляється тематика, образність, 

сюжети нових картин тим, які були представлені на попередніх виставках. 

Адресант згадує минулі проекти, в яких об’єктами зображення художниці 

були побутові речі «швидкого використання» та природа. Відмінність цієї 

виставки полягає в нових темах – біблійних мотивах, до яких звертається 

художниця, які вона переосмислює та пропускає крізь себе [213]. 
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Протиставляючи попередні твори новим, автор тексту намагається 

зацікавити, заінтригувати читачів представленими на анонсованій виставці 

унікальними роботами.  

- виділення аналогії та зближення 

Для того, щоб аудиторії було цікаво читати ТМФ, їх автори можуть 

проводити паралелі між предметом розмови та відомими читачам образами, 

героями інших творів тощо. Така аналогія, наприклад, використана в міні-

рецензії на дитячі казки «Книга драконів» (що є складником огляду книг про 

драконів), автор називає авторку літературного твору Едіт Несбіт — прямою 

попередницею Джоан Ролінґ, порівнюючи мрії героїв рецензованої книги, з 

тими, які вдалося втілити учням чаклунської школи в романі про Гаррі 

Поттера [280]. Після проведення таких паралелей адресант розповідає про 

саму «Книгу драконів», ідею казок, цікаві моменти, над якими варто 

замислитись.  

Структурні елементи в журналістських текстах пов’язуються за 

допомогою таких зв’язків: 

1) предикативний (зв'язок між поняттями, з яких складається 

судження);  

2) логічний ієрархічний (співвідношення цілого й частин); 

3) предметно-категоріальний (співвідношення між предметами); 

4) ситуативний (поняття пов’язані лише ситуацією, простором, 

часом) [94, 200]. 

Поняття інформаційно-рекламних ТМФ найчастіше поєднані за 

допомогою предикативного зв’язку. Між ними можуть бути причинові 

відношення, як у міні-рецензії на виступ співака: «Боббі МакФрін 

найцікавіший, коли співає соло: він дістає публіку, змушує її підспівувати, та 

й узагалі треба ще пошукати співака, котрий сам триматиме людей у 

напруженні й радості дві години» [234]. В основі зазначеної фази лежать три 

судження: 1) соло співака – найцікавіші, 2) він може змусити публіку 
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підспівувати, 3) він вміє тримати в радості й напрузі слухачів. Другий та 

третій предикати пояснюють перший: причину оригінальності соло-виступів.  

За допомогою предикативного зв’язку поєднані судження в анонсі 

виставки Дмитра Добровольського. Автор  міні-тексту спочатку розповідає 

про митця, потім описує, що той робить: створює свій світ, сповнений 

гармонії яскравого кольору, позитивних емоцій [245]. Живопис художника 

називає невимушеним, емоційним і щирим.  

Зазначений предикативний зв'язок широко використовують у міні-

текстах, у яких є послідовне викладення подій, явищ, наступне речення 

пояснює, доповнює попереднє. Так пов’язані частини анонсу, що має назву 

«В Івано-франківську покажуть «Обличчя свободи. Майдан». За словами 

його автора, «серія портретів «Обличчя Свободи. Майдан» є 

постановочною, проте всі герої експозиції — реальні учасники Майдану. Їх 

фотограф зупиняв і фотографував просто на вулиці» [274]. Останнє речення 

починається із займенника, який позначає людей, про яких було сказано в 

попередньому реченні.  

За допомогою логічно-ієрархічного зв’язку структурні елементи ТМФ 

поєднують рідше. Автори міні-текстів використовують його, коли будують 

розповідь за принципом «від загального до часткового», адресанти можуть 

спочатку окреслювати явище, тенденцію, напрямки роботи художника чи 

письменника, а потім розповідати про конкретний інформаційний продукт, 

захід, у якому вони втілені. Таким чином виділяють окремі компоненти 

цілого, результати реалізації зазначених програм, аспекти багатопланової 

роботи тощо. Наприклад, в анонсі виставки «Зірки у темряві» спочатку 

зазначено, що важливим складником соціально-культурної діяльності 

Національного музею Тараса Шевченка є робота з людьми з обмеженими 

можливостями, для її реалізації було створено відповідний проект, 

«покликаний зробити експозицію ближчою та доступнішою для відвідувачів 

з особливими потребами» [254]. Після цього в тексті йде мова про 

анонсовану виставу, її завдання, значення тощо. Тобто автор зауважує, що ця 
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подія є складником великої програми допомоги людям з особливими 

потребами. 

Предметно-категоріальний зв'язок у ТМФ використовують у тих 

випадках, коли їх автори порівнюють певні характеристики, наприклад, 

різних фільмів. Так, у міні-огляді фільмів, представлених на Каннському 

кінофестивалі зазначається, що в телекартині «Емігрант», на відміну від 

«Великого Гетсбі», показують «світ не аристократів, а бідняків» [259]. 

Предметами у цьому випадку виступають різні теми фільмів (А≠ В).  

Порівнювати автори ТМФ можуть теперішній та минулі заходи, якщо це 

порівняння на користь нової події. Так, в анонсі фестивалю кави сказано, що 

на такому минулорічному заході гостей нагодували кавовим тортом, який 

важив 43 кілограми. Після цього наведено слова організатора свята, він 

запевняє: у новому році «майстри зроблять усе можливе, аби торт був 

більшим, ніж попередній» [322]. Тобто предметами виступають новий та 

старий торт, співвідношення між ними можна описати як В >А (де В – новий 

торт, А – старий).  

За допомогою ситуативного зв’язку можуть бути поєднані структурні 

елементи афіші чи міні-огляду подій. У таких текстах заплановані заходи 

відбуваються чи відбулися в одному місці або в один час, при цьому вони 

можуть бути безпосередньо не пов’язаними між собою. 

Таким чином, ТМФ – невеликі за обсягом матеріали, в яких міститься 

одна або невелика кількість тем, тому їхнім авторам не складно забезпечити 

логічну послідовність викладу інформації. Міні-текстам притаманний 

традуктивний спосіб повідомлення відомостей (від рівного до рівного), який 

передбачає рух думки «від відомого до невідомого», «від минулого до 

теперішнього»,  «від причин до наслідків» і навпаки, «від фактів одного 

порядку до фактів» іншого. Часто предмет розмови ТМФ порівнюють з 

подібними чи відмінними від нього, тобто адресанти використовують 

аналогію чи контраст. Структурні елементи малих текстів пов’язані 

переважно за допомогою предикативного зв’язку, між фактами також у 
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певних випадках наявні логічно-ієрархічний, предметно-категоріальний 

зв’язки. Факти, розміщені в афішах подій чи в міні-оглядах, можуть бути 

пов’язані хронологічно, тобто за допомогою ситуативного зв’язку.  

  

4.7. Інформаційна структура текстів малої форми 

 

Для міні-текстів характерна інформаційна насиченість, автори таких 

матеріалів тяжіють до ємного передавання змісту (тобто за допомогою 

якнайменшої кількості засобів треба передати якнайбільше інформації). ТМФ 

інформаційно-рекламного характеру стають для аудиторії джерелом новин, 

необхідних не стільки для задоволення інформаційного голоду, отримання 

знань, що допоможуть орієнтуватися в ситуації, як для прийняття рішень 

(подивитися фільм, придбати книгу, сходити на концерт тощо). Інформація в 

такому міні-тексті має практичне значення, її мета передусім полягає в тому, 

щоб викликати в аудиторії певну реакцію.  

Інформаційна структура публіцистичних текстів передбачає поділ усіх 

відомостей на відомі та невідомі читачеві. Співвідношення відомої та 

невідомої інформації в журналістських творах має бути таким, щоб не 

перенасичувати текст ані новими, ані старими даними, ідеальну пропорцію 

визначають як 50% на 50% [94]. На відміну від публіцистичних текстів 

більшого обсягу, призначення ТМФ – оперативно подавати нову інформацію, 

обсяг матеріалу не дозволяє переповідати знайомі всім речі, частка відомої 

інформації зведена до мінімуму. Те, що читач уже знає, автори описують 

лише для того, щоб підготувати аудиторію до сприйняття нових відомостей, 

полегшити їх розуміння, дати можливість адресатам провести аналогію між 

старим і новим явищем, фактом тощо. Для цього, наприклад, у кіноанонсах 

можуть апелювати до спогадів читачів: «Пам’ятаєте казку про чарівний 

горщик, який міг наварити стільки каші, що нагодовував усіх голодних... 

Щось подібне відбувається і в новому мультику від Sony Pictures» [278]. 

Оскільки газета, в якій розміщено анонс дитячого мультфільму, призначена 
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для дорослих, автор тексту нагадує казку з їхнього дитинства, це має 

викликати приємні спогади, зацікавити читачів новим інформаційним 

продуктом зі схожим сюжетом.  

Звертатися до відомих образів автори міні-текстів можуть і для того, 

щоб протиставляти їх новим. Наприклад, у міні-рецензії на мультфільм під 

назвою «Різні світи Мексики в анімаційній «Книзі життя» автор зазначає, що 

герої мультфільму — «незвичайні містичні дерев’яні маріонетки, які дещо 

нагадують «Сімейку монстрів», але яскраві, символічно розмальовані, тому 

не лякають і не викликають відрази» [338]. Адресант сподівається, що читачі 

дивилися зазначений мультфільм і розуміють про що йде мова, саме тому 

вводить у текст таке порівняння. Важливо зазначити, що адресант не завжди 

може передбачити, що саме відомо читачеві, а що ні, тому текст може бути 

ефективним лише в тому випадку, якщо інформаційна авторська та 

інформаційна перцептивна структури збігаються. Це досягається тоді, коли 

те, що відоме адресантові, відоме й читачеві. 

Якщо автор матеріалу вважає, що читач потребує додаткового 

пояснення предмета розмови, він може розміщувати в міні-тексті довідкову 

інформацію. Так, в анонсі виставки «Казки Флори», експонати якої зроблені 

у техніці ошибан, автор розповідає, що це за мистецтво, де воно зародилося, 

коли увійшло в європейську моду. Лише після цього адресант подає 

інформацію про авторку, чиї роботи представлені на виставці, тематику 

виробів тощо [282].  

Приклади вживання довідкової інформації наявні в рубриці «Афіша» 

газети «День», переважно це тексти, в яких сказано про концерти, виступи 

майстрів художнього слова. Вони містять біографію артистів, історію 

створення колективів, симфонічних оркестрів тощо, інколи зазначено 

репертуар виконавців. Засоби увиразнення мови, створення інтриги чи 

встановлення контакту з читачами в цих матеріалах відсутні.  

Довідкова інформація в ТМФ у певних випадках може нести емоційне 

навантаження, наприклад, коли автор розповідає трагічний факт із життя 
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людини, пов’язаної з анонсованим заходом. Так, в анонсі, присвяченому 

виставі «Сімейні сцени» авторки Ганни Яблонської зазначено, що одеський 

драматург, сценарист, поет «трагічно загинула під час терористичного акту 

в московському аеропорту Домодєдово 24 січня 2011 року». Після цього 

сказано про її п’єсу, зв'язок твору з сучасними реаліями [324]. Часто за 

допомогою довідкової інформації автор тексту вводить читача в тему 

розмови, акцентує увагу на важливих аспектах, після чого розповідає про той 

чи інший захід, тобто текст будує за принципом від відомого (факту, аспекту, 

явища) до невідомого (події, що відбудеться).  

Для міні-текстів характерне явище інформаційної лаконічності 

(стислості, згорнутості), відбувається скорочення текстового обсягу «за 

умови збереження обсягу самої інформації» [94, 210]. Анонси, оголошення, 

афіші (тексти, які повідомляють про захід, що відбудеться в майбутньому) 

мають містити максимум нової для читача змістово-фактуальної 

інформації (реальні факти, події, процеси) [16, 27]. Змістово-

концептуальною інформацією (факти плюс їх авторське розуміння, 

інтерпретація) здебільшого насичені такі ТМФ, як міні-рецензії, анотації та 

міні-огляди, певні види анонсів (анонси кінофільмів, телепрограм, 

театральних вистав тощо). Змістово-підтекстова інформація, прихована, не 

виражена вербально, що породжує, невидимі, на перший погляд, асоціації, 

смисли [94, 210], в інформаційно-рекламних малих текстах переважно 

відсутня, вона більшою мірою притаманна інтернет-мініатюрам, авторським 

замальовкам тощо.  

  Поділ інформації на три зазначені види – умовний, адже кожне 

висловлювання може виражати позицію автора, факти й деталі можуть бути 

підібраними так, щоб наштовхувати читачів на певні висновки. Завдяки 

явищу дифузії ТМФ набувають нових рис, функцій та засобів вираження 

думки адресанта. Навіть у міні-текстах, призначення яких – надавати 

об’єктивну інформацію, може бути наявне авторське ставлення до предмета 

розмови. Для прикладу розглянемо анонс мультфільму «Планета 51». У 
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ньому автор зауважує, чим, на його думку, цікавий інформаційний продукт: 

окрім того, що його бюджет складає 50 млн. доларів, фільм не 

«голлівудський, а копродукція британців». Таким чином, адресант мимоволі 

виражає своє ставлення до голлівудських фільмів, їхньої популярності та 

масовості [299]. 

Змістово-концептуальну інформацію містять анонси, автори яких 

надають рекомендації щодо того, кому буде цікавий, наприклад, фільм, як 

його краще дивитися тощо. Автори кіноанонсів часто вказують, у чому, на 

їхню думку, полягає так звана «фішка» кінострічки: «Важливе значення 

мають деталі, пропустиш маленьку фразу і вже не вловиш всієї 

ефективності наступної сцени. Тож поп-корн на перегляд цього фільму 

краще не купувати» [251].  

 Аналіз інформаційної структури анонсів кінофільмів, телепередач, 

серіалів тощо засвідчив, що, хоча в цих текстах передусім повідомляють 

факти, вони певним чином осмислені автором, є результатом аналітико-

синтетичного опрацювання адресантом інформаційного продукту. Якщо 

автор суто інформаційного, подієвого повідомлення може відсторонено й 

об’єктивно повідомити факт (що, де, коли сталося), то автор зазначених типів 

анонсів повідомляє свою інтерпретацію цього факту, те, що він вважає 

головним, на чому зробив акцент тощо. Тобто змістово-фактуальна 

інформація безпосередньо пов’язана зі змістово-концептуальною. У міні-

рецензіях та міні-оглядах цей зв'язок є сильнішим, у таких текстах 

здебільшого переважає змістово-концептуальна інформація, тобто факти 

подано крізь призму авторського сприйняття. Наприклад, у міні-рецензіях на 

фільм адресант може не переповідати його сюжет, а висловлювати своє 

ставлення до предмета розмови, аналізувати його переваги та недоліки.  

Складно розмежувати змістово-фактуальну та змістово-

концептуальну інформацію і в анотаціях, адже автор розповідає ті моменти з 

сюжету книги, які вважає головними, тобто його опис фактів пов'язаний із 

індивідуальними особливостями сприйняття твору. Передусім це притаманно 
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рекомендаційним, оцінним анотаціям, у довідкових анотаціях авторське «я» 

не виражене. Часто опис сюжету доповнено  зауваженнями адресанта, 

наприклад, автор анотації на книгу «Левантійські канікули», розповідаючи 

про пригоди хлопців-моряків, робить такі ремарки: «Дивовижні речі в 

житті таки бувають»,  «…пригоди часом знаходять навіть 

дисциплінованих моряків» [268]. Адресант будує розповідь логічно, описує 

події в тій послідовності, в якій вони трапились, завершуючи текст низкою 

риторичних запитань, інтригуючи читачів: «Чи готові хлопці до 

випробувань? Чи вдасться їм самим, без допомоги дорослих, в екстремальній 

ситуації повернути судно до рідного порту?» Інформаційна структура тексту 

пов’язана з комунікативною, автор не лише повідомляє, а й намагається 

встановити контакт з читачем, зацікавити його, звернути увагу останнього на 

інформаційний продукт.  

У міні-рецензіях адресант не стільки має на меті заінтригувати 

інформацією, скільки висловити свою думку та проаналізувати певні 

характеристики предмета розмови. У міні-рецензії на зазначену книжку 

«Левантійські канікули» знаходимо роздуми автора щодо місця 

літературного твору серед сучасних українських пригодницьких повістей для 

підлітків. Автор розмірковує, наскільки цікаво було би дітям читати 

пригодницьку літературу такого типу, при цьому інформації про сюжет 

книги подає мінімум, це відрізняє тексти рецензій від текстів анотацій. 

Наприкінці матеріалу автор оцінює предмет розмови: «Книга вийшла 

барвиста і вдумлива» [219].  

ТМФ можуть бути написані так, що в них простежується ставлення 

адресанта до предмета розмови, яке він свідомо чи несвідомо намагається 

нав’язати читачам, у таких випадках матеріали частково містять змістово-

підтекстову інформацію. Адресант може підбирати такі факти, цитувати такі 

слова, які наштовхуватимуть аудиторію на певну думку. Приклади цього 

частіше можна знайти в текстах, у яких йде мова про суспільно важливі події. 

Наприклад, в анонсі мандрівної фотовиставки «Обличчя свободи. Майдан», 
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окрім конкретної інформації про координати заходу та інші доречні 

подробиці щодо його проведення, автор порушує питання значення 

революції в житті суспільства. Адресант не висловлює свого ставлення, 

проте цитує слова організатора заходу про те, що Майдан зрушив з місця 

багато процесів у нашій країні, усі люди там були братами, носіями свободи 

та європейських цінностей [274]. Далі в цитаті пояснено, як зазначене 

відображається на фотографіях, тобто вона є доречною. У анонсі автор 

натякає на важливість та популярність виставки, подає інформацію про міста, 

в яких вона вже побувала, каже, що «частину фотографій залучили до 

постійної експозиції музею Берлінської стіни». Таким чином, інформація 

ТМФ подана так, щоб наштовхнути читача на три думки: 1) виставка цікава 

та отримала схвальні оцінки, 2) на Майдані відбувалися важливі події, які 

варто зображувати, 3) події Майдану – символ перемоги, учасники – герої. 

Остання теза підтверджена описом зображених на світлинах людей, що 

брали участь у революції: «У їхніх очах нема ні страху, ні докору, ні сумніву. 

Тільки віра. Віра в перемогу». Парцеляція підкреслює значущість думки. 

Автори більшості кіноанонсів, у яких сказано про сюжет фільму, часто 

не розповідають його розв’язку, тобто подають неповну інформацію, 

викликаючи в читача відчуття недоговореності та інтерес до предмета 

розмови.  

Серед ТМФ окремо слід виділити ті, в яких інформація лише 

опосередковано пов’язана із заходом, що анонсується. Так, в афіші подій, що 

відбудуться в липні 2013 року, конкретного зв’язку міні-текстів із заходами 

немає. В одному з матеріалів йде мова про дистанцію сучасного марафону, 

що становить 42 кілометри, розповідається, що спочатку вона була 

коротшою на 335 метрів, та довжину забігу попросили подовжити члени 

королівської родини, оскільки хотіли бачити фініш змагань з вікон палацу 

[360].  Цей несподіваний для читача факт має зацікавити його, привернути 

увагу до тексту, наприкінці якого вказано, коли і де відбудеться чемпіонат 

світу з легкої атлетики серед юнаків. Тобто, прямого зв’язку анонсованого 
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чемпіонату з інформацією міні-тексту немає, автор не вказує учасників 

змагання, не описує особливість цьогорічного заходу. Тим не менш, такі 

відомості можуть бути цікавими для кожного читача, незалежно від того, чи 

стежить він за перебігом спортивних подій, вони мають викликати інтерес і 

до конкретного анонсованого заходу.    

Отже, невеликий обсяг, основне завдання та практичне спрямування 

ТМФ зумовлюють мінімізацію кількості відомої інформації або її відсутність 

(переважно у текстах із жорсткою структурою). Те, що читач уже знає, 

автори описують лише для того, щоб підготувати аудиторію до сприйняття 

нової інформації, полегшити її розуміння, дати можливість адресатам 

провести аналогію між старим і новим явищем, фактом тощо. Невідома 

інформація, що потребує, на думку автора, тлумачення, подається у вигляді 

довідки, з якої часто починається міні-текст. Окремо слід виділити групу 

міні-текстів, інформація яких не стосується безпосередньо теми розмови. У 

матеріалах може бути сказано не про сам анонсований захід, а про цікаві 

факти, певною мірою пов’язані з ним, не про сюжет фільму, а про гру 

акторів, процес зйомки тощо.  

Інформаційні анонси, оголошення, афіші містять максимум нової для 

читача змістово-фактуальної інформації (реальні факти, події, процеси), 

змістово-концептуальною інформацією здебільшого насичені такі ТМФ, як 

міні-рецензії, анотації та міні-огляди, певні види анонсів (анонси 

кінофільмів, телепрограм, театральних вистав тощо). В анонсах та анотаціях 

автори дотримуються балансу між фактами та їхньою інтерпретацією, при 

цьому судження можуть бути як аргументованими, так і такими, що 

базуються на суб’єктивних оцінках.  

Змістово-підтекстова інформація, прихована, не виражена вербально, в 

інформаційно-рекламних малих текстах переважно відсутня, частково її 

можуть містити матеріали, предметом розмови яких є суспільно-важливі 

події та явища, якщо адресант поставив собі за мету наштовхнути читача на 

певні висновки. 
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4.8. Комунікативна структура текстів малої форми 

 

Встановлення комунікативного контакту з читачем – одне з основних 

завдань, що стоїть перед авторами більшості журналістських творів. 

Спонукання до певних висновків та дій є й метою інформаційно-рекламних 

ТМФ. Саме в них знаходимо яскравий вияв контактовстановлювальної 

(фатичної) функції. Для привернення уваги аудиторії та впливу на неї автори 

таких міні-текстів застосовують прийом діалогізації, який реалізується, 

зокрема, в риторичних запитаннях, а також у звертаннях до аудиторії.  

Риторичні запитання вживаються для створення ефекту персональної 

адресованості, при якому в комуніката має виникнути враження, що він 

включений у розмову, є її активним учасником. Такі риторичні фігури часто 

характеризуються емоційною насиченістю, покликані зосередити увагу 

аудиторії на певних моментах, посилити виразність тексту. Риторичні 

запитання здебільшого не потребують відповіді, тому що або ця відповідь і 

так всім відома, або її ніхто не знає. Зазначені фігури часто вживаються 

поряд з прямими запитаннями до читачів, які теж частково виконують 

риторичну функцію, оскільки адресати фізично не можуть відповісти на 

запитання. Розглянемо, з якою метою автори вводять ці риторичні фігури у 

свої твори.  

- апеляція до спогадів. За допомогою риторичного запитання автори 

міні-текстів можуть спонукати читача згадати певний інформаційний 

продукт/персонаж/вислів/сюжет тощо. Це дозволяє провести паралелі між 

уже відомим/побаченим та, наприклад, анонсованим продуктом. Апелювати 

автори можуть як до приємних спогадів, так і до неприємних, залежно від 

мети адресантів. Згадати відомий, добрий дитячий фільм «Попелюшка» 

спонукає читача автор кіноанонсу «Вечеря у Фреда», текст якого 

починається із запитання: «Пам’ятаєте – «Я не чарівник, я тільки вчусь?» 

[226]. Далі в анонсі автор розповідає історію бізнесмена Річарда, який з 
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дитинства мріяв стати фокусником. Чоловік випадково потрапляє в будинок, 

де всі вважають його чарівником. Завершується анонс теж риторичним 

запитанням: «Як тут виплутатися, якщо ти знаєш всього лише декілька 

фокусів?» Займенник «ти» дозволяє читачеві поставити себе на місце героя 

фільму, поміркувати, що в такій ситуації можна зробити, відбувається ефект 

наближення інтересів, який має викликати підвищення інтересу до теми 

розмови, бажання в читача тексту подивитися анонс і дізнатися, який вихід із 

ситуації знайде герой.  

Інший приклад апеляції до спогадів знаходимо в міні-рецензії на фільм 

жахів «Тобі кінець». Автор тексту зазначає, що особливо моторошними й 

колоритними в таких хоррорах (фільмах жаху) є речі, пов’язані з дитинством, 

– ляльки, клоуни, маски з новорічних вистав. Він підтверджує свою думку 

риторичним запитанням щодо цих масок: «Пам’ятаєте, бліді такі, погано 

розфарбовані, радянські? У вигляді вовка, лисиці…» [339]. Згадавши дитячі 

маски, читач має чіткіше уявити собі картини фільму, як наслідок – 

пройнятися жахливими відчуттями. Усе це має заохотити любителів 

відповідного жанру переглянути кінострічку. Як відомо, наочне уявлення 

допомагає краще сприймати нові речі, таким принципом і керується автор 

міні-тексту, апеляція до спогадів у цьому випадку має допомогти чіткіше 

«побачити» візуальний ряд фільму. 

   - додання інтриги. За допомогою риторичного запитання автори міні-

текстів намагаються посилити інтерес аудиторії до розвитку, наприклад, 

подій фільму. У анонсі телекартини «Акула юрського періоду» сказано про 

гігантських акул, які їдять людей на курорті. Щоб припинити це, деякі 

сміливці вирушають у відкрите море на полювання. Завершується анонс 

риторичним запитанням: «Хто переможе – людина або риба?..» [210]. За 

допомогою цієї правильно поставленої риторичної фігури автори анонсів 

інтригують читача, зацікавлюють його тим питанням, відповідь на яке 

адресат може отримати, лише подивившись фільм.  
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Якщо автор матеріалу вводить відразу декілька засобів діалогізації, 

експресивність тексту посилюється. Так, в анонсі фільму «Справа № 39» 

історія дівчини, яку намагалися вбити батьки, закінчується запитаннями: 

«Що штовхнуло батьків Ліліти на такі дії? І чому кожен, хто вступає у 

контакт із дівчинкою, божеволіє?» [329]. У другому запитанні міститься 

інформація, що має додатково зацікавити аудиторію, ця риторична фігура 

несе більше емоційне навантаження, ніж попередня, у тексті відбувається 

емоційна градація.  

Риторичне запитання-інтрига може також містити підказку, як 

розвиватимуться події. Наприклад, у кіноанонсі «Мертва зона» сказано про 

чоловіка з даром передбачення майбутнього, який дізнався, що трапиться 

страшний злочин, далі автор інтригує аудиторію: «… чи зможе він (герой) 

його попередити?» [276], натякаючи на те, що персонаж саме це робитиме. 

Специфіка постановки запитання має заохотити аудиторію подивитися 

фільм, щоб дізнатися відповідь на нього.  

- передбачення реакції читача тексту. За допомогою запитання 

адресант може попереджувати можливі реакції читача, коментувати те, що 

ймовірно цікавить останнього: «А фішка? Фішка в книзі, таємничій і 

священній, де є ключ до порятунку і до влади, — це щось на зразок Біблії» 

[263]. У зазначеному анонсі адресант переповідає ординарний сюжет, 

притаманний більшості фільмам певного жанру, після введення риторичного 

запитання розповідає, чим анонсований інформаційний продукт відрізняється 

від інших.  

- апеляція до роздумів. У певних випадках автори міні-текстів мають на 

меті зацікавити читачів нестандартним запитанням, чіткої відповіді на яке не 

може бути. Яскравий приклад вживання філософських зауважень і 

відповідних риторичних запитань знаходимо в анонсі конкурсу відеоробіт 

від фестивалю «VAU-fest 2012»: «Крізь призму свідомості та оптичні 

механізми камери приховане стає видимим. Але чи дозволяють ці 

відображення по-справжньому побачити себе і навколишній світ? Чи це 



181 

 

 

всього-на-всього суб’єктивна проекція? Чи прихований десь світ 

Керролівського Задзеркалля?» [348]. Така образність в анонсі конкурсу 

відеоробіт дає можливість читачеві зрозуміти, що від нього чекатимуть 

оригінальних, неординарних ідей, запропоновані ним відеорефлексії мають 

містити відповіді на поставлені запитання або подібні до них.  

У ТМФ риторичні запитання можуть вживатися разом із звертаннями. 

Таким чином, наприклад, автор спочатку може запитати читача про коло 

його інтересів, погляди на ту чи іншу тему тощо, потім переконати адресата в 

тому, що анонсований захід створений саме для таких, як він. Так, міні-текст 

під назвою «Твори і перемагай на проекті «ART-вибір» починається із низки 

риторичних запитань: «Тобі не байдуже майбутнє країни, у якій ти живеш? 

Маєш цікаві творчі ідеї?» [335], після перерахування умов конкурсу автори 

звертаються до читача: «Не будь байдужим, переконай інших своєю 

творчістю в необхідності прийти на вибори і подбати про майбутнє нашої 

країни!»
 

Аналіз вживання звертання засвідчив, що за його допомогою автори 

намагаються викликати в аудиторії відчуття причетності до теми розмови. У 

міні-текстах звертання виконують такі функції:  

- спонукання до певних дій. В анонсі театралізованого концерту 

«Валентинів День: кохання крізь віки» автор наштовхує читача на думку, що 

враження від святкування дня всіх закоханих мають бути особливими, похід 

у кафе – це банальність, а відвідування театру – «якісна, культурна 

альтернатива». Завершується текст ввічливим звертанням-заохоченням до 

аудиторії: «шановне панство, не будьте банальними – купуйте квитки і 

даруйте кохання своїм половинкам» [223]. У цьому тексті яскраво виражена 

його рекламна спрямованість, використовуються прийоми, характерні для 

матеріалів комерційного типу, наприклад, переконання, що похід у кафе не 

пасує «жителям європейського міста», кохані варті кращого, людина, що 

обирає стандартний, на думку автора анонсу, спосіб святкування теж стає 

банальною. Відбувається перенесення ознаки банальності – із місця 
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святкування на саму людину, адресант закликає читачів не уподібнюватися 

«провінційним туристам» і відвідати в день Валентина цікавий концерт.  

- своєрідне «занурення» читача в інформаційний продукт, наприклад, у 

сюжет фільму, вистави, програми. За допомогою звертання досягається 

«ефект наближення інтересів», звісно, якщо читач намагається уявити себе на 

місці головного героя чи стає безпосереднім спостерігачем за його 

пригодами. Одним із яскравих прикладів уживання звертання є анонс 

фільму «Дурдом на колесах», у якому йдеться про божевільну сімейку, що 

вирушила на відпочинок. Читачеві пропонують уявити себе на місці сусідів 

цієї американської родини: «…Але якщо все-таки вам настільки не 

пощастило, що ви виявилися їхніми сусідами по табору, в якому наївно 

вирішили відпочити – будьте мужні» [248]. Анонс схожий на збірник порад, 

яких треба дотримуватися в зазначеній ситуації, читачеві пропонують 

триматися ближче до рушника й мила, намагатися відійти від дороги, якою 

їде родина – «адже й зачепити можуть».  

- додання розповіді ефекту «невимушеності». За допомогою звертань, 

автори міні-текстів можуть загравати з аудиторією, жартувати з нею, тим 

самим створюючи враження легкості розмови. Наприклад, в анонсі 

мультфільму, в якому сказано про їжу, що сиплеться з неба, автор зауважує: 

«Якщо вам важко уявити, який це все мало вигляд, то 3D формат 

анімаційного фільму «Мінлива хмарність, часом фрикадельки» допоможе 

вашій фантазії розігратися. До слова, смачного...» [278]. Побажання 

смачного зменшує «дистанцію» між автором тексту й аудиторією, адресант 

звертається до читача, як до знайомого, все це має позитивно сприймати 

комунікат. 

Окличні речення, як і запитання та звертання, автори вживають з метою 

акцентувати увагу на певному аспекті зображеного предмета чи на важливій 

думці. За допомогою окликів адресанти міні-текстів можуть виражати сильні 

емоції, позитивні чи негативні. В інформаційно-рекламних міні-текстах 

окличні речення переважно свідчать про захоплення, радість, приємне 
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здивування автора матеріалу.  Приклади їх уживання передусім знаходимо в 

міні-текстах оцінного характеру, наприклад, у міні-рецензіях. У такому 

творі, присвяченому виходу в світ подвійного диску групи «Ленінгад», автор 

із захопленням змальовує образ типового слухача гурту, зауважує, що для 

такої людини дабл-диск буде подарунком, пояснює чому. Перерахувавши 

основні переваги інформаційного продукту, адресант каже: «І це ще не все!» 

[331], за допомогою оклику позначає захоплення додатковим бонусом, що 

підготував для своїх слухачів гурт.  

Використовуючи не один, а два чи три знаки оклику, автори міні-текстів 

можуть посилювати експресивність речення чи думки.  Наприклад, в анонсі 

казки-мюзиклу «Золоте курчатко» читачеві пропонують уявити, що було б, 

якби у відомій історії все відбулося по-іншому: «мишка не пробігла, 

хвостиком не махнула, яєчко не впало та й не розбилося!..» У наступному 

реченні адресант досягає найвищої точки експресії: «Ось тут все і 

почалось!!!», далі вживає ще один експресивний оклик: «Події у казці 

розвиваються блискавично!» Завершується міні-текст низкою риторичних 

запитань щодо долі золотого Курчатка, яке з’явиться на світ: «Що чекає на 

нього? Як житиме воно на цьому світі? Хто замінить йому маму квочку?..» 

[236]. Додатковий вплив на читача має справити фотографія одного з 

моментів спектаклю, на якій майстерно передано акторами (які грають вовка 

й лисицю) захоплення золотим яйцем, що вони тримають в руці. 

Приклади вдалого поєднання в міні-тексті оклику разом із запитанням 

знаходимо в анонсі спектаклю «Потрібні брехуни!», в якому сказано про те, 

що загадковий мсьє Амількар наймає людей, які б вигадували історії: 

«Брехуни знайомляться, закохуються до нестями, і...брешуть, все ж таки... 

брешуть... Чи ні? Розбирайтеся самі! Адже ви теж запрошені на цю 

скажену комедію!» [308]. Запитання введено для того, щоб натякнути 

адресату на можливу складність і заплутаність сюжету, за допомогою оклику 

автор тексту не просто пропонує читачам розібратися в ситуації, а закликає 

до цього.  
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 Контактовстановлювальна (фатична) функція міні-текстів полягає 

також у привернені уваги читача, наприклад, з метою підготовки його до 

сприйняття інформації. Так, міні-огляд китайських фільмів починається так: 

«Пограймося в асоціації, ключове слово – Китай», після чого автор тексту 

перераховує слова, що, ймовірно, у більшості читачів викликатимуть 

асоціації із Країною Сонця. Адресант зазначає умови гри (не враховувати 

расові відмінності), змінює їх («продовжимо гру з ускладненим завданням – 

Китай та Україна: що спільного на сьогодні») [344], все це робиться з метою 

занурення читача в тему розмови, залучення до роздумів щодо різниці між 

українською та китайською культурою. Автор міні-тексту веде гіпотетичний 

діалог зі своїм читачем, створюючи ефект комунікації. Після встановлення 

контакту з адресатом він ділиться своїми враженнями від перегляду фільмів. 

Усе це надає спілкуванню невимушеності, що послаблює критичність та 

упередженість сприйняття тексту читачем.  

Іншим дієвим засобом встановлення контакту з аудиторією є вживання 

займенників. Займенник «ми» допомагає автору міні-тексту стати на бік 

читача, продемонструвати єдність із ним, тим самим установити тіснішу 

комунікаційну взаємодію. Наприклад, в анонсі вистави «Сімейні сцени» 

А. Яблонської зауважено: «Здавалось би, ще нещодавно реальність, яку 

описала Анна Яблонська, не мала до нас прямого відношення. Але сьогодні 

п’єса про хворобливий шлейф безіменної війни, на жаль, набула конкретної 

адреси та гостроактуального звучання» [272]. За допомогою займенника 

«нас» підкреслено долю українців, які сьогодні розуміють, що таке війна, це 

допомагає авторові тексту наголосити на актуальності вистави в наш час.  

Вживаючи в міні-тексті займенник «ми», адресант ніби об’єднується з 

аудиторією. Наприклад, анонс виставки «Вся сила — в Штрумпфах» 

завершується висновком автора тексту про необхідність усім дізнатися 

більше про цікавих істот, намальованих бельгійським художником Пейо – 

штрумпфів (гномиків), які стали доволі відомими у світі: «Час 

познайомитися зі світовими знаменитостями і нам» [233]. Під займенником 
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автор розуміє українців, які тепер мають змогу побачити на виставці одних із 

найпопулярніших коміксових персонажів у світі.   

Займенники «ти», «ви» у міні-текстах вживаються для посилення 

діалогізації. В анонсі інформаційно-аналітичної програми «Не може бути» 

автор стверджує, що перегляд передачі відкриє адресантові багато нового: 

«ви будете здивовані тим, наскільки реальна суть речей може відрізнятися 

від загальноприйнятої точки зору!» [285]. Окличне речення дає зрозуміти, 

що в програмі загальноприйняті стереотипи будуть розвінчені, ексклюзивна, 

цікава інформація не залишить нікого байдужим. 

Таким чином, однією з найважливіших функцій міні-текстів є 

комунікативна. У ТМФ засобом формування зв’язків між адресантом і 

адресатом стає прийом діалогізації, який широко вживають автори цих 

матеріалів. Він реалізується, зокрема, у звертаннях до аудиторії та 

риторичних запитаннях. Їх автори міні-текстів можуть вживати з різною 

метою – від акцентування уваги на певному аспекті, до апеляції до спогадів 

читача. Прийоми діалогізації часто наявні в анонсах, міні-рецензіях, міні-

оглядах. Комунікативні функції міні-твору реалізуються також за допомогою 

вживання займенників, що дозволяють установити тіснішу взаємодію між 

автором твору й читачем. Неординарний стиль подання інформації (уявна 

гра, діалоги з читачем), широкий спектр прийомів і засобів залучення 

аудиторії до розмови та роздумів дозволяють швидко занурити читача в тему 

розмови, вплинути на нього. 

 

Висновки до розділу 

 

Дослідження фактологічної структури ТМФ показало, що в 

матеріалах, написаних з метою коротко та швидко повідомити про захід, 

міститься один опорний факт, для них характерні жорсткий спосіб 

інформування та відсутність деталей. У матеріалах із м’яким способом 

інформування наявні додаткові деталі, на яких автор акцентує увагу читача, 
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часто адресант оперує низкою фактів, увиразнює інформацію за допомогою 

художніх засобів. В анонсах та анотаціях факти передусім потрібні для 

ознайомлення аудиторії з предметом розмови, у міні-рецензіях та міні-

оглядах вони стають засобом підтвердження думки адресанта, за допомогою 

фактів увиразнюються, аргументуються судження. У ТМФ переважно 

використовуються авторські факти; факти-цитати наводяться тоді, коли 

необхідно, щоб певні моменти пояснили експерти чи автори інформаційних 

продуктів, про які йде мова. 

 Невеликий обсяг міні-текстів зумовлює вживання фактів першого рівня, 

меншою мірою фактів другого рівня, що пояснюють попередні. Факти n-го 

рівня використовуються рідко, оскільки немає потреби зосереджувати увагу 

читачів на великій кількості відомостей, пояснювати зв’язки між серією явищ 

та понять. Аналіз якісних характеристик фактів, наведених у ТМФ, дозволяє 

стверджувати, що більшість із них є достовірними, точними (чітко 

вказуються координати заходу – час, місце, інколи вартість квитків, дійові 

особи тощо), доречними (стосуються лише предмета розмови).   

Речення ТМФ інформаційно-рекламного характеру найчастіше пов’язані  

за допомогою основного тематичного зв’язку, рідше макротематичного та 

субтематичного, коли адресанти намагаються показати співвідношення 

загального й конкретного. Зазначене притаманне афішам, оголошенням, 

інформаційним анонсам. Тексти із м’яким інформуванням можуть мати як 

однорідну, так і неоднорідну тематичну структуру, все залежить від кількості 

тематичних відхилень. У випадку із неоднорідною тематичною структурою 

теми міні-тексту завжди пов’язані між собою асоціативно. Декілька тем 

можуть вводити адресанти анонсів, міні-рецензій, міні-оглядів, анотацій, 

коли вважають за необхідне провести паралелі між низкою подібних явищ, 

якщо метою матеріалу є аналіз особливостей, унікальності предмета розмови, 

місця серед інших подібних тощо. 

Аналіз архітектонічної структури інформаційно-рекламних ТМФ 

засвідчив, що в певних матеріалах можуть бути відсутні деякі елементи 
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архітектоніки. Анотації до книг, кіноанонси, анонси театральних вистав, 

телевізійних проектів тощо часто не містять власних заголовків. 

Підзаголовків та внутрішніх заголовків у ТМФ теж переважно немає, часто 

вся інформація розміщена в одному абзаці. Якщо останніх декілька, вони 

виконують акцентно-видільну, експресивно-емоційну та логіко-змістову 

функції, рідше використовуються для полегшення сприйняття матеріалу. 

Функціями заголовків ТМФ передусім є інформаційна, експресивна та 

регулятивна. У міні-текстах також часто використовуються візуально-образні 

та графічно-шрифтові засоби архітектоніки. 

Елементи констатуючої частини композиції наявні передусім у ТМФ, у 

яких сказано про сюжет інформаційного продукту, автори широко 

використовують прийом недоговореності, обриваючи розповідь на одному з 

сюжетно-композиційних елементів. Ця недомовка має спонукати аудиторію 

звернутися до об’єкта анонсування, проте аналіз текстів із незавершеною 

розповіддю показав, що адресанти не завжди зупиняють розмову на цікавому 

місці, не вводять у розповідь інтригуючі деталі, засоби привернення уваги. 

Так, у кіноанонсах використання трьох крапок може бути зумовлене швидше 

кількістю вільного місця на шпальті, відведеного для тексту, ніж авторським 

задумом. У ТМФ інформаційного спрямування найголовніші відомості 

розміщені на початку, матеріали побудовані переважно за принципом 

перевернутої піраміди. У деяких випадках тексти афіш та оголошень містять 

лише відомості про назву та координати події, матеріал виконує суто 

номінативну функцію. Автори міні-рецензій та міні-оглядів меншою мірою 

дотримуються хронології розповіді, зосереджуючи увагу лише на значущих 

та найцікавіших моментах. Чіткої, властивої всім текстам цього типу 

композиційної структури немає.   

Емоційно-екпресивна структура ТМФ характеризується однорідністю, 

тобто емоції, що закладають автори таких матеріалів не суперечать одна 

одній. Емоційно-експресивні елементи міні-текстів не відволікають 

аудиторію від основної інформації, є додатковим засобом підкреслення 
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якості інформаційного продукту чи запланованого заходу. У міні-текстах 

інформаційного характеру адресанти вживають нейтральні емоції, в ТМФ 

рекламного спрямування переважають позитивні оцінки, тексти аналітичного 

характеру можуть містити негативні та різнопланові оцінки. Увиразнюють 

емоційно-експресивну структуру ТМФ також спеціальний добір доречних 

фактів, промовистих деталей, на яких адресанти акцентують увагу читачів, 

використання зображень, конструкцій експресивного синтаксису. 

Для логіко-поняттєвої структури міні-текстів характерний 

традуктивний спосіб повідомлення інформації (від рівного до рівного). 

Адресанти здебільшого дотримуються логічної послідовності у викладенні 

відомостей,  інформація ТМФ є легкою для декодування. Описуючи перебіг 

подій, автори будують розповідь за принципом «від причин до наслідків» або 

«від наслідків до причин», акцентуючи увагу аудиторії на зв’язках між ними. 

Хронологічний виклад може бути наявним також у текстах, присвячених 

культурним заходам, якщо тема розмови вимагає пояснення подій, що 

сталися, та їхнього зв’язку з нинішніми. Принцип розповіді «від минулого до 

теперішнього», а також «від відомого до невідомого», від «подібного до 

відмінного» допомагає пояснити аудиторії нові речі крізь призму старих, 

продемонструвати розвиток подій та явищ, їхню унікальність. Автори ТМФ 

часто порівнюють нові та старі образи, предмети, героїв різних часів, 

наголошуючи на їх спільних чи відмінних характеристиках, таким чином 

використовують аналогію або контраст. Якщо адресант прагне змалювати 

інформаційний продукт чи захід комплексно та різнобічно, рух його думки 

може відбуватися від зображення фактів одного порядку до фактів іншого. 

Предикативний зв’язок найчастіше допомагає забезпечити логічну 

послідовність викладу інформації, у певних випадках між фактами наявні 

логічно-ієрархічний (співвідношення цілого й частин) та предметно-

категоріальний (співвідношення між предметами) зв’язки. Факти, розміщені 

в афішах подій чи в міні-оглядах, можуть бути пов’язані хронологічно, тобто 

за допомогою ситуативного зв’язку.  
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Особливість інформаційної структури ТМФ полягає в мінімізації 

кількості відомої інформації в таких матеріалах. Немає її в міні-текстах із 

жорстким способом подання відомостей, часто вказано лише місце, час 

проведення заходу тощо. У міні-текстах може відбуватися рух думки від 

відомої до невідомої інформації, це полегшує процес сприйняття предмета 

розмови. Невідома інформація, що потребує, на думку автора, тлумачення, 

може бути подана у вигляді довідки, з якої здебільшого починається міні-

текст. Окремо слід виділити групу міні-текстів, інформація яких не 

стосується безпосередньо теми, в таких матеріалах здебільшого сказано не 

про сам анонсований захід, а про цікаві факти, певною мірою пов’язані з ним. 

Автори інформаційно-рекламних матеріалів можуть доповнювати основні 

факти промовистими деталями, власними судженнями, інтерпретаціями 

зображуваних явищ, тобто змістово-концептуальною інформацією. 

Останньої більше в міні-рецензіях, міні-оглядах, менше в афішах та 

оголошеннях, у яких переважно коротко повідомлено основні факти. В 

анонсах, анотаціях автори дотримуються балансу між фактами та їх 

інтерпретацією, при цьому судження можуть бути як аргументовані, так і 

базовані на суб’єктивних оцінках. 

 Комунікативна структура ТМФ представлена у вигляді прийомів 

діалогізації, які широко вживають автори цих матеріалів. Створення ефекту 

персональної адресованості допомагає зосередити увагу аудиторії на певних 

моментах, посилити виразність тексту. Вживаючи звертання та риторичні 

запитання, автори міні-текстів занурюють читачів у текст, стимулюють до 

роздумів, спонукають до дій тощо. Разом з елементами дейксису вони 

викликають в аудиторії почуття причетності до теми розмови, відбувається 

ефект наближення інтересів. Вживання окличних речень дозволяє авторам 

ТМФ акцентувати увагу на певному аспекті зображеного предмета чи на 

важливій думці, виражати сильні емоції, закликати до дій.  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження інформаційно-рекламних ТМФ дозволяє 

зробити такі висновки. 

1. Інформаційно-рекламні міні-тексти є одним із найпоширеніших 

джерел інформації про нові фільми, книги, вистави тощо, мають практичне 

спрямування, є цілком самостійними, хоча пов’язані з контекстом 

(інформаційним продуктом, заходом). Ці тексти варто вивчати як окремі, 

цілісні, завершені з погляду змісту утворення. Основними типологічними 

ознаками інформаційно-рекламних ТМФ є вторинність, стислість, жанрова 

дифузія, компресія інформації, рекламний характер, економія мовних засобів. 

Серед інформаційно-рекламних ТМФ є такі, в яких об’єктивно висвітлено 

подію, що відбудеться (анонси, оголошення, афіші), й такі, в яких предмет 

розмови описано крізь призму авторської інтерпретації (міні-рецензії, міні-

огляди, анотації, певні види анонсів літературно-мистецьких заходів). Тексти 

першого типу зорієнтовані на швидке сприйняття інформації, автори 

використовують переважно загальновживану лексику. Типологічними 

ознаками текстів другого типу є наявність авторського «я», стилістично 

забарвленої лексики, засобів експресивного синтаксису.  

2. ТМФ є самостійними жанровими утвореннями (жанровими 

формами), яким притаманні свої ознаки, функції, типологічні риси. Від 

рекламних матеріалів, а також традиційних інформаційних, аналітичних та 

художньо-публіцистичних жанрів їх відрізняють жанротворчі чинники, серед 

яких предмет розмови, призначення матеріалу, глибина інтерпретації фактів, 

способи реалізації авторами поставленої мети, стилістичні засоби. 

Відсутність жанрової домінанти, розмитість жанрових меж не дозволяють 

називати ТМФ самостійними жанрами, іноді важко навіть визначити тип 

матеріалу, відбувається дифузія жанрів. Завдяки цьому явищу міні-тексти 

набувають рис та характеристик заміток, оглядів, рецензій, есе, рекламних 

матеріалів тощо, спостерігаємо розширення їх функціональних можливостей.  
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3. Тематична, фактологічна, композиційна, архітектонічна, логіко-

поняттєва, інформаційна, емоційно-експресивна, комунікативна структури 

визначені функціями, завданнями кожного окремого ТМФ. Фактологічна 

структура міні-текстів залежить від способу подання відомостей. У 

матеріалах із жорстким способом інформування, написаних з метою коротко 

й швидко повідомити про захід, міститься переважно один опорний факт. 

Для текстів зазначеного типу характерна відсутність подробиць, засобів 

привернення уваги, автори оперують сухими, достовірними фактами. Такий 

спосіб подання відомостей притаманний афішам, оголошенням та 

інформаційним анонсам. У текстах іншого типу відбір фактів та їх 

інтерпретація зумовлені завданнями та вподобаннями авторів. Факти в 

анонсах культурних заходів, кіноанонсах та подібних до них, а також в 

анотаціях потрібні переважно для ознайомлення аудиторії з предметом 

розмови, у міні-рецензіях та міні-оглядах вони стають засобом 

підтвердження думки адресанта, за допомогою фактів увиразнюються, 

аргументуються судження. Для міні-текстів характерна достовірність 

інформації, автори використовують точні факти,відомості здебільшого 

стосуються предмета розмови, надмірні подробиці відсутні. 

Інформаційно-рекламні ТМФ із жорстким способом подання відомостей 

можуть містити мінімум змістово-фактуальної інформації, одну ключову 

тему (однорідна тематична структура). У таких текстах речення пов’язані 

тим самим предметом розмови (основний тематичний зв'язок), автор може 

також будувати розповідь за принципом від загального до конкретного 

(субтематичний зв'язок) чи від конкретного до загального (макротематичний 

зв'язок). Тексти з м’яким інформуванням, у яких активніше 

використовуються деталі, елементи інтриги, можуть мати як однорідну, так і 

неоднорідну структуру, все залежить від наявності побічних тем, що 

пояснюють основну, кількості тематичних відхилень. У таких ТМФ може 

бути декілька асоціативно-пов’язаних тем, що дозволяє провести паралелі 



192 

 

 

між низкою подібних явищ або різнобічно проаналізувати особливості 

інформаційного продукту. 

Для інформаційної структури ТМФ характерне лаконічне, стисле 

подання  відомостей. Міні-тексти при цьому є інформаційно насиченими, за 

допомогою якнайменшої кількості засобів передається якнайбільше 

відомостей. Призначенням  афіш, оголошень, інформаційних анонсів є 

оперативне подання нових відомостей, частка відомої інформації зведена до 

мінімуму, переважає невідома. Матеріали стають для читачів джерелом 

новин, потрібних для прийняття рішень. Змістово-концептуальну інформацію 

переважно містять міні-рецензії, міні-огляди, певні види анотацій, анонсів. У 

таких матеріалах вона часто пов’язана із змістово-фактуальною, автори міні-

текстів можуть і повідомляти новину, і висловлювати власну думку щодо 

предмета розмови.  

Інформаційна структура ТМФ пов’язана з комунікативною 

структурою, автори не лише повідомляють, а й намагаються встановити 

контакт із читачем, зацікавити його, звернути увагу на інформаційний 

продукт. У ТМФ засобами формування зв’язків між комунікаторами 

найчастіше стає прийом діалогізації, який застосовують автори цих 

матеріалів. Він реалізується, зокрема, у звертаннях та риторичних 

запитаннях. Ці фігури автори міні-текстів можуть використовувати з різною 

метою – від концентрації уваги на певному аспекті до апеляції до спогадів 

читача. Комунікативні функції міні-твору реалізуються також за допомогою 

вживання займенників, що дозволяють установити тіснішу взаємодію між 

автором і читачем (займенники ти, ви), демонструють єдність із аудиторією, 

створюють ефект наближення інтересів (займенник ми). Неординарний стиль 

подання інформації (уявна гра, діалоги з читачем), широкий спектр прийомів 

і засобів залучення аудиторії до роздумів дають змогу швидко занурити 

читача в тему розмови, вплинути на нього. 

Архітектонічна структура інформаційно-рекламних ТМФ може бути 

представлена неповно, у деяких матеріалах відсутні певні елементи 
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архітектоніки. Анотації до книг, кіноанонси, анонси театральних вистав і 

подібні до них часто не мають власних заголовків. Заголовки оголошень та 

афіш переважно інформаційні, в них коротко окреслено суть події. Заголовки 

міні-рецензій, міні-оглядів, анонсів заходів культурного характеру подекуди 

містять елементи інтриги та художні засоби, виконують експресивну й 

регулятивну функції. Усі відомості міні-текстів розміщені переважно в 

одному або в невеликій кількості абзаців. У ТМФ інформаційно-рекламного 

характеру часто використовують графічно-шрифтові та візуально-образні 

архітектонічні засоби, зображення привертають увагу читачів, ілюструють 

написане, допомагають краще зрозуміти специфіку предмета розмови. 

Композиційна структура. У ТМФ, в основі яких лежить розповідь про 

сюжетну лінію інформаційного продукту, наявні елементи констатуючої 

частини композиції. Тексти можуть містити експозицію, зав’язку, розвиток 

дій, кульмінацію. На одному із зазначених сюжетно-композиційних 

елементів історія переважно обривається, що має заінтригувати читачів. 

Матеріали, в яких повідомляється новина, побудовані переважно за 

принципом перевернутої піраміди, в міні-рецензіях та міні-оглядах акцент 

зроблено не на повідомленні новини, а на її інтерпретації адресантом, 

структура цих матеріалів залежить від авторського задуму.  

Логіко-поняттєва структура характеризується чіткістю, логічні зв’язки 

між реченнями прості та зрозумілі. Всім міні-текстам притаманний 

традуктивний спосіб повідомлення інформації, який передбачає рух думки 

«від відомого до невідомого», «від минулого до теперішнього»,  «від причин 

до наслідків», «від фактів одного порядку до фактів іншого», використання 

аналогій, контрасту. Структурні елементи малих текстів пов’язані переважно 

за допомогою предикативного зв’язку, між фактами в певних випадках 

наявні логічно-ієрархічний, предметно-категоріальний, ситуативний зв’язки. 

Емоційно-екпресивна структура ТМФ характеризується однорідністю. 

Емоції, що закладають автори таких матеріалів, не суперечать одна одній. 

Емоційне навантаження в міні-текстах переважно несуть позитивні та 
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негативні оцінки предмета розмови, надавати їх можуть як автори матеріалів, 

так і експерти. У міні-текстах інформаційного характеру переважають 

нейтральні емоції, в ТМФ рекламного спрямування – позитивні оцінки, 

тексти з елементами аналітики можуть містити негативні оцінки. 

Увиразнюють емоційно-експресивну структуру ТМФ також використання 

зображень, фігур експресивного синтаксису, спеціальний добір фактів, 

деталей, на яких адресанти акцентують увагу читачів. 

4. Аналіз міні-текстів засвідчив, що двома ключовими завданнями 

більшості з них є повідомлення нової інформації та вплив на читача, 

стимулювання його до певних дій (подивитися фільм, прочитати книгу, 

відвідати захід тощо). Основними функціями міні-текстів є інформаційна, 

комунікативна та функція впливу, додатковими – атрактивна, відбіркова, 

експресивна, когнітивна, фатична, пояснювальна, спонукальна та функція 

інтригування.  

5. Невеликий обсяг та стислість викладу інформації ТМФ детермінують 

їх мовне наповнення. Міні-тексти характеризуються лаконізмом, точністю 

висловлювання, підвищеною інформаційною насиченістю. Перед авторами 

стоїть завдання привернути увагу аудиторії, використовуючи мінімум 

мовних засобів, саме тому адресанти широко вживають прийоми, що 

допомагають точно та коротко передати основну думку, посилити інтерес до 

зображеного, акцентувати увагу на важливих моментах. Вживання афіксів 

дозволяє передати доброзичливо-схвальні або зменшено-зневажливі 

емоційно-оцінні конотації. Ємно передати зміст авторам міні-текстів 

допомагає використання стилістично забарвленої лексики (посилює 

емоційний вплив на читача, увиразнює розповідь), художніх засобів 

(зосереджують увагу на певній якості, надають динамізму переносним 

ознакам, підкреслюють характеристики зображеного), фразеологізмів, 

приказок, афоризмів, прислів’їв (дозволяють точно окреслити ситуацію, 

охарактеризувати інформаційний продукт, допомагають передати гостроту, 

комічність, неочікуваність дії, по-новому інтерпретувати відомі речі), фігур 
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експресивного синтаксису (увиразнюють розповідь, уповільнюють чи 

прискорюють темп розмови, акцентують увагу на потрібних аспектах, 

створюють чіткий ритм, додають інтриги). Засоби увиразнення мови, що їх 

уживають адресанти інформаційно-рекламних ТМФ, часто відрізняються 

новизною, непередбачуваністю синтагматичних зв’язків. Авторське бачення 

предмета розмови передають словосполуки, які утворюють нові метафори, 

синкретичні тропи тощо. 

6. Міні-тексти інформаційно-рекламного спрямування є ефективним 

джерелом інформації, що привертає увагу значної частини публіки до 

різноманітних заходів, інформаційних продуктів, стимулює вибір 

програм/фільмів/вистав для перегляду, книг для читання тощо. Так, 82% 

опитаних звертаються до ТМФ у пошуках інформації перед тим, як дивитися 

фільм, читати книгу, сходити на виставу, або підказки, чи варто це робити. 

Хоча ТМФ є ефективним джерелом інформації для представників усіх 

вікових груп, частота звернень до них з віком незначною мірою зменшується: 

найстарші опитані частіше за респондентів інших вікових груп відповідали, 

що читають ТМФ, лише коли натрапляють на них випадково. 

Анонси, афіші, оголошення, анотації, а також рецензії та огляди «дуже 

часто» й «часто» спонукають до дій 73% опитаних. Перші тексти впливають 

переважно на наймолодших респондентів, другі – на людей поважного віку. 

Серед усіх джерел інформації про нові заходи чи інформаційні продукти 

найбільше до дій респондентів спонукають поради знайомих та відгуки 

реальних відвідувачів, користувачів, слухачів, глядачів, найменше – рекламні 

тексти. Це свідчить про те, що аудиторія більше довіряє людям, які, 

оприлюднюючи матеріал чи висловлюючи свою думку, просто діляться 

власними враженнями та оцінками, не спонукають купити товар, замовити 

послугу тощо.  

Незважаючи на стислість, вторинність, економію мовних засобів та 

практичну спрямованість ТМФ, вони можуть і мають бути оригінально 

написаними. 97% респондентів вважають цікаву форму подання відомостей 
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«дуже важливою» та «важливою» характеристикою, лише 3% опитаних не 

звертають уваги на те, як написаний текст. Інтерес до форми подання 

інформації з віком незначною мірою зменшується (69% опитаних першої 

вікової групи, 59% другої та 43% третьої зазначили, що «дуже важливо», щоб 

матеріал інтригував, дивував, викликав усмішку). Розбіжності між 

відповідями чоловіків і жінок не є суттєвими. 

Оригінально оформленою має бути вичерпна, правдива інформація. 

Найбільша частка читачів інформаційно-рекламних міні-текстів зазначила, 

що в стислих матеріалах не вистачає саме повноти даних (тільки 8% 

респондентів завжди знаходять у міні-текстах потрібні відомості). Повноту 

ТМФ представники різного віку оцінюють приблизно однаково. Чоловіки 

більше незадоволені інформативністю міні-текстів, ніж жінки.  

Респонденти від ТМФ чекають більше об’єктивності в поданні 

відомостей (59% опитаних виявляли неправду в міні-текстах). Наймолодші 

опитані найчастіше знаходили недостовірні відомості при перевірці 

інформації. Рівень незадоволення об’єктивністю міні-текстів при цьому 

набагато менший, ніж рівень незадоволення рекламою, 32% респондентів 

акцентували увагу на тому, що лише в рекламних міні-творах можуть писати 

неправду, інші ТМФ є доволі об’єктивними. 

В анотаціях, міні-рецензіях та міні-оглядах читачам бракує також 

аналізу інформації, авторського «я», в оголошеннях аудиторія знаходить 

досить багато помилок, що викликає негативну реакцію. Практичні 

рекомендації стосуються насамперед побажань шукати цікаві способи 

донесення інформації до читачів, висвітлювати промовисті деталі, невідомі 

факти. Адресанти навіть у невеликих за обсягом матеріалах мають подавати 

вичерпні відомості про предмет розмови, характеристика повинна бути 

глибокою та різнобічною, при цьому автори мають виділяти найголовніше, 

уникати зайвих подробиць, аналізувати інформацію. 

З-поміж ТМФ аудиторія найчастіше переглядає ті, що мають для неї 

практичне значення. Респонденти відповідали, що переважно читають афіші 
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(44%), анонси, огляди (40%). Ці три типи ТМФ – найпопулярніші серед 

опитаних молодшого й середнього віку. Старші люди надають перевагу 

оголошенням; чоловіки читають їх частіше, ніж жінки. Рідше представники 

всіх трьох вікових груп переглядають рецензії (22%), найрідше – анотації 

(16%).  

У сучасному інформаційному суспільстві зростає роль текстів 

невеликого обсягу. ТМФ інформаційно-рекламного характеру є ефективним 

джерелом відомостей для респондентів будь-якого віку та статі, тому постає 

необхідність дослідження їхніх соціокультурних та функціонально-

прагматичних ознак, специфіки впливу на аудиторію. Також потребують 

подальшого вивчення всі матеріали невеликого обсягу, що з’явились 

порівняно недавно і є продуктом дифузії усталених жанрів.    
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета 

Вік: 

Стать: 

Тексти малої форми (міні-тексти) – це стислі, короткі повідомлення про 

події, що відбулися чи відбудуться. Серед них: анонси, оголошення, афіші, 

анотації, міні-огляди, міні-рецензії, замітки, тези, резюме, коментарі, 

стислі рекламні тексти, прес-релізи, бліц-портрети, міні-історії, міні-

поради, бліц-опитування тощо. 

1. 1. Які з текстів малої форми Ви переважно читаєте? 

(обрати не більше 3 варіантів відповідей) 

А. Афіші; 

Б. Рецензії; 

В. Оголошення; 

Г. Рекламні тексти; 

Ґ. Анонси;  

Д. Огляди (наприклад, культурних заходів, які можна відвідати у 

вихідні); 

Е. Міні-поради (як приготувати страву, лікувати дітей, обрати одяг тощо); 

Є. Анотації;  

Ж. Замітки; 

З.  Інші___________________________________________ 

1. 2. Яке джерело інформації найчастіше впливає на Ваше 

бажання відвідати захід/ подивитися фільм/придбати товар?  

Оцініть частоту звернень за п’ятибальною шкалою, де 5 – дуже 

часто, 4 – часто, 3 – інколи, 2 – рідко, 1 – ніколи (одну цифру можна 

використовувати декілька разів) 

А. Поради знайомих________ 

Б. Анонси, афіші, оголошення, прес-релізи тощо______ 

В. Рецензії, огляди журналістів, які побували на заході/подивилися 

фільм/придбали товар_____  

Г. Відгуки реальних відвідувачів/глядачів/користувачів, розміщені в 

мережі інтернет_____ 

Ґ. Рекламні тексти_________ 

Д. Щось інше______________________________________ 

1. 3. Як часто перед тим, як відвідати захід, Ви читаєте про 

нього в анонсах, рецензіях, оголошеннях, рекламних матеріалах тощо? 

А. Завжди переглядаю ці тексти, після того вирішую, чи варта подія моєї 

уваги; 

Б. Інколи, у випадках, коли не можу вирішити, чи дивитися мені 

фільм/відвідати виставу, концерт тощо; 
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В. Рідко, лише коли випадково натраплю на такий текст; 

        Г. Ніколи. 

1. 4. У яких випадках Ви, прочитавши анонс новини, не 

переглядаєте її повністю?  

А. Коли немає часу читати повний текст новини; 

Б. Коли отримав усю необхідну інформацію з анонсу; 

В. Коли новина здалась нецікавою;  

Г. Зазвичай читаю повний текст новини, анонсу для мене мало; 

Ґ. Інше_______________________________________________ 

1. 5. Чого Вам найбільше не вистачає в міні-текстах? 

(оберіть відповідну літеру/літери або допишіть свій варіант) 

- у рекламі _________  - у рецензії__________  - в огляді____________ 

- в анонсі__________   - у замітці___________  - у прес-релізі________ 

- в анотації_________  - в оголошенні_______  

  А. Об’єктивності;                                        

  Б. Повноти інформації;                              

  В. Глибокого аналізу; 

  Г. Чіткого вираження авторської позиції;  

  Ґ. Відгуків на подію/товар відвідувача/користувача; 

  Д. Оригінальної, цікавої форми подачі; 

  Е. Гумору; 

  Є. Відповідності тексту мовним нормам; 

  Ж. Чіткої структури (щоб можна було легко і швидко зрозуміти про що 

йде мова); 

  З. Всього вистачає. 

1. 6. Чи траплялися Вам випадки, коли в малих текстах було 

написано неправду? 

А. Так, програма заходу, про який я прочитав попередньо в анонсі 

(оголошенні, рецензії, прес-релізі тощо), відрізнялась від зазначеної в такому 

тексті;  

Б. Так, при перевірці інформації малого тексту, я виявляв недостовірні 

відомості;  

В. Лише в рекламних текстах можуть писати неправду, інші доволі 

об’єктивні; 

Г. Ні, неправди у цих текстах я не виявляв. 

1.    7. Наскільки Вам важливо, щоб текст малої форми був 

написаний цікаво, інтригував, дивував чи викликав усмішку? 
А. Дуже важливо, оригінальність тексту – це завжди плюс; 

Б. Важливо, проте головне суть, а не форма; 

В. Не важливо, на форму подачі інформації не звертаю уваги. 

1.      8. Чи часто Ви не знаходите достатньо інформації  в міні-

текстах (анонсі, афіші, рецензії, огляді, оголошенні) і змушені звертатися 

до інших джерел у її пошуках? 
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А. Завжди, оскільки мені не вистачає одного джерела інформації; 

Б. Завжди, оскільки в цих текстах зазвичай недостатньо повно висвітлено 

подію; 

В. Інколи; 

Г. Рідко, в міні-текстах я знаходжу всю необхідну інформацію.  

    1.      9. Пригадайте, будь ласка, один із міні-текстів, який приємно 

вразив та запам’ятався. Що це за текст (реклама, анонс, оголошення, 

рецензія, афіша, анотація), чим саме сподобався, які дії викликав? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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 Додаток Б.1 

Таблиця відповідей респондентів на запитання № 1–8 

Таблиця Б.1.1 

Опитані Вік Стать №1 
№2 

А 

№2 

Б 

№2 

В 

№2 

Г 

№2 

Ґ 
№3 №4 

№5 

Рекла

ма 

№5 

Анонс 

№5 

Анота 

ція 

№5 

Рецен

зія 

№5 

Заміт

ка 

№5 

Оголо

шення 

№5 

Огляд 

№5 

Прес

-

реліз 

№6 №7 №8 

1 17 ж АГ 4 4 2 4 2 Б Б З Е З А Д З З З В Б В 

2 17 ж Г 3 4 4 5 2 Б Б А ДЕ Б Д Ґ ДЕ Е Ж Б А Б 

3 17 ж АБҐЕЄ 5 4 3 1 4 Б В Е Г Г Б Б Б А А Г А В 

4 17 ж АВЖ 5     5   В В А Г Е Д В Є Ґ Ж А А А 

5 17 ж АВҐ 4 5 3 2 1 А Б Д Б Е А Ж Є В Г А А В 

6 17 ж Б 4 4 3 2 3 Б Б Ж Б Ґ Ж Д Д Г В В Б В 

7 17 ж АВҐ   5   5   А В А Б В А Д Б Д Е Б А В 

8 17 ж В   5       Б Г Б Б Б Б Б   Б Б В Б В 

9 17 ж БҐД 5 3 4 5 1 А В Ж Б Є Г Д Б Ґ А Б А Б 

10 18 ж ГҐД 5 3 5 5 1 В Б БҐЕ БҐЕ Б А Е   Д   В А А 

11 18 ж АҐД 4 2 4 1 1 В А АДЄ АДЄ ДЄЖ А З З Б З А А Б 

12 18 ч А 5 4 2 3 1 Б В Б Е А В Ґ Г Є Д Б А В 

13 18 ж БЕЄ   5 4 3   А В А Б В Е Д Ґ З Б Б Б А 

14 18 ч Е 4 2 5 5 3 А А А В Б Ж Д Е Є Г Б А Г 

15 18 ч Е 4 2 5 5 3 А А А В Б Ж Д Е Є Г Б А Г 

16 18 ч Е 4 2 5 5 3 А А А В Б Ж Д Е Є Г Б А Г 

17 18 ж 

АБГДЕ

Ґ 3 3 4 4 2 Б В БА З З Е З Д З А В Б в 

18 18 ч А Г Д 3 3 2 2 2 Б В З Ґ Б З Ж Б Г З В А В 

19 18 ж АГД 5 5 3 3 4 А Б З З Ж Ґ Б В А З В А А 

20 18 ч АБ 4 3 1 2 1 Б В ДЕ Б Ґ А В А Є АБ Б А В 

21 18 ж АҐЖ 4 2 1 3 1 А В БЕ А Б Є Б Д В Ж А А Б 
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22 18 ж АБЄ  4 3 3 3 1 Б АВ 

ЄДВ

БА Д Д ДВ ВА Е ЕД Б Б Б В 

23 18 ж 

АБГ

ДЕЖ 2 3 4 5 4 А А ЄБ Ґ Д Е Г Б А В В А В 

24 18 ч ВГД 5 4 2 4 2 А Б ДЖ ДЖ ДЖ ДЖ ДЖ ДЖ ДЖ ДЖ Б Б Б 

25 18 ж БҐД 5 5 5 4 2 А АВ А В Д Б Б А Б Д В Б В 

26 18 ч А 5 4 2 3 1 Б В Б Е А В Ґ Ґ Є Д Б А В 

27 18 ж АВГ 5 4 3 1 2 А Г ЕБ БД В ДВ Б Д ГД Б А А В 

28 18 ж АВЕ 5 3 3 5 3 Б БВ В В В В В В ВБ В Б А А 

29 18 ч АГЕ 3 4 3 3 3 Б Б Ж В А   Д   Б Е Б А В 

30 18 ж АВҐ 5 5   5   Б БВ Д Ж   Г Б Ж А Ґ Г А В 

31 18 ж АҐЖ 4 5 3 3 2 Б Б БЄ Б Б Ґ БЄ ДЕЄ Г А Б Б В 

32 18 ж АГЕ 5 2 1 3 4 Б Б А     Е     В Д Б А В 

33 18 ч АБЖ 3 3 4 3 2 А Б А Б Г Д Е А В Б Б А Б 

34 18 ж Ж   5       Б Б АҐ Б Ж Д З Г В Є Б А В 

35 18 ч АГЖ 3 1 1 2 1 В В А Е В А Д Е Е А Б Б Б 

36 18 ч АВГ 3 4 2 3 3 В БВ Д Ж В В Є Б Ґ Ж Г Б Г 

37 18 ч АВҐ 2 3 4 5 1 Б Б Б Б Г Е Б Ж В А А А А 

38 18 ч ВҐ 4 3 1 5 2 Б Б Е В Б А В Є Ґ Д Б А В 

39 18 ч АҐЕ 4 4 2 3 3 Б Б АДЕ ЕД Ґ В ЕД ЕА Ж Ж А А А 

40 19 ж АҐЕ 4 5 1 2 3 А В А З З Е Д З З З Б А А 

41 19 ч АБ 3 5 4 4 2 А Б Ж В Ґ Ґ Г Е Д Б Б Б Б 

42 19 ж АГД 4 5 1 3 2 Б А А В Е Д Г З Ж Г Б В А 

43 19 ж ГДЖ 5 4 3 3 2 А А А Г Е В   Б Ґ Д Г А Г 

44 19 ж ВҐЖ 5   2 3   Б В Д В Б А Є А Г Г В А В 

45 19 ж Д 5 3 4 4 2 Б АВ А Д Ж В Е Є Ґ Б В А В 

46 19 ж БГ 5 1 3 4 2 А Б А Д Г В Ґ Б Ж Д А А Г 

47 19 ж АҐ 3 4 4 1 3 Б Б Д Г В Ж Д Б Б Є Б А В 
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48 19 ж 

ВҐЕ

Ж 4 2 1 3 3 В АБВ З З З З З З З З Б Б В 

49 19 ж АВ 5 3 3 4 2 Б АВ А А А А А А А А Б А В 

50 19 ж ВҐ 5         А В Д   В В Б Є Ґ Ж В А А 

51 19 ж ҐД 4 4 2 3 3 А В ГД ГД ГД ГД ГД ГД ГД ГД В А В 

52 19 ч Б   4       Б Г ВД ВД ВД ВД ДВ ВД ВД ВД В В В 

53 19 ч В 5         В Б АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ Б А В 

54 19 ж ГЕ 5 3 3 3 2 Б А А Д В Е Г Є Б Ж В А В 

55 19 ж БҐД 5 3 2 4 3 А Б Б Д Б А В Б Б Б В Б В 

56 19 ч БЄЖ 3 4 5 5 2 Б В В А Г Б Д Є Є Ж Б А В 

57 19 ж ЕЖ 4 2 1 5 3 Б Б А Д Е Г В Є Б Ж Б А В 

58 19 ж БД 4 3 4 4 1 Б В В В В В В В В Е В Б В 

59 19 ч БҐД 5 3 4 2 1 Б В А Б В Д БД А З А А Б А 

60 19 ж БЄЖ 4 4 3 5 5 А В Д З З А ВБ Б З Д Б А В 

61 19 ч АГД 4 3 3 2 3 Б БВ БАГ Ґ Ж Є Б Г Ґ Г Б Б Б 

62 19 ж АҐЖ 3 2 2 2 2 В А Д   Д Д Д Д Д Д Б А В 

63 19 ж Ґ 5 4 1 2 3 Б В А Б Д Д Д А А Д Б А В 

64 19 ж БҐЄ 5 4 3 2 1 А БВ Є Е Д В Г Ґ Ж Д Б Б А 

65 19 ч ГДЕ 4       4 Б В Д Ж           Б В Б В 

66 19 ж Ґ 5     5   А А Б А В Ж Д Ґ Х Б А А Г 

67 19 ж АҐД 5 4 4 4 2 Б Б А Г Д Д Г Б Д Є В А В 

68 19 ж ДЕЖ 3 3 3 3 2 В АБ БД   БД БД БД БД БД БД Б А В 

69 19 ч Д 3 2 4 5 1 А А Б А В Ґ Д Г     В А Б 

70 19 ч АВД 3 4 5 2 1 А Б З З З З З З З З Г А В 

71 19 ж Ґ 3 3 2 5 2 А Б А Б Б В Е Б В Г Б А В 

72 19 ж ДЄЖ 4 3 2 2 3 В В А Г Д А В Д Д Б Б А Б 

73 19 ч ҐДЕ 3 4 2 3 1 Б В Б Г   В   Ґ     Б А Б 

74 19 ж АДЕ 3 4 2 5 1 А В А Ж Ж Г Г Б Б А В Б А 
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75 20 ж БЄЖ 5 5 4 3 2 Б БВ ВДЖ ВДЖ АБВ АВГ АБВ БДЄ БДЄ БД А Б А 

76 20 ч ДА 3 2 4 5 1 В В Д З Ж З З Ж В Е Б А Б 

77 20 ж ВДЖ 4 1 2 3 5 Б А Б Д В Є Д Б Д Б Б А Б 

78 20 ж Ґ 5         А В Б Б Е В Ґ Є Б Б В А В 

79 20 ч А 4         В В Д Б Е В А Ж 

ЖЕД

ВБ АГ Б А В 

80 20 ж ДЕЖ 3 4 3 3 2 Б А Б Б Д Д В Е Г Ґ Б А В 

81 20 ч АГҐ 4 2 1 1 1 В Б В А Б Д Г Ґ Є Ж В Б В 

82 20 ж БҐ 5 4 1 3 2 Б В БД БД БД БД БД БД БД БД В Б В 

83 20 ж АБД 4 5 4 5 3 А В Д Ж Д А А Ж Б Б А А В 

84 20 ч АҐЖ 5 4 3 4 3 Б АГ Д А В Б Ґ Б Е Д А Б Б 

85 20 ж АҐЖ 5 3 4 4 3 Б А ВД Ґ Д Д В Б Б Ж В А А 

86 20 ж ДЕ 5   5     А В Г А Г А А Г Г В Б А В 

87 20 ч БД 5     5   А БВ Д Е А В А Б А   Б А Г 

88 20 ж 

АГД

Ж 3 3 4 2 3 В А А Б Є Г Ґ Д В Е Б А В 

89 20 ч ГДЕ 3 3 3 3 3 Б В В Г Г Ж Е Б Б А Б Б Б 

90 20 ж ДА 2 3 4 5 1 Б В Д З Ж Г З Ж В Е Б А Б 

91 20 ж А, Д 4 5 3 4 4 А В А, Б Д Е Е Б Ж, Д Ж В, Б В А А 

92 20 ч 

А, В, 

Г 4 5 1 2 3 Б А, Б А, Б В В А, Ж 

Е, Є, 

Д 

Є, Б, 

Д А, Г Ж, Ґ Б А Б 

93 20 ж Е 5 2 3 4 1 А В Д Д Е Г А Д Е Б Б А Б 

94 20 ч АБҐ 5 3 3 4 2 А Г АГЖ АГЖ АГЖ АГЖ АГЖ АГЖ АГЖ АГЖ В Б Б 

95 20 ж ВГҐ 4 4 4 1 1 Г А 

АБВ

Е АБВЕ АБВЕ           В Б Б 

96 20 ч БҐД 2 3 5 4 1 А А А Ґ Д В Е Ґ Є Ж Б А В 

97 20 ж БҐ 4 3 2 5 1 Б В А Ж Є В Г   Е Г А А В 

98 20 ж ГДЕ 4 4 3 2 1 Б В А Б Д В Є Е Ж Ґ А А Б 

99 20 ч АВГ 4   4     В АБВ ГДЕ ГДЕ ГДЕ ГДЕ ГДЕ ГДЕ ГДЕ ГДЕ Б А В 

100 20 ч Ґ 5 2 2 2 2 Б В А А А А А А А А А А В 
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101 20 ж АГҐ 5 5 3 2 5 А АВ АБ АБ Е В Д Є ГҐ Ж А А Б 

102 20 ж 

АБГҐ

Д 3 2 2 3 1 Б БВ Д Д Г АГ Д   ВҐ Ж В А В 

103 20 ж ҐВД 1 5 3 2 4 А В Ґ Ж Є Д В Е А Г Б А А 

104 21 ж ГҐД 4     3   В Б А Ґ Є В Е Д Г Б В А Г 

105 21 ж БГ 5     5   Б Б Д     В Е     Є В А В 

106 21 ж АГҐ 5 3 1 2 4 Б А Б               Б А В 

107 21 ж БЖ 5 3 4 5 5 А Б А Д Є Ґ Г Б В Ж В А В 

108 21 ж АГД 5 3 2 4 1 Б В З З З Ґ З З З З В А В 

109 21 ж ВҐЕ 4 4 5 4 4 Б В З З Б З Б Б Б Б Б А В 

110 21 ч Ґ 5 4 3 3 1 В В Є Ж В А Ґ Д Б В Г Б Б 

111 21 ж АБҐ 3 3 5 2 1 Б А А Б Б З З З З З Б А В 

112 21 ж АВЕ 5 1 1 4 3 Б А Е В А Г Д Є Б Е В Б Б 

113 21 ч АГҐ 5 4 3 2 1 В Б А Г Б В Ж Є Ґ Ж Б А Б 

114 21 ж АҐЕ 4 3 1 2 1 Б БВ АБВ БВГ БВГ З З Б В 

БВД

Е В Б В 

115 21 ж ДЕЖ 3 4 5 2 1 А А Е Б В Г А Є Д Ж А Б А 

116 21 ж БҐД 5 2 3 4 1 Б В Г Б Д В Ж З Е А В Б В 

117 21 ж АҐЖ 5 5 2 2 2 А Б А Д   В       ДЖ В А В 

118 21 ж ВҐ 3 4 5   2 Б А                 Г А А 

119 21 ж АД 5 4 2 1 1 Б В Д Б             Б А В 

120 21 ж ДЕЖ 5 3 3 4 2 Б БВ АЕ Д Д Б   Б Д ДЖ А Б Б 

121 21 ж АҐЕ 5 4 3 2 1 Б Б А З Ж В З Є Д Б А Б В 

122 21 ж АҐ 5 4 3 5 2 Б В А Д Б Ґ ЄБ Б ЄВ Ж Б Б В 

123 21 ж АБЕ 5         Б Б                 А А Б 

124 21 ж АВҐ 5 4 3 5 2 Б Б ЄЖ Є Б Д Ж Ґ Е Б Г А Б 

125 21 ж БГЖ 4 3 5 2 1 А В А Е Ж Г Б Є В В В А Б 

126 21 ж ГҐЕ 5 4 5 5 1 А В А Ґ ДЕ ЕҐ Ж Ж ГБ Ж А А Б 

127 21 ж АҐ 5 4 1 2 3 Б АВ А Б Є ЖГ Ж   А Д В А А 
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128 21 ж В 5 5       Г В В В В В В В В В Б А А 

129 21 ж БҐЄ 5 2 3 4 1 Б В А Б Д В Е Є Е Г А А В 

130 21 ж ЕЖҐ 5 3 2 4 1 Б Б Д Б Б В Ж З Г Б А Б В 

131 21 ч ДЖҐ 4 3 1 2 3 А АБВ Ґ Е Б Г Ж Б Д Ж Б А В 

132 21 ж БДҐ 5 4 3 2 3 Б Б А Б Б В Б Б Г А Б Б В 

133 21 ж А 3 5 4 4 2 А Б А Б Б ГҐ В Д А А В А В 

134 21 ж ВДЕ 4 2 2 5 3 Б БВ АБД БВ З АВД ГДЄ ЄЖ АД З В Б В 

135 21 ч АВҐ 2 3 1 2 1 В Б Б В Г А Б Б А Д Б Б В 

136 22 ч А 1 3 5 4 1 А Б Е Д Д Б В Е Ж Ж Б А Б 

137 22 ж Д   5       Б Б Е З З А З З З Д В А Г 

138 22 ж ВДЖ 4 2 3 3 3 Б В Є А Б Д Е Д Ґ Ж В А Г 

139 22 ж АГД 5 4 5 5 4 Б А Є Д     Ж   Д   Б А Б 

140 22 ж Д 4 3 3 3 2 А В Д Б Ж Г Ґ Б А В А Б В 

141 22 ж АЖҐ 4 5 1 2 3 А АБВ В А В В Е Є Г А А А В 

142 22 ч ЄҐ   5       А В Б Б Ж В Ж Б Є Ж Б Б В 

143 22 ж ЄЖҐ 4 4 3 3 3 Б Б А Г Д АГ Ґ Ж Д Б Г Б В 

144 22 ж Ґ 5 3 4 4 1 А Б А Б В В Ж     А А Б В 

145 22 ж АБҐ 4 4 3 4 3 Б А А АБ АБ АБ АБ АБ АБ АБ А А В 

146 22 ж АБД 5 3 4 3 1 А В Ґ Б Г Ж Д Е Є В А А В 

147 22 ж АБД 5 4 1 3 2 В Б Д Б А Д Д Е Г Б В А В 

148 22 ж А 5 4 3 2 1 Б А   Б   Г Ж       В Б В 

149 22 ж Ґ 2 2 2 4 2 Б В А З Ж В Г Є Б Д В А В 

150 22 ч ВГД 4 5 2 1 3 Б А ВГЕ АЄ     БД       А А А 

151 22 ж А 5 5 5 2 3 Г В Б Б Б Б Б Б Б Б Г А Г 

152 22 ж АГД 4 5 3 2 1 А Б Д ЕБ А ВЄГ Ж Е Ґ Д Б А В 

153 22 ж АВҐ 4 3 4 5 4 Б В Ґ В     Ж А     А А В 

154 22 ж АБЕ 5 4 1 2 3 Б БВ А З А АБ ДБ Б БД А Б А А 

155 22 ч АВД 5 4 2 3 1 Б В Б Д Ж В Е А Г Ґ А А Б 



244 

 

 

Продовження табл. Б.1.1 

156 22 ж АҐЄ 5 2 3 4 1 В Г А Б Д В Ґ Е Ж З В А Б 

157 23 ж АҐД 5 4 3 3 2 А Б А Д Ж Д Б Д Е Ж В А В 

158 23 ж АВГ 4 4 2 2 4 Б В А Д В Ж Ж Д Ґ Г А Б В 

159 23 ж АДЖ 5 5 5 4 3 А Б АГҐ ДҐ   Д Б Г Г   А А А 

160 23 ж Г 5     5   А В Є Ж Б В А Д А Б В Б В 

161 23 ж БДЄ 4 4 2 3 2 Б В А Б Ґ Д Ж Д З Ґ В А В 

162 23 ж АҐЕ 4 4 3 3 2 Б В Б Ж Б Д Є З Ж Б В А Б 

163 23 ж ҐДЖ 5 4 2 5 2 А БВ А Б Г А Д Д Е Є В Б Б 

164 23 ч БДҐ 3 5 4 2 1 А В ДЕБ Д ЖЕ ЄЖ АБ ДЕ ВЕ Б Б А А 

165 23 ч ГҐ 5 4 2 3 4 Б Б А Д Ж В Б Б Ґ Ж Б А Б 

166 23 ч А 5 3 1 4 2 А А А Е Є В Б Г Ґ Д Б А Г 

167 23 ж АЄ 5 3 4 3 2 А Б А Б В З Ж Д Є Г Б А Б 

168 23 ж АДЕ 5 4 2 5 4 А Г ВА Ж ГБ Ґ ЕД Ж Б БВ В А В 

169 23 ж АВД 4 2 3 5 2 А Г Б А Е Є В З Ґ Г Б Б А 

170 23 ж АВЕ 4 3 2 1 5 Б В А Ж В Г Ґ Б Д Е А Б Б 

171 23 ж АВЄ 4 4 2 2 1 А АВ ВД ВД БВҐ ВҐД БВ Ґ Б БД Б А Б 

172 24 ж Е 3 2 2 4 2 А В ЄЖ Б ВГ АВ Д ЄЖ БД БЄ Г Б В 

173 24 ч АВД 5 2 1 4 3 А В Г Б В Г Ж Е Ґ А Б А Б 

174 24 ж ВГЕ 5 2 3 1 4 В В А Б Ж А Д Є Б Б А Б В 

175 24 ч АБД 5 4 4 4 3 А Г ВГЕ Е Б В А Є Є Д Г Б В 

176 24 ж АДЄ 4 4 3 1 3 Б Б АБ З З ВДЖ Д АБЄ Д Д В Б А 

177 24 ч 

ГДЕ

Є 5 2 3 4 2 Г АБВ ДЕ АВ ГД А В А Є АЄ В А В 

178 24 ч ВҐЄ 5 2 2 4 1 В АВ АВ АВ АВ АВ АВ АВ АВ АВ Г А А 

179 24 ч АГҐ 2 3 2 5 3 А Б А АВ Б В Б Ґ Ґ Ж В А В 

180 24 ч АҐ 4 3 2 4 1 В БВГ АҐ Д Б В Ж Е В Б А Б А 

181 24 ч ГҐД 4 5 3 4 3 Б Б А Д Ж В Б Б Ґ Ж Б А Б 

182 24 ч БҐД   5   3   А В   Б   Г Ж   Д   Б Б А 
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183 24 ж ВДЕ 4 4 2 5 1 А Б А З З З Б Г Б З Б А В 

184 24 ж ВЕ 5 2 3 4 1 Б Б Д Б Б Е А Е Ж А Г А В 

185 24 ж ВГҐД 5 5 2 4 3 Б Б БВЖ ДЖ ВГҐ БВГ Д БДЖ Г БЄ Г А Г 

186 25 ч АДЕ 5 4 2 3 1 А В АЕ Б Ж Є Б З Ж Г Б А Б 

187 25 ч АВД 2 4 3 5 1 Б В Б Д Ж В Є Ґ   Г В Б Г 

188 25 ж Ґ 5 3 2 4 1 Б В А Б В З Є З З Г Б Б В 

189 25 ж Е 4 3 1 3 1 А В А Б Д В А З Д Б А А В 

190 25 ж БДЕ 3 5 2 1 4 А А Д А Г Ж З Д В З Б Б В 

191 25 ж БГҐ 5 2 3 4 1 Б А Є З В Д З ЄЖ З Б А Б А 

192 25 ж БҐД 5 4 3 4 3 А Ґ ДЕҐ ДЕҐ ДЕҐ ДЕҐ ДЕҐ ДЕҐ ДЕҐ ДЕҐ А А А 

193 25 ч АҐ 3 2 4 2 1 Б В Б Е А Д Д Б З З В А В 

194 25 ж ДЕЖ 5 4 2 3 1 Б В ЕЄ З Ґ В Г Д А Ж А Б А 

195 25 ж АД 4 3 2 5 2 А В Е А В В Ж Б Ґ З Г Б В 

196 25 ж АБЕ 5 3 5 5 3 А В А Д З В Е Д Ґ Б В Б В 

197 25 ж АГ 4 5 3 3 4 Б БВ Д З З З З З З Д Г Б В 

198 25 ж АҐ 5 2 4 5 1 А А А Г Ж В А Є Ж Ж Б А В 

199 25 ж Ґ 1 2 3 4 5 Б Б А     ВЄ   Д Е   А Б В 

200 25 ж ГҐЄ 4 4 2 2 4 Б А А               А А В 

201 25 ж ВҐЕ 4 4   3   Б В Д Ж       А     В А В 

202 25 ж ГД 3 3 3 4 2 Б АБВ АБ Д Д В Б Б ЖА   Б Б Б 

203 25 ж АВЕ 3 4 2 5 3 Б В Д Ж В Г Б З З Є Г Б Б 

204 25 ч ҐДЖ 5 2 2 2 1 А Г АД Б В Ж Б Д Д Е В А А 

205 25 ж АВЕ 5 3 4 3 3 В В 

БДЄ

Ж Д ВГ ГД З БЄ А БД В А Б 

206 25 ж АВЕ 5 4 5 5 3 В В АГ Е Ґ Б БЕ Е Г Д А А Г 

207 26 ж АБД 5 4 4 3 3 Б А ЄЖ БЄ ЄЖ ГҐЄ 

БДЕ

Є БЄ ДЕЄ 

БДЄ

Ж Б А В 

208 26 ж АҐ 4 3 1 3 2 Б Б З З З З З З З З В Б В 
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209 26 ж 

АВҐ

Д 5 3 4 1 2 Б Б БЕ Є Д Г     А Б А А А 

210 26 ж Е 5 2 4 3 1 А В А Б Ґ Е Є Д Ж В Б А В 

211 26 ж ВГЕ 4 4 1 2 2 В Б АҐ Б   Д   Б Е   В А Б 

212 26 ж БГЕ 3 3 2 4 2 А Б АҐ В Д Е     Б Є Б А А 

213 26 ч БГҐД 3 4 4 4 2 Б Б А БЕ   В     Д   В А А 

214 26 ж АҐД 4 4 2 2 2 А А А               В Б Г 

215 26 ч АБГ 5 4 4 4 3 Б А А Б Г В Б Д Е Є Г Б В 

216 26 ж АВЕ 1 5 3 5 4 А А   АЕ   ГД   Ґ   Є А Б В 

217 26 ж ҐДЕ 4 3 2 4 3 Б В                 Б Б В 

218 26 ж ҐДЄ 5 4 3 4 5 Б В АЄЖ АД БЖ Б ГД БЄ ГД Є Б А В 

219 26 ж АБВ 5 4 3 2 1 Б В ВҐ Б Д Е   Є     Б А А 

220 26 ж АВЕ 4 3 4 4 2 А А А В БҐ ЕД         В Б Г 

221 26 ч АЖ 4 2 1 4 1 А Б   Е Б В Ґ Ж Д Ж В А В 

222 26 ч БҐЄ 4 3 3 4 2 Б Б Б Д Г А В Є Е Ж Б А В 

223 26 ж АДЕ 5 3 2 4 1 А В Д З В Ґ Б Є Ж А В А В 

224 26 ж Е 5 2 3 4 1 А В Б Ж Е В Д Є Е З В А В 

225 26 ж Е 5 2 2 1 1 В Б Б Г Г Б Б Б Б Б А Б Б 

226 26 ч БҐД 1 2 1 5 2 А В А Ж З З Б З З З Б Б Б 

227 26 ж АГД 4 4 4 4 2 А А Г Г Г Г Г Г Г Г А А А 

228 26 ч АБД 4 3 2 5 1 Б Б Е Ж Б А А Д Ж Е А А В 

229 26 ж 

БҐДЕ

Є 5 2 4 3   Б В А Ґ Ж В Г Е Д Б А Б В 

230 26 ч АГҐ 5 4 1 2 3 Б А Е Д Ж В Ж А В Є В А А 

231 26 ж 

БҐДЄ

Ж 4 4 5 5 2 А А АҐД Ж АД Є Є З З Ж В А В 

232 26 ж АВЄ 5 3 1 4 4 А В Б Г Г Д Д Ґ В Д А Б В 

233 26 ж АВД 5 2 3 5 1 А АБВ АБЄ БА Д Д З З Ж ДЕ А А Б 

234 26 ж АВҐ 4 5 3 4 4 Б Г А З Д Б З Б З З В Б В 
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235 27 ж АД 3 4 5 2 1 А Б Е З З Б Ж Б В З Б А В 

236 27 ж ДЕЖ 5 3 2 4 1 А Б Б Д В Г   Ж А Е А Б Г 

237 27 ч АВҐ 5 3 3 4 3 А В Д Ж В Г Б З З Є Г Б В 

238 27 ж АГ 5 4 1 2 3 А В Е Д Ж В Ж А В Є В А В 

239 27 ж АГЕ 3 4 2 5 1 А В Е З Ж А Б Д З Г Г А В 

240 27 ж ВГД 5 2 3 4 1 А В Е Ґ А Г В Є Б Д А А А 

241 27 ж ВҐЕ 3 4 3 4 2 Б Г Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б 

242 27 ч АВД 5 3 1 4 2 Б В ДЕ Ґ Г В Б Ж А З В А Б 

243 27 ж Ж 5 2 4 3 1 А В А Б Ж В З Е Ґ Д Б А В 

244 27 ж ДҐ 4 5 3 1 2 Б В А Д Б Ґ Ґ Є Ж З В А В 

245 27 ч БҐ 3 4 4 3 2 Б В ЕҐ Д Ж АВЕ Г Ж А Ж Б А В 

246 27 ж АЕЄ 4 3 3 4 3 Б В АҐЄ ГД БВ           В В В 

247 27 ж АГД 5 3 2 4 1 А А Б Е, Ґ В Ж   Д   А Б Б А 

248 27 ж АГД 3 3 2 2 4 Б В АБЖ АВ В З З З З А Б Б В 

249 27 ч АВД 4 3   2 2 А А Б Б Б Б Б Б Б Б А А Б 

250 27 ч АҐГ 3 4 1 2 5 Б В Б Д З З З З З З В А В 

251 27 ч АДЄ 3 4 2 1 2 А В А Б З Г Д Б Д Ж Б Б В 

252 27 ж Д 4 3 3 4 1 Б БВ АВ АЖ БВ В А Б АВ   Б Б В 

253 28 ж 

АВГ

ДЕ 4 4 2 5 3 А АВ АД З БД АЖ З БД БЖ ДЕ Г А А 

254 28 ч БДЖ 3 3 5 3 2 Б Б Д Д Б Г Б Ж А А Б Б Б 

255 28 ж АГД       5   В В Б Б Г Г Г Г В   В А В 

256 28 ж БҐЕ 3 4 4 4 2 Б А Д Б Д В А Д Г Є Б Б Б 

257 28 ж БҐЖ 4 2 3 5 1 В В Ґ Д   ГА Е З ВБ Ж А А А 

258 28 ж ҐЕЄ 4 2 3 5 1 А Г А Б Б В Б Д Ґ Ж А Б Б 

259 28 ж Ж 3 2 4 5 1 А А                 А Б В 

260 28 ж 

БВД

Є 4 2 3 5 1 Б Б А   Д   Є Ґ Е Ж Г А В 

261 28 ж АГЕ 4 3 2 2 2 Б В Ґ Ж В Б В Є Д А А Б В 
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262 28 ж АД 5 3 2 4 2 А Б Д Е Ґ Г Ж Є В Б Г А Б 

263 28 ч АВЕ 5 3 4 2 1 А Б Д Д Б З Ж Б В Б Б А В 

264 28 ж АВЄ 5 3 2 3 1 Б Б Е В З В З Б Г Д В А В 

265 28 ч Є 2 2 3 5 3 А Б Б В З Г Б Д Г   Б Б Г 

266 29 ж А 4 4 1 2 1 В Б А А Ж З З Ж Д Б Б Б В 

267 29 ж ВҐЕ 5 2 4 3   А А АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ В А А 

268 29 ж ГЕ 5 3 4 4 3 В В Є Е З А Д Ж Г Б В А А 

269 29 ч АЕЄ 3 2 4 4 2 А В В Е ГҐ ГЕ З Б Є ЄЖ Б Б В 

270 29 ч БДЄ     5     А БВ АЕ БА ГВ ЕЄ Б З Д Г Б А В 

271 29 ч АҐД 3 5 3 2 2 В В Б Б Ж Ж З З Г З В А Б 

272 29 ж АҐД 5 2 3 5 1 Б В Д       Б А     А А В 

273 29 ч ВЄЖ 5 2 3 3 2 Б В А З Б А З З А З А А В 

274 29 ж БҐД 5 3 3 5 3 Б Б Б В А Е Б Д Е Ж Б А Г 

275 29 ж АГД 2 4 1 3 1 А Б Б Ґ Б А В З В Д Б Б В 

276 29 ч АБҐ 3 4 4 2 1 А Б Є З З З З Б В Є Б А В 

277 30 ж АЕ 3 4 3 2 2 Б Г А Г Б В Б Е Д Ж В Б В 

278 30 ж АҐЖ 4 4 3 5 3 А В Б Б Г Ґ А Б А Б В А В 

279 30 ч АВҐ 3 2 1 1 1 Б БВ А Б Г В Б Є Д Ж Б Б В 

280 30 ж БҐЄ 3 3 3 4 2 А Б А Д З   Б А Д З В Б Б 

281 30 ж АГЕ 4 5 2 5 3 А В А Б Б Г Ж А Г Г А А В 

282 30 ж АВЕ 4 5 2 1 5 Б А Г Д В Д Б Є Ж   Б А Г 

283 30 ж БДЄ 3 4 5 4 1 Б Б Д ДЕ Д А Б Д Е Б А А В 

284 30 ж АБҐ 2 5 4 1 1 А В А З З З З З З З В Б В 

285 31 ж АЖ 5 3 3 3 1 Б В В Г А Г Ж Е Д Ж В А Г 

286 31 ч В 5 4 4 5 2 Б В Б Ґ З Б Ж Б Є Є В А А 

287 31 ж ВДЕ 3 3 2 4 3 А Б Ж Б Г З Б З Б АБ Б Б В 

288 31 ж АВД 4 3 2 5 4 А А Б Г Ж А В Ж Д Ж В Б В 

289 31 ж ВЄЖ 4 4 2 3 2 Б В Є         ДБ     Б А В 
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290 31 ч АБҐ 2 3 2 2 1 А Б А З З В З Є Ґ Д А Б А 

291 31 ж ГД 2 1 4 2 3 В В А Б Б Д Ж Е Г Ж Г А В 

292 31 ж Е 3 3 4 3 2 Б АБ Д Д Ж Г В Б В Е А А Б 

293 31 ж ГДЕ 4 3 1 1 3 Б В З Є Ж З З З З Г А А А 

294 31 ч АВД 5 4 2 5 2 А В АДЕ Б Ж З Б З Б З Б А Б 

295 32 ж ВҐД 4 2 3 5 1 А Б А Б Ж З З В З З В Б Б 

296 32 ж БДЕ 4 2 5 4 1 А В АЄ Г   Г Е Б В ДЖ В Б А 

297 32 ж АҐЕ 5 2 3 4 1 Б В А Ґ Ґ       Б   В А В 

298 32 ж Д 3 4 5 5 2 А Г А Б В Д В Б Ґ В В Б А 

299 32 ж АБҐ 5 4 3 2 1 Г Ґ Д Д Д Д Д Д Д Д А Б Б 

300 32 ж ВДЕ 5 4 3 4 2 Б В Д В З Г Б Б Г Ж В А В 

301 32 ч АВҐ 4 4 3 5 2 В В Д БГ Ж В А Б Г Г Б А Г 

302 32 ч АВҐ 5 3 4 4 2 Б В А Б Д Д Б Д Б Д Б А Б 

303 32 ч АҐЖ 4 4 3 4 2 В АБ А Д Д В Б Б Д З В Б В 

304 32 ж ВЕ 5 2 1 4 3 А А Ґ Б           Д А А А 

305 32 ж БД 4 4 3 2 1 Б В А БЄ Б Д ГЖ Б ВГ Є Б А Б 

306 33 ч ҐЕ 4 5 4 3 5 А БВ А В Д Е З Є З В В А В 

307 33 ж АВЕ 4 2 1 5 3 А Б А Б А Ж Д Д В   А А В 

308 33 ж Д 4 2 3 5 1 Б А А Б Б Д Д З З Б В А А 

309 33 ж АҐЖ 5 3 2 3   А Б Е       Д Є   Б Б Б В 

310 33 ч ДЕЖ 4 4 3 3 2 Б В А Б З Б Д Е Д А Б А В 

311 33 ж АБҐ 4 3 5 5 3 А Б Е   В В Д Є Б Б В А В 

312 33 ч БДЖ 3 2 4 5 2 Б БВ Б Б Б Б Б Б Б Б В А Б 

313 33 ч 

АБГ

Д 5 4 3 2 1 Б В   Б В Ґ Е Є Ж А А А А 

314 33 ч АВГ 4 3 3 3 2 Б Б А З В Ж В Б Б Д Б А Б 

315 33 ж АҐЄ 5 3 2 4 1 А А Е Д Б Г   А Г Ж Б А Б 

316 33 ж ВДЖ 5 4 3 4 1 А В Ж Д Б Є АБ Б А Д А А Б 
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317 33 ж АҐД 4 4 4 2 2 Б В Д ДЕ З ВД Б БЄ Г З А Б В 

318 34 ч БДЕ 2 2 4 4 1 А В Е А Б В Е Б Б Б В Б Б 

319 34 ж ВҐД 5 3 1 4 2 В В А Б З З З З З З Г А Г 

320 34 ч АҐЖ 4 5 3 3 2 В БВ А Б Б А   АҐ В А А В А 

321 34 ж Е       4   Г Б Б Г Ж А Е Є В Д Б Б В 

322 34 ж ҐД 3 4 3 3 4 А БВ Д З З А Б З Г З Г Б А 

323 35 ч АЕЄ 2 2 2 3 2 Б В А Д Г Г Б Б Г Б Б А В 

324 35 ч ГЄ       5   Б В БЕ БЕ БЕ БЕ БЕ БЕ БЕ БЕ А А В 

325 35 ж АҐД 3 5 2 4 1 А В А Б З Е З З Ж Д А А В 

326 35 ч ҐДЕ 5 4 1 3 2 В БВ Е Д В В Ж Б А Ж Б Б Г 

327 35 ж БДЕ 4 2 4 3 2 Б В А Б З А Д Є З Д Б А Б 

328 35 ж ГДЄ 5 3 1 3 1 А В А Б Ґ Б Д Б Е Е Б А Б 

329 35 ж ВДЕ 4 3 3 4 5 А Б                 Б Б Б 

330 35 ж ҐЕЄ 2 3 4 5 1 Б АВ Ж В Є Ж Ж Б Б А Б Б А 

331 35 ж ГҐД 4 4 4 2 2 А АВ Д З З З З З З З А Б Г 

332 35 ж ДЕ 3 2 1 1 1 Б Г А Г В Ж Д Б Б Д Б Б Б 

333 35 ж ВДЕ 4 2 1 5 3 В В А Д   Е   Ж     В А Г 

334 35 ж АБД 3 5 3 2 1 Б В А А Г Г Д Ж В Е А Б В 

335 36 ж АГҐ 4 3 2 2 2 Б В А     Е Ж       В Б В 

336 36 ж АВГ 4 5 3 2 1 А БВ А Б             В А Г 

337 36 ч ВДЕ 1 1 1 1 1 Б Б А Ж Д   З Ж Г Б Б А Б 

338 36 Ч АВГ 4 1 1 1 1 В В А  Ж Б Д А А В В Б Б В 

339 36 ж ЕЄ 4 5 3 2 1 Б В А З   А А Б Д З Б Б Б 

340 37 ж БЄЖ 5 5 5 5 3 Б БВ АЄ З З ВҐ Б Б Г Б А А Б 

341 37 ж ДЄЖ 3 2 4 5 1 А В А Е Є В Е Ю Ж З Б А Б 

342 38 ж ҐЕЖ 3 2 4 4 2 А В А Ж Б В Е Д Г Є Б А Б 

343 38 ч АГҐ 4 3 2 2 3 Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б А А А 

344 38 ж Е 5 2 2 4 2 Б В А   З З Є Є В Б Б А В 
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345 38 ж ЄЖ 4 2 3 1 5 Б АВ АЄ Б Є ВЄ ГҐ Є Є Є А Б А 

346 38 ч ВҐЖ 4 4 3 3 1 А Г А А В В Б Б Д Д В А А 

347 38 ч АВҐ 2 3 1 1 1 Б Б Б Д Б А Б Д Ґ Ж Б Б В 

348 38 ч БВЕ 2 2 3 3 1 В В                 Б А А 

349 38 ч ВДЄ 4 2 2 5 1 А В А Б Ґ В Г Д З Д А А А 

350 38 ж ВДЕ 4 5 4 4 3 Б В АЖ АЖ АЖ АЖ АЖ АЖ АЖ АЖ А А Г 

351 38 ж ВЕЄ 4 3 2 4 2 Б В А Б Ґ Д Д Б Ж Б А А В 

352 39 ж ҐДЄ 3 2 3 2 1 А В З Б Г В Д Ж     Б Б А 

353 39 ч ВҐЕ 3         А АБВ А Б Е   А Б А   Б А В 

354 39 ж Б 3         Б Г Б Б             В Б В 

355 39 ж АВД 3 2 1 4 3 Б В Д В Б А Е Б Г Ж А Б В 

356 39 ж ДЕЄ 5         Б В АЄ АЄ АЄ АЄ АЄ АЄ АЄ АЄ А Б А 

357 39 ж БЄ 4 3 3 2 2 Б Б З Д Д В Б З Д З Б А А 

358 40 ж ВДЕ 5 2 3   2 В БВ АЄ         ДЄ Ж   Г Б В 

359 40 ж АДЄ 2 4 5 3 1 Б В Д Б З   Є   В   В А Б 

360 41 ж ЄЖ 4 5 3 2 1 В А А Б Ґ Е Ж Є Ґ В А А А 

361 41 ч ВҐЄ 4 3 4 4 2 Б В Д Е З Г Б Б А З В Б Б 

362 41 ж АҐД 5 2 4 3 2 А Б А В Е Д Ж З Д В В Б В 

363 41 ж 

АБҐД

Е 5 4 4 4 3 А Г А Г Е Ж Б Д Е Г В Б А 

364 41 ж Ґ  5         А Б А Б Ж Ґ Ґ Б Д Б Б А В 

365 41 ж ҐЄ 4 3 2 4 2 Б Г А З З Г Д Д Б З Б А Б 

366 41 ж АДЄ 4 4 3 4 1 Б В А З З А З Є З З А Б А 

367 41 ж ВЕ 4 3 2 4 1 В Б А Б Б В Е Б Г З В Б В 

368 41 ж Д  4 4 2 3 4 Б В А Б З З З Д З Б А А А 

369 41 ж БД 4 2 5 3 1 Б В А Б   Д   Ґ В Е В А А 

370 41 ж АДЕ 5 4 2 3 1 А В АБҐ   Ґ   Д       Б А Б 

371 41 ч ЕЖҐ 4 2 3 5 1 Б АБ Б Б Ж   Ж Б А Б Б Б В 
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372 41 ж АЕ 5 3 2 4 1 А А БДЕ БДЕ БДЕ БДЕ БДЕ БДЕ БДЕ БДЕ В А Б 

373 41 ч АЕЄ 4 3 2 5 2 Б В Д Д Б В Ж Д АГҐ Д Б А Б 

374 42 ж ВҐЖ 2 2 4 2 1 Б В 

АБД

Ж БДЖ АБЖ 

АБВ

ГД АГД ЖА 

АБЖ

Д АБЖ Б А Б 

375 42 ч Д 5 5 4 2 2 А Б ЕЄ Б В Г Д Б Ж Б Б А А 

376 42 ч ГҐЄ 3 4 3 2 5 А А Е Г В А Ж Б Ґ Ж А А А 

377 43 ч БГҐ 3 4 5 4 2 Б А Б Б Г В В Б Ґ Ж Б А Б 

378 43 ж ҐДЄ 3 5 4 2 1 А В Д В Б А Е Б Ж Г А Б В 

379 43 ж АВҐ 5 3 2 4 2 Б Б Д Б З Д Б З А Д Б А Б 

380 43 ч АВҐ 3 4 3 4 2 Б В А Б В В Д Є Ж Д В Б В 

381 43 ч Д       5   Б В Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж А А В 

382 43 ж АЄ 4 3 2 5 1 Б А Б А Д Г З Ж В Е А Б В 

383 44 ч АБД 5 3 4 4 2 Б В Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б 

384 44 ч БВЕ 4 5 1 3 2 В В А Д Ґ В Е Б Ґ Ж В А Г 

385 44 ч ГҐЕ 4 3 2 4 1 Б В А Ж Б В Ґ Д Ґ Ж Б Б Б 

386 44 ж АҐД 5 3 4 1 2 В Б А З З А Д Є З Ж В А В 

387 44 ж АДЕ 3 3 3 3 1 Г А Б Б       Б     В Б Г 

388 44 ж БҐЕ 4 4 4 4 2 А В А Ж Б Д З Ж Ґ З В А А 

389 44 ж АҐД 3 5 3 4 4 Б В БА Б БАД Д В Б Б   А Б Б 

390 44 ж АБВ 3 3 2 3 2 Б Б А А Д Д   АБ А А Б Б Б 

391 45 ж ВҐ 5 4 3 5 1 А Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б А В 

392 45 ч ВЕЖ 4 3 2 4 3 Б В А З В З В Д Ґ Ж А А А 

393 45 ч ЕЖ       5   А В Б Д Б Г Б Е Д Ж Б Б А 

394 45 ж АВД 2 5 4 3 1 Б Б А В     Д Б З   В Б В 

395 45 ж ДЕЖ 5 3 3 3 2 Б Б АД Д Б Ґ Ґ Є Ж Ж В А В 

396 45 ж АВГ 5     5   В АБВ АҐ АҐ АҐ АҐ А АҐ АҐ АҐ А А В 

397 45 ч АВҐ 5 4 3 3 3 Б В А Б З Б Б З З Б В А В 

398 45 ж БГЄ 4 3 5 2 1 А В А Д В Г Е Б Ґ Є Б Б В 
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399 45 ж ҐДЖ 4 3 2 3 3 Б А Б     А     Ґ   Б Б Б 

400 45 ч БҐЕ 3 5 2 4 1 Б Б А Б Ж Г Д Є Ґ Б Б А В 

401 46 ж ДЕ 5 1 2 3 1 Б В А Б Д А Б З Ж Б Б А А 

402 46 ж ДЕЖ       5 4 А А Ґ   ЕЄ           Б Б В 

403 46 ч Д 3 5 1 3 1 В В А Б Г В Е Г В Д Б Б В 

404 46 ж ВДЕ 3 3 4 3 2 А В АБ БД АБ ВГ Б ДЖ АГ   Б А А 

405 47 ч Д 4 2 5 5 1 Б В     Ґ           Б А В 

406 47 ж БҐД 5 3 2 4 1 А В А Д З В Г Б Д Д А А В 

407 47 ч АГЕ 3 4 4 5 2 Б В А Б Д З Ґ   З Г В А Б 

408 47 ж ВЕЖ 5 4 3 5 4 В В ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ Б А В 

409 47 ж Е   4       В В           Б     Б Б В 

410 47 ж БЕ 5 4 5 5 4 А Б Д Ж В Г Б З З Є Г Б В 

411 48 ч АВД 3 5 4 2 1 В В А Б Е Г В В Г Б В А В 

412 48 ж ВҐД 4 4 3 4 2 А АВ А Г Д В Б Ґ Г Ж А А Б 

413 49 ж АҐД 4 4 3 3 2 Б В АЄ З З ГЄ З З Б З В А В 

414 49 ч БҐЖ 5   1 3 2 А В Б Б В А Г Б Д Д Г А В 

415 49 ж АВГ 4 5 2 3 1 В Г БЄ Є Є А Є Є БА БА Б В Г 

416 49 ж АҐЕ 3 1 2 3 1 Б В Ж               В А А 

417 49 ч АВЕ 4 2 3 4 1 Б В А Б В А А Г Г Е В А В 

418 50 ж АДЄ 5 3 2 4 1 Б В А Б Ж   БЖ Б     В Б А 

419 50 ж АҐЕ 4 3 5 2 1 В В А Б Д Ж Д Е Ґ   В А В 

420 50 ж ГҐД 4 4 3 4 2 А Б А Д Д Г В Е Б Ж В А А 

421 50 ж АВГ 5     5   Б АВ АҐ АҐ АҐ АҐ А АҐ АҐ АҐ А А В 

422 50 ж АДЄ 4 4 4 4 2 Б А А А А А А А А А А Б А 

423 50 ж Д 1 1 5 1 1 Г Г Б В А Д Г Б Б Є В Б А 

424 50 ч Ґ 5         А Г   В             В Б А 

425 50 ч ДЕЖ       5   В В Е Е Е Е Е Е Е Е Б А В 

426 50 ж В 2         Б Б А А А А А А А А Б А В 
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427 50 ч ВГ 2 1 2 3 1 А Г А Е Д В Ж В А Б Б А А 

428 50 ч БҐД 4 3 1 5 2 А В Д Ж Б В А Є Ґ А А А Б 

429 51 ч ГДЕ 5 2 3 5 1 Б В Д БДЕ Г Е Б Г В Ж В Б Г 

430 51 ж АЕ  3 4 5 2   В Б Д     А БЖ     Б Б А Б 

431 51 ч Е 4 2 4 5 2 Б Г А ДА З В Б Д Б Г Б Б А 

432 51 ч ЕЖҐ 4 2 3 3 1 В В А Б Ж А Е З Б Г В Б Б 

433 51 ч ЕҐ 5         В А ВЕ ВЕ ВЕ ВЕ ВЕ ВЕ ВЕ ВЕ В А Б 

434 51 ч БҐД 3 2 5 4 1 В АБВ АД З З Д Д А З З В Б В 

435 51 ж БҐЖ 4 5 5 3 2 В БВ А Б Г А В Б Д Е В Б В 

436 51 ж ВГЖ 4 1 1 4 3 В Б АЕ ДА В Г Ж Ґ Г   В Б В 

437 51 ж БДЕ 4 3 3 2 2 В Б А Б З Г Є Ж В Ж В А В 

438 51 ч АВҐ 5 3 4 4 2 А Б Г Б В В Б Б В В Г А В 

439 51 ж АГЕ 5 3 3 4 3 А Б Д Б   Б БЖ А     А Б В 

440 51 ж АГҐ 5 2 4 1 3 В Г Б Б Б Б Б Б Б Б А В В 

441 51 ч ВЖД 3 3 5 5 1 А Г А ДЕГ ВГД ГД БЖ БЄ ВГ БЖ В Б Б 

442 52 ж БДЄ 5 3 4 4 2 Б Г А Б Б В Ж Д В   Б Б А 

443 52 ч ДЄ 3 3 4 3 1 Б В Д Ж Б Г Д Е В Є Б А В 

444 52 ж ҐДЕ 5         В В З З З З З З З З В Б В 

445 52 ж АДЕ 5 3 3 5 3 А Б А Б Б Д А Д Д Ж В А В 

446 52 ж Е 4 2 1 4 2 Б А Ж Б В А Г Д В Д А А Б 

447 52 ч БҐВ 3 2 5 4 1 В Г А ЕВ ВГ ДВ ЖБ ЄБ ВГ ЖБ В А Б 

448 52 ч ВЖ 4 3 3 4 2 Б А А ГЕ Д Г Б Б Г З В А Г 

449 52 ч ВЄ  4 3 2 5 1 А А А Е В Е Б Д Ґ Ж Б В Б 

450 53 ч АДЄ 4 4 2 2 2 Б БВ А ДЕ З БВ Б Б ВГ В А Б Б 

451 53 ж АГ 4 2 3 4 2 Б В В А Е Б Д Є Г Ж Б Б В 

452 53 ж В 5     5   А В В В В В В В В В В Б Г 

453 53 ж БДЕ 1 1 4 4 1 Б Г БҐ БҐ БҐ БҐ БҐ БҐ БҐ БҐ В А Б 

454 53 ж АД 2 4 1 2 4 В А АД Д Д А Б Б ВД А Б Б В 
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455 53 ж Є 5 1 1 2 3 Г В В Ж Е   Г Б Б   А В В 

456 53 ч ҐДЖ 2 4 4   2 Б Б А Б Г Б Б Ж Б Б Б Б Г 

457 53 ч АВЕ 5 4 2 3 2 А Б А Б Б В Ж Ж В Г Б А А 

458 53 ч БВҐ 3 3 2 2 1 Б В Б А Б Б Б Д В В А Б В 

459 53 ч БВҐ 4 3 2 1 1 Б В А Б Б А Б Д В В А Б В 

460 53 ж ВДЖ 2 2 1 5 1 В В   З З   З З З З А Б Б 

461 54 ж АЕЄ 5 4 1 4 3 Б В А Д Д Г Б Б Ж   В Б А 

462 54 ж ГДЄ 4 2 2 3 2 Б В Б Е Б А Б В Є З Б В В 

463 54 ч ВДЕ 4   4 4   А А А Б       Е В   В А В 

464 54 ж 

АВД

Ґ 5 5 2 4 1 А БВ А Б Е Д Д Д Ґ Д Г А В 

465 54 ж ҐЄЖ 1 5 4 5   Б БВ А З З З Б Г В Д В Б В 

466 54 ж З 5         В В Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж А Б Б 

467 54 ч БВЖ 5 2 5 4 2 А Г А ДЕГ Д ГД БЖ БЄ ВГ БЖ В Б Б 

468 54 ч ЄЖ 4 4 4 3 3 Б В Б Б В Д Д Е Е В Б Б В 

469 54 ж ҐЄЖ 1 5 4 5   Б БВ А З З З Б Г В Д В Б В 

470 54 ч БҐЕ 4 2 5 1 3 А Г А Д З В З Е Ж Ґ Г Б В 

471 54 ж ГҐЄ 3 3 4 5 4 Б А Б В Д А Б Б   В Б А Б 

472 54 ч В 4 3 1 5 2 В В ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ ЖЕ В А Б 

473 54 ж АЕ 5 2 3 2 1 Б АВ АБД Д В В БЄ Е Г Ж Б Б Б 

474 54 ж БВЖ 3 1 2 3 1 В В А Г Б Ж Б       Б Б А 

475 55 ч БГД 5 4 1 3 1 Б А Д А З А З Ґ Ж Г Г Б А 

476 55 Ч Ґ 4 2 1 2 2 В Б Б Д З З З З З З Б Б В 

477 55 ж ҐДЕ 4 3 4 4 3 Б А З Ґ З А З З Ґ З Г Б В 

478 55 ж АВҐ   5       А А А Ґ Б Ж В Д     А Б В 

479 55 ч ВЖЄ 5 5 5 4 2 А Г А ДЕВ Д ГД БЖ БЄ ВГ БЖ В Б Б 

480 56 ч АБД 4 4 5 2 2 Б Б А З З В З З Б З В Б Г 

481 56 ч ГҐЕ 5 1 2 4 3 Б В А   Д Є Ж БГ Е Ж А Б Б 
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482 56 ж АВГ 3 5 1 2 4 А Б Б Е В Г Б Д Г   Б Б Б 

483 57 ж АГД 5 4 4 3 4 Б В А Г В Б Ж Д В Г Б А В 

484 57 ч АВГ 5 4 2 4 4 В В А Д Д Д Б Б Д В Б Б В 

485 57 ж ҐЖ 3 5 2 4 1 А В Д Д Б Д Б Д Д Б А А Б 

486 57 ж ВЕ 5 3 2 4 1 Б В Д Д Д Д Д Д Д Д Б А А 

487 58 ж БЕЄ 4 2 3 5 1 Б АБВ АЕ В     Б Б Є   В Б Б 

488 58 ж ВҐД 3 2 3 4 1 Б А Ж В Ж Д Г З Е Г В А В 

489 58 ж БДЄ 4 2 5 4 2 Б Г БД БД БД БД БД БД БД БД Б Б Г 

490 58 ч БВД 3 2 5 5 1 Б Г А ЕВ ВГД ГД БЖ БЄ ВГ БЖ В Б Б 

491 59 ж ҐД 3 2 1 1 1 Г Б Е З З В В Е З З В Б В 

492 59 ж ЄҐ   5   5   А В АБ Ж Б Г Б З Д Б Б Б А 

493 59 ч АҐ 5 3 2 4 2 Г Г Е З В А Е З А Ж В В В 

494 59 ч ГЄЖ 4 5 2 2 3 А В Б Д Е А Е Ж А Д Б А А 

495 59 ж БЄЖ 4 5 1 3 2 А В Ж Д В Г А Б Ґ В Б А Б 

496 60 ж А 4 3 2 1 2 Б В А Д Д Д Б Є Д З Б А Б 

497 60 ч АҐ 5 4 2 5 2 Г В Г З З А В З Е З Г В А 

498 60 ж АЕ 4 1 1 2 1 Г В З Ж З   З З     Г А В 

499 60 ч БВЄ 3 4 4 3 2 А Г А ДЕГ Д ГД БЖ БЕЄ ВГ БЖ В А В 

500 60 ж АВҐ 4     4 4 В АБВ АДЄ         АДЄ АДЄ   А А В 

501 60 ч ҐДЕ 4 4 3 4 2 Б Б Б   Г Г   Е Ґ Б Б Б Г 

502 60 ч Г 4 3 1 5 2 А А Б ДГ Г Б Б Б Б Б Б А А 

503 60 ч Д 5 3 2 2 2 А В Б Б Б Б Є Д Б Б А Б Г 

504 61 ч ВҐЄ 4 4 5 4 2 А Г А ЕГ Д ГД ЖБ ЕЄБ ГВ ЖБ В А В 

505 61 ч АВҐ 3 2 2 5 3 Б А А Г В Б Ж Д Б Г А А В 

506 61 ч БҐЖ 3 4 5 4 2 А Г А ДЕГ Д ДГ БЖ ЄЕБ ГВ БЖ В А В 

507 61 ч АҐД 2 4 3 4 2 В Г З Г З А Б Д В Д Г В В 

508 61 ч ВЖД 3 4 4 3 2 А Г А ЕВ Д ГД БЖ БЕЄ ВГ БЖ В А В 

509 62 ч ВГЄ 3 1 1 3 4 В В А Е Г В В А Г Ж В А В 
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510 62 ч 

ВҐЄ

Ж 4 4 5 4 2 Б Г А ДЕВ Д ДГ БЖ БЕЄ ГВ БЖ В А В 

511 63 ж АВЕ 5 3 4 4 1 Б Б А Б     Д   В   В Б Б 

512 63 ч ЖВБ 5 2 5 5 1 А Г А ЕДВ ГВ ДВ ЖБ БЄ ВГ ЖБ В А Б 

513 64 ж АВ 5 4 3 2 1 Б В А Б В Г Д Є В Ж Б А В 

514 65 ж АДЕ 5 3 4 4 2 А А А Б Ґ В Б Д Ж З А А В 

515 65 ч ВДЖ 4 5 5 5 2 Б А Б А Ґ Е Є Ж Б З Г В В 

516 66 ч АВД 3 4 4 5 3 А Г Е Є В В А Ж Д Г Б В А 

517 66 ч ВҐД 4     5   А В Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж А В В 

518 66 ч ДЕ 4 2 3 3 1 А БВ АБ З Ж ВГ Б Є Д Е Б Б Б 

519 66 ч БЖҐ 5 2 4 5 2 А Г А ЕГ ВГ ГД БЖ БЄ ВГ БЖ В А Б 

520 67 ж ВЄЖ 3 3 4 1 2 Б В А Ж В В Ж Д Б Б Б Б Б 

521 67 ж ҐЕ 5 4 1 1 1 В Б А ДГ В Е Б Д А А А А А 

522 67 ж АВҐ 3 4 5 1 4 В Г В А Е Г Б Б Д З А Б В 

523 67 ж ЕЄ 2 1 1 5 1 В Б Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж А Б А 

524 68 ч БЖВ 3 3 4 5 1 А Г А ЕВД ВГД ГД ЖБ ЄБ ВГ ЖБ В Б Б 

525 69 ч БҐВ 3 2 5 4 1 В Г А ДЕГ ВГ ВД БЖ БЄ ВГ БЖ В А Б 

526 70 ж АГЕ 5 2 4 5 1 Б Б А Д З З В Е Ж Г Г Б В 

527 70 ж ГЕ 2 4 2 2 3 Г А З А Ґ Ж В Є Е Б Б А Б 

528 70 ч Ґ 3 3 4 4 2 Г А Г Е А Ж В З А Ж В А В 

529 73 ж ВГЄ 3 3 3 3 2 Б В А А А А А А А А В Б В 

530 73 ж ГҐД 3 4 4 4 2 А А Г Г Г Г Г Г Г Г В А А 

531 75 ж Е 5 2 2 2 2 А АВ А А А А А А А А Б Б Г 

532 75 ж АВЄ 3   5 4   Б А В З З А Д Е Г Ж Г А Г 

533 75 ж АВЕ 3 2 5 1 3 Б Г В З З А Д Е Ґ Ж Г А А 

534 76 ж БВ 4 4 3 4 2 А Б А Б З А В Е Д Д Г Б Г 

535 76 ж АВД 5 3 5 4 2 А Г Б Ґ Д А Д Е А З Г Б А 

536 76 ч ВДЕ 4 2 4 3 2 Б Б БВ АБ АБ АБ АБ АБ АБ АБ А А В 
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537 76 ч Б     5     В А Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б В 

538 77 ж ВҐ 4 3 4 5 1 Б Б Д Г Ж Ґ А А В З В А А 

539 79 ж АВЕ 5 2 5 3 1 Б В Ґ В А Є З З Ж   Г А Г 

540 81 ж ВҐЄ 5 5 4 4 3 А В З Ж Д Г Д В А Е Г Б Г 
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Додаток Б.2 

Таблиця відповідей респондентів на запитання № 9 

Таблиця Б.2.1 
Опи

тані 
Вік Стать 

 

1 17 ж Не пам’ятаю, але гумор дуже важливий 

2 17 ж 

Реклама стоматологічної клініки "Вставляємо з гарантією". Цікава реклама, бо там є нотка гумора, і таке 

запам'ятовується 

5 17 ж Афіша кінотеатру, пішла на перегляд фільму 

7 17 ж Реклама зимової школи КМГУ 

10 18 ж 

Зараз це соціальна реклама. Наприклад, по 1+1, де солдат пише листа матері і каже, що завжди хотів братика, а теперь 

у нього їх 30. І всі соціальні реклами такого типу. Вони дають поштовх до аналізу, замислитись, що комусь гірше в 

даний момент, ніж тобі. 

12 18 ч Реклама відкриття нового ресторану 

14 18 ч Афіша вистави-спектаклю в театрі Франка 

17 18 ж 

Рецензія на фільм "Хобіт: туди і назад" сподобалася досить повним аналізом фільму, напрочуд об’єктивним. Думка 

автора збіглась з моєю. 

18 18 ч Афиша спектакля, указаны главные актеры, приятная иллюстрация, сразу захотелось посетить 

19 18 ж Реклама «Кока-коли». Кожного року насолоджуюсь цією рекламою. Завжди відчуваю завдяки ній свято 

20 18 ч Реклама «intel» «dgl» реклама одягу 

21 18 ж 

Реклама «intel», «toshiba» у вигляді короткометражного серіалу на 6 серій з рейтингом imdb 8.7 По суті вони жодним 

чином не рекламували свій товар, але підсвідомо запам’ятовуєш, хто це зробив. Стосовно власне текстів – це анотація 

нової книги Дереша 

22 18 ж Подобається креативна соціальна реклама 

24 18 ч 

Рецензія до фільму. Повнота і чітка структура інформації, кадри з фільму, інтригуюча кінцівка. Одразу виникло 

бажання подивитись 

26 18 ч Реклама відкриття нового ресторану 

27 18 ж «Готуймо язички» – реклама морозива 



260 

 

 

Продовження табл. Б.2.1 

28 18 ж Новина на «укр.неті» про можливості відвідати св. Миколая у Софії  

31 18 ж Анонс «Різдвяного Арсеналу» на сайті Мистецького арсеналу – повнота інформації 

32 18 ж Запрошення на новорічний карнавал 

33 18 ч Рецензія на фільм "Хоббіт". Цікаво написана, пішов на фільм 

34 18 ж Анонс фільму "Інтерстеллер" викликала зацікавлення 

37 18 ч Реклама Кока-Коли, красива музика, пейзажі і радісні люди 

39 18 ч Реклама пива Хайнекен, із Ютуб про шафу-холодильник 

42 19 ж 

Мене вразила соціальна реклама зі слоганом "не дозволяй своєму одягу стати їжею для молі, віддай його тим, хто 

цього потребує" 

43 19 ж Реклама 

46 19 ж Афіша 

47 19 ж Анонс події – лекції Єфрема Лукацького. Із гумором 

51 19 ж Реклама – важливість, цікавий підхід 

57 19 ж Інформація про те, що з 16 грудня світ зануриться в темряву 

59 19 ч Рецензія Андрія Алфьорова 

67 19 ж 

Реклама російського фільму "Чемпіон" запам'яталася тим, що фільм був присвячений зимовій олімпіаді, а його 

реклама підкріплювала дух вболівальника 

68 19 ж Реклама 

69 19 ч Реклама квартету "Фрески" 

70 19 ч Презервативи "Кохай палко" 

73 19 ч Реклама "Ялинка є, а свято де?" 

76 20 ч 

Реклама БМВ 5 серії у журналі. Приваблива подача, дизайн. Внизу під картинкою був стислих текст про характер 

власника автомобіля БМВ 

77 20 ж Рецензія на фільм 

78 20 ж Реклама – оригінальністю 

79 20 ч Не вразив, а отже не запамятався жоден 
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80 20 ж 

Рецензія на фільм "Загублена". Запам’талася аналізом трьох сприйнттєвих рівнів: естетичного, технічного і 

ретроспективного. Повний огляд фільму 

83 20 ж Афіша шоу «Hardkiss», яскрава, неординарна, епатажна 

84 20 ч Реклама фільму "Поводир". Вона була сильною і справляла гарне враження 

87 20 ч Трейлер фільму з Крістофером Ноланом "Уорі та боги" 

89 20 ч Реклама «Роллс Ройс» агентства «Огілві». Вразила точністю і формою подачі 

90 20 ж 

Реклама виставки ретро-автомобілів у м. Києві до урочистого святкування дня автомобілістів. Яскрава та виразлива 

реклама, лаконічний текст, зацікавленість поїхати 

91 20 ж Анонс конференції у фейсбук 

92 20 ч Реклама ради студентів про модель ООН 

95 20 ж Реклама, анонс, оголошення 

103 20 ж Реклама «Нескафе» – мотивуюча, гарно підібрана пісня та відеоряд 

110 21 ч Реклама «Котекс» – безпека понад усе 

111 21 ж Набридлива реклама "головний біль, головний біль, головний біль" 

114 21 ж 

Реклама лабораторії аналізів «Sinlab»: весела, проста і головне – дуже хитра: тричі поспіль повторюють «Sinlab-

Україна». Результат – це спрацювало, іду здавати аналізи 

115 21 ж Анонс святкового концерту: оригінальною гумористичною формою 

116 21 ж Рецензія на фільм 

118 21 ж Анонс "Перший національний" і "Голос" 

120 21 ж Запам’ятовуються якісні рецензії до фільмів 

121 21 ж Завжди вражають оголошення в гуртожитку, наприклад, про загублену брошку-ведмидика на прізвисько "Риба" 

122 21 ж Нічого не вражає 

125 21 ж Афіша – інтригувала, заохотила до перегляду фільму 

126 21 ж 

Анонс фільму "Поводир"  у соцмережі. Після нього пішла в кіно. Сподобався "живим" текстом, відчувалося захоплення, щирість 

людини, яка написала цей анонс. Захотілося одразу піти на цей фільм. Часто запам’ятовуються афіші, якщо там гарний, цікавий 

дизайн. І вдалий короткий інтригуючий текст 

127 21 Ж Рецензія на фільм "Поводир" 

129 21 ж Рецензія на фільм "Інтертеллар". Сходила на фільм 
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131 21 ч Анонс концерту "Пікардійської Терци" в одному з видань був вельми оригінальний 

132 21 ж Анонс фільму "Інтертелар". Зацікавив, заінтригував 

134 21 ж Текст змотивував переглянути фільм 

136 22 ч Реклама 

139 22 ж Анонс виставки різдвяної у "Платформі" – піду =) 

140 22 ж Афіша події "Три дні в соду" інтел. Дискотека радіо "Аристократи"  

141 22 ж Прес-реліз про "Теплий фестиваль". Він дійсно був "теплим" текстом 

142 22 ч Реклама в метро "Робін Гуд" (ремонтні роботи) 

143 22 ж Рецензія 

144 22 ж Реклама 

147 22 ж Афіша концерта гурту «Kadnay». Була надана повна інформація про концерт, було використано багато епітетів 

148 22 ж Афіша 

150 22 ч У Росії рубль впав ще більше, залишивши новий "слід" в історії/ Дiзнайтесь подробицi на сайті 

152 22 ж З останнього приємно вразила пісня в рекламі «Belvita»: «Жовтий топ, модний пес, зробила стрес…» 

153 22 ж Реклама «Кока-кола» – «Свято наближається» 

155 22 ч ZAXID 

159 23 ж Замітка. Життєво, оптимістично, нейтрально (аполітично) 

160 23 ж Реклама 

161 23 ж 

К повторному чтению книги Джона Раула "Коллекционер" сподвигла потрясающая рецензия. Взгляда автора на книгу 

и столь прочувствованый отзыв подтолкнули перечитать, автор разбудил во мне абсолютно новый интерес к книге, 

даже, несмотря на краткую, но достаточно информативную рецензию, которая смогла зацепить с первых слов 

164 23 ч Рекламный ролик исполнен в стиле веселой песенки в сочетании с юмористическим видеорядом. Печенье попробовал 

165 23 ч 

Автомобіль «Renault Logan Mcv». В рекламі про цей автомобіль була акцентована увага на економічний двигун, на 

надійну підвіску, але після того, як я став власником цього авто, я розчарований поданими властивостями, зробив для 

себе висновок, що не потрібно довіряти рекламі 
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167 23 ж 

Завжди запам’ятовується та реклама, яка не є приємною для слуху і для прочитання (наприклад, з помилками), але 

саме через це запам’ятовуєш, про що вона 

168 23 ж 

Мені запам’яталась реклама одного із міських кінотеатрів такого змісту: "Посадимо усіх". Оригінальна форма подачі і 

з гумором 

169 23 ж 

Мені сподобався текст біля магазину «Автозвука» з написом "Влада вимагала від магазину хабар". Викликає 

патріотичні відчуття, бажання розбудови держави без хабарництва. А взагалі мені подобається соціальна реклама 

170 23 ж Реклама засобу "Нікораттс". Було дійсно тяжко, але не так тяжко, як кинути курити 

173 24 ч Реклама «Кока-кола» (новорічна) навіює гарний настрій 

175 24 ч 

Замітка про Докудейс з новинами про події в кіровоградській області, де я живу)  

Власне, в цей час був в місті і відвідував покази. 

176 24 ж Мне понравилась реклама-приглашение на Ярмарок Добра с «ОLX». Все очень коротко и достаточно ёмко. 

181 24 ч 

Автомобіль «Ауді А6 кватро». Це авто має повний привід, у рекламному ролику демонструється перевага повного 

приводу, коли автомобіль підіймається по засніженій, майже вертикальній гірці. Це вражає. І хоча у реальному житті 

ця характеристика може не знадобитись, але дуже хочеться мати таке авто 

182 24 ч Соц. реклама "Елка тоже хочет жить" выше всех похвал 

183 24 ж «Чоловік вночі хропе для того, щоб захистити свою жінку від бабайки» 

184 24 ж Афіша вразила оригінальністю, виникло бажання відвідати захід 

188 25 ж Анонс фільму "Великий Гетстбі". Вразив музикою 

189 25 ж Реклама "Свято наближається" «Кока-Кола», сповіщає про наближення новорічних свят 

190 25 ж Молитва, написана Антуаном де Сент-Екзюпері 

191 25 ж 

Реклама сирків "Весела корівка" – смачний та ніжний. У виконанні дітей це звучить правдиво, а як результат, викликає 

довіру, тож придбавши саме цей сирок, часто повторюю слова з реклами: смачний і ніжний (з інтонацією). Окрім 

приємних облич, зрозумілих тем, глядач чує милий голос і цікаву інтонацію 

195 25 ж Оголошення на одному з сайтів про відкриту вакансію. Творчий підхід та гумор 

200 25 ж 

Була цікава реклама чаю, в якій дівчина на вокзалі чекає потягу, поруч ходять люди. Там присутня філософія, роздуми 

про життя, різні його етапи, реклама лірична, гарно побудована, текст оригінальний (чого не вистачає). Проте не можу 

згадати, про який саме чай було сказано 

201 25 ж Подобається реклама препарату "Мезим" ( "Ай, молодець!") 
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203 25 ж Реклама про засіб "Дуфолак" – запам’ятовується, римується, коли чуєш – посміхаєшся 

207 26 ж 

В основному запам’ятовуються афіші, але радше через графічну складову – красиве оформлення, одразу впадає в око 

+ мінімум найпотрібнішої інформації 

209 26 ж 

Завжди подобаються тексти Олі Кудієнко, координатора фонду «Таблеточки». Відрізняються від звичайних постів про 

збір коштів – бувають з гумором, дуже "світлі" і милі тексти, одразу хочеться зробити пожертву. 

211 26 ж 

Реклама драже "Натс" про білок)) На ТБ був ролик про те, що хлопець має руки білки, бо його батько був білкою)) 

Саме через цю рекламу я придбала ті драже. Вони виявилися несмачними, але ж реклама подіяла! 

214 26 ж Полезными обычно являются анонсы городских событий 

218 26 ж Сподобалась анотація до однієї дитячої книжки. Написана достатньо стисло, але влучно та цікаво. 

220 26 ж Реклама «Астелiт» про мегабайти. Сподобалася креативнiстю, неординарнiстю. Викликала позитивнi емоцiï. 

224 26 ж 

Реклама, точніше банер з написом: "Дівчина у малиновій сукні, яка сиділа у кафе "Х" за крайнім столиком, я чекаю на 

тебе щодня на тому ж місці о 20.00" 

228 26 ч Оголошення: "Проблемы с организмом – смени прокладки". Необычность подачи, вызвал улыбку 

230 26 ч Реклама МТС сподобалася спокійною музикою 

231 26 ж Дуже люблю розсилки від вид-ва Манна Іванова і Фербера. Вони говорять «людською» мовою. 

232 26 ж 

Зацікавила рецензія або анонс на фільм, де була авторська подача, було сказано, що глядач може отримати два типи 

вражень, яке буде – обирати йому 

233 26 ж 

Анонс концерту «Братів Гадюкіних» у Львові на початку листопада 2014 – дуже мало тексту, великими літерами було 

написано «Презентація альбому у Львові» на фоні –  обкладинка альбому, іншу інформацію довелось потім шукати 

самостійно, але інтрига булла, і мене це зацікавило 

235 27 ж 

Реклама котячого корму, в якій котик шукає по кімнаті свою власницю, називаючи її „мамою” (котика озвучили). 

Ролик  викликає теплі, світлі відчуття, концентрація уваги на сюжеті, немає інформаційної нав’язливості в рекламі 

товару. 

236 27 ж 

Оголошення, про надання допомоги нашим хлопцям в АТО. Захотілось хоч щось ще зробити, когось поворушити, 

щось змінити.  

237 27 ч Реклама чаю «Грейс» - подобається пісня та фонове відео 

238 27 ж Новорічна реклама «Кока-Кола». Викликає багато позитивних емоцій 

239 27 ж «З Містер-Пропер веселіше, прибирати вдвічі швидше, містер Пропер» 



265 

 

 

Продовження табл. Б.2.1 

240 27 ж «Корвалтаб»: поверне сердцю спокій. Коротко, ясно, актуально, не треба довго слухати 

241 27 ж Реклама, афіша 

242 27 ч «Головний біль, головний біль…» – реклама знеболюючого "Нурофен" – креативна, кумедна 

246 27 ж 

Чогось конкретного пригадати не можу, на жаль. Але для мене велику роль грають зображення, які використовуються 

у міні-текстах. 

247 27 ж 

Це рекламний ролик соціального характеру про дітей, хворих на синдром Дауна – один з переможців «Каннських 

левів» 2014. Цей ролик зробив головне – викликав сильні емоції, і не лише в мене, а в усього залу. Усі аплодували 

251 27 ч Реклама "Дуфалаку" 

254 28 ч 

Скажу на примере одной из самых распространенных форм мини-текста – рекламном ролике… Чаще  всего в них, 

скажем так, цеплял удачный и не навязчивый юмор. Становится смешно, и ты волей-неволей запоминаешь. Так же 

хорошая подача самого материала, сюжета ролика. Естественного, а не абсурдного. Бывает, использования чего-то 

известного для широких масс тоже дает свои плоды 

256 28 ж 

Оголошення про збір речей та подарунків для будинку престарілих на новорічні свята. Сподобалася ідея, внаслідок 

прочитання цього оголошення було прийнято рішення допомогти і купити подарунки літнім людям. Такі малі тексти 

іноді спонукають діяти, робити добрі справи, щось змінювати у своєму житті 

257 28 ж 

Замітка у день народження Барбі, в ній йшлося про історію створення Барбі, після неї прочитала про Барбі все, що 

змогла знайти 

258 28 ж 

Реклама «Grenki Флінт». Пісня "Білі грінки – смачні новинки". Купити таку гидоти в мене бажання не викликало, але 

рекламістам аплодую стоячи. Вбили в голову багатьом і надовго свою пісню, якби всі корисні речі так креативно 

рекламували, було б чудово. Анонси (театральних подій, циркових вистав) = штампи, а додати креативності – і люди 

підуть, почують, відгукнуться. Друкована реклама часто вражає своєю неграмотністю, багато русизмів. Ще приємно 

вразила реклама, де дітки грали в медиків. Дорослі негаразди показали, візуалізували, цікаво і нестандартно.  

260 28 ж 

Реклама магазину дитячих іграшок в Лондоні, а міні-текст нехай будуть слова пісні. Взагалі, важлива частина міні-

текстів – це наповнення графічне, щоб інформація закріплювалась графічними образами.  

261 28 ж Реклама, яка найбільше вплинула на людей старшого віку – «Цитрамон» в зеленій упаковці 
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262 28 ж 

"Спрей… Нокс спрей!" – дурнуватий, але запам'ятовується і смішно. "Рондо –  к маме, значит к маме" – прикольна 

реклама 

264 28 ж Реклама. Оригінальна та цікава форма подачі 

265 28 ч «Cондокс: вмить засну» – коротко і ясно, порекомендував знайомим 

266 29 ж 

Афіша благочинного концерту хворих на ДЦП діток. "Зробіть їхнє життя кращим…. Це може зробити кожен з нас". 

Фрази спонукали відвідати цей захід, купивши білет, я одержала позитив від того, що ці кошти принесли користь 

хворим діткам 

267 29 ж Реклама Дуфалаку "Якщо хочеш добре как, не забудь про Дуфалак" 

268 29 ж 

Всі реклами шоколаду Мілка із бобрами. Текст: «А потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу». Або «Мілка 

така смачна, тому що корівкам бобри роблять массаж, і тоді вони дають смачне молоко». Це гумор+мультигерої. Дуже 

добре запам’ятовуються реклами у пісенній формі. Наприклад, сироп від кашлю Амбробене "Я із Німеччини для вас 

сиропу пляшечку припас..." 

270 29 ч 

Рецензія на музичному онлайн-ресурсі на альбом відомої групи викликала бажання прослухати цей альбом. Текст 

містив у собі досить глибокий аналіз музичного твору групи, ставлення до твору після прочитання рецензії змінилося 

у кращий бік 

274 29 ж Користуюсь анонсами фільмів в кінотеатрах, інформація подається дуже доступно та цікаво 

275 29 ж 

Анонс концерту одного із найпопулярніших грузинських гуртів «Мгзавребі», популярність якого, як і вплив на 

сучасну грузинську музику, порівнюють з українським «Океаном Ельзи». Вказувалося все окрім місця проведення, яке 

було написано справа унизу невеликими літерами, відірвано від усього тексту 

277 30 ж 

Афіша фільму "Поводир". А саме фраза "Заплющ очі, дивися серцем". На жаль, сам фільм не було можливості 

переглянути 

278 30 ж Оголошення – допомога дитині. Перерахувала гроші на лікування 

281 30 ж Реклама ліків від головного болю: «Головний біль, головний біль, головний біль…» 

283 30 ж Анонс, дополнительно в интернете провела поиски по предлагаемой тематике 

284 30 ж Анонс фільму – все чітко, зрозуміло, про що, які актори, трохи інтриги наприкінці 

285 31 ж Реклама телевизора, попала в мои критерии отбора, через неделю купила 

286 31 ч Реклама горілки. «Зустрив старого друга? Ні» 
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287 31 ж Реклама «Кока-кола» – свято наближається 

288 31 ж 

Афіша улюбленої п'єси в театрі. Завжди тільки читала в книгах, а тепер з’явилася можливість переглянути в 

оригінальній постановці та оформленні 

293 31 ж На жаль, приємне не згадується, лише поганее 

294 31 ч "Не кажіть моїй мамі що я літаю" реклама гірського велосипеду «Команч». Запам'яталось, але дій не викликало 

295 32 ж Не сподобалась реклама морозива «Рудь», не купую його 

300 32 ж 

Цікаве оголошення про продаж машини. Було написано з гумором, викликало усмішку, захотілось перечитати ще раз і 

зустрітися з хазяїном 

301 32 ч Реклама викликала велике роздратування: "Біль, біль, біль". Принципово його не купую 

302 32 ч Реклама нового фільму про Джеймса Бонда, в ній була інтрига: головного героя вб’ють  

303 32 ч Надпись на заднем стекле автомобиля – «Догонишь – женюсь»: немного притормозил и перестроился в другой ряд 

308 33 ж Рецензія на концерт альтернативної музичної групи. Жива та оригінальна подача тексту 

310 33 ч 

Объявление о продаже авомобиля на профильном сайте в интернете. Юмористическая форма, в отличии от подобных 

объявлений, владелец не скрывал недостатки и проблемы автомобиля, высмеивал проблему  с каждым узлом и 

деталью, вспоминая все "прекрасные" моменты совместной жизни с продаваемым авто 

313 33 ч «Ты где был? Пиво пил» 

314 33 ч "Якщо хочеш добре как – не забудь про Дюфалак" 

316 33 ж Реклама фестивалю психологічних практик "Живи" м. Вінниця 

317 33 ж 

Афіша – приїзд до міста нової циркової трупи. Запам’яталася яскравістю і багатообіцяючими лозунгами, як результат 

– пішли на виставу 

319 34 ж 

На жаль, нічого вражаючого окрім рекламних пісеньок, анонсів новин і реклами з головної сторінки «Яндекса» 

останнім часом не пригадую 

321 34 ж Реклама: «Якщо хочеш добре как – не забудь про Дуфалак» 

322 34 ж Аннотация к книге, книга была куплена 

323 35 ч 

Анотация из интернета. Парень сидит на озере, деревянный мостик, вдали лес и надпись "Мне никто ничего не 

должен". Заинтересовало тем, то нужно надеяться только на себя в достижении каких-либо целей 

330 35 ж 

Реклама дезодоранту AXE Jark temptation. Найбільше привабив сам "герой" ролику – шоколадний кексик із 

зворушливими очима, який розповсюджує аромат. Дуже милий оку сам – Шоколадний 
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331 35 ж Запам’ятовую, як правило, ті що вражають неприємно. Наприклад, реклама "Вона працює" 

332 35 ж 

Реклама «Амбробене». Слоган "Жити без кашлю – краще". Добре зроблений рекламний ролик, який стосується всіх 

верств населення, не нав'язливий, з гумором 

333 35 ж «Почему лучшее в Лондоне – это  Париж» 

334 35 ж Завжди щось дивує. Але інформації стільки, що запам’ятати все неможливо)). 

336 36 ж 

Запомнилась старая реклама: «Volkswagen Bora» – мы дали имя ветру! Оригинально, запоминается, но на действия не 

повлияло 

339 36 ж Оголошення – оригінальною формою подачі, викликало усмішку і цікавість 

340 37 ж 

Приємно вражають афіші, коли вони нестандартно подають інформацію про подію (гумор, гра слів). Подобаються 

рецензії авторів, які знають свою справу, володіють словом і ситуацією. Дія завжди одна: якщо привернуло увагу 

повідомлення, починаю або шукати ще інформацію про цю подію, товар, або йду на подію, купую книгу... 

341 37 ж 

Из афиши к фильму "Бег": "При желании можно выклянчить все: деньги, славу, власть. Но не Родину. Тем более как 

моя. Россия не вмещается в шляпу, господа нищие, не вмещается" 

344 38 ж На жаль, не пригадую жодного тексту, який би приємно вразив 

348 38 ч 

Объявления о продаже автомобиля, где об автомобиле рассказывается как о женщине. Понравился оригинальностью 

подачи, вызвал улыбку 

349 38 ч Анонс фільму "Поводир" 

352 39 ж Анонс до телепередачі "Чекай мене" 

355 39 ж Анонс фильма "Бункер" 

356 39 ж Подобається реклама «Ваніш», чи то якогось іншого порошку, який відмиває 100 плям. Дій ніяких 

357 39 ж Реклама препарата «Фалиминт» –  в идее песни 

358 40 ж Події, що плануються на наступні вихідні в Києві, огляди фільмів, що в прокаті в кінотеатрах Києва 

360 41 ж Аннотация на книгу – полнотой информации, купила 

363 41 ж Оголошення про пошук пари для тварин – оригінально, з гумором, гарно оформлено 

364 41 ж Пост у фейсбуку 

365 41 ж Анонс интересной передачи, понравилась оригинальная подача информации, интрига, вызывает желание посмотреть 
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366 41 ж 

Останній рік читаю новинні сайти, спочатку міні-тексти, потім повну інформацію з різних джерел для формування 

власної думки про ситуацію, подію  

367 41 ж «Артроз коліна під прицілом» 

368 41 ж Реклама серий журналов (для детей, рукоделия, кулинарии) – некоторые покупаю больше года 

369 41 ж «Навсегда расстанемся с тобой, дружок» 

372 41 ж «А свято де?» Реклама на ТВ 

373 41 ч Відгуки на фільм, дія – перегляд фільму у кінотеатрі 

374 42 ж В районе станции метро огромный рекламный щит с надписью " ООН, ОБСЕ и шо?" Надпись вызвала горькую улыбку 

378 43 ж 

Анонс нового фильма "Интерстеллар" понравился насыщенностью информации и сюжетом, но просмотр показал, что 

кинолента не такая интересная, как анонс 

379 43 ж Реклама сподобалась оригінальністю і змістом, хотілося переглянути ще не один раз 

380 43 ч 

Анонс персональной виставки А. Мирошникова. Описание работ заинтриговало, посетили выставку, очень 

понравилось, хотя с некоторыми моментами в анонсе не согласен, выставка замечательная  

381 43 ч Новий рік – оголошення, сподобалося якістю і викликало радість 

382 43 ж Реклама туристичної агенції 

387 44 ж Реклама препарату від головного болю "Копацил": головний біль, головний біль, головний біль….» 

388 44 ж Анонс художнього фільму сподобався динамічністю, яскравими фрагментами, після нього переглянула фільм 

389 44 ж 

Мені сподобалась новина "Львівської майстерні шоколаду" про різницю між Святим Миколаєм і Дідом Морозом. 

Вона легка і навіює новорічний настрій 

394 45 ж Оригінальна реклама «Бронхостона» 

397 45 ч Телевізійна реклама кави "Нескафе" – гарні приємні сюжети з життя. Результат – споживання кави 

398 45 ж «Кватрекс» вернет вам каждую нервную клетку». Шикарная реклама, толковый текст, просто, ясно, доступно 

400 45 ч Креативность – «Розвивайка» – магазин детских игрушек 

401 46 ж 

"Переходя улицу на красный свет, можете попрощаться с белым". Возникла четкая визуализация картинки, стараюсь 

не нарушать 

403 46 ч «Баунті» – райська насолода 

406 47 ж 

Анонс на сайті "Карабас" про події на найближчий тиждень, рецензія на виставу "Загадкові варіації", огляди 

культурних заходів на сайтах 

408 47 ж «Амбробене – це сироп від кашлю». Гарна реклама 
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409 47 ж «Ялинка є, а свято де?» (Малинівка) 

410 47 ж Реклама Приват Банку, відразу хочеться вкладати гроші в Приватбанк 

411 48 ч Буклет пиццерии "Ил Молино" – желание купить и попробовать 

414 49 ч Реклама, оригінальна форма подачі 

416 49 ж «Данон – турбота з усмішкою» (реклама). В рекламному ролику знімаються діти 

417 49 ч Реклама «Караван» спрямована як на внутрішніх, так і на зовнішніх клієнтів, сподобався задум та зміст 

419 50 ж «Не дай себе засохнуть» 

420 50 ж 

Ролик чая "Ахмат". В рекламе чая – красивый, лиричный и философский текст, оригинальная форма подачи: 

"Очікування – це теж частина подорожі. Подорожі до самого себе, до своїх берегів" 

426 50 ж «Мілка від ніжного серця» 

428 50 ч Патріотична реклама, яка закликає не бути байдужим до долі України, допомогти армії 

429 51 ч Чай "Динамо" бодрит твою маму 

430 51 ж 

Слоган-напоминание газеты "Ведомости": «Все успешные люди делают это по утрам». Понравился слоган 

неоднозначностью утверджения 

431 51 ч Реклама до фільму "Аватар" - яскрава, видовищна, незвичайна, переглянув фільм 

437 51 ж «Ви ще виварюєте? Тоді йду до вас!» – актуальна проблема, викликала інтерес 

438 51 ч "Адідас – неможливе можливо" 

439 51 ж Реклама про скорость интернета "Як помити кота". Жизненно, весело 

440 51 ж Реклама Орбіт, до якої був слоган "Іноді краще жувати, ніж говорити" 

444 52 ж Анонс ТВ-програми – формою подачі, результат – перегляд 

450 53 ч Рекламний слоган копірувального центру "Один до одного". Коротко і 100% відповідає профілю 

454 53 ж Реклама спектакля по радио, после чего я купила билет, и пошла на спектакль 

456 53 ч Анонс до книги Марка Кадрука "Жорстоке небо" 

457 53 ч «Pioneer, все остальное – тишина» 

458 53 ч «Хот флайер? Що це?» (інтрига, очікування) 

460 53 ж 

Реклама відпочинку, сподобалася чіткістю викладеної інформації, зачепив момент з тексту "Ми розуміємо, що 

сьогодніші діти дуже відрізняються від нас у дитинстві, і тому намагаємося зробити свято саме для них" 

461 54 ж Афіша про виступ моїх земляків в нашому місті команди "Квартал 95". Іду на концерт, купила білети 
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Продовження табл. Б.2.1 

464 54 ж «В «Украине» есть все», объявление о мероприятии к Новому году в Киеве 

470 54 ч Реклама соку "Доченька, ты скоро лопнешь", сподобалося, що з гумором 

471 54 ж Реклама: "Фольцваген Амарок – способен ехать при наклоне в 45 градусов" – інформативно і коротко 

477 55 ж Останнім часом не було 

478 55 ж "Свято наближається! 

479 55 ч Меню в закладах харчування 

481 56 ч 

Объявление о графике отключения электроэнергии по районам в г. Ирпене. Поразил одним – непонятно в какое время 

у тебя отключат электроэнергию. Принял меры – купил источник бесперебойного питания (аккумулятор) 

482 56 ж Соціальна реклама, де воїни повертаються з АТО, люди на вокзалі всі встають і їм аплодують. Викликає емоції 

483 57 ж "Залізні нерви! Ні, не залізні, а з "Магній В" трохи міцніші" 

484 57 ч Реклама Приват Банку, де дівчтнка співає гімп. Дуже патріотично 

485 57 ж Реклами, де є назва продукту, виконана в пісенній формі із веселим мотивом завжди гарно запам'ятовується 

486 57 ж Реклама «Віксас – найкращий подарунок» – коротко, стимулює до покупки 

495 59 ж Реклама на радіо «Цитрамона» нового, яка звучить приємним, дзінким голосом, я купила 

496 60 ж Такого не було 

500 60 ж "А свято де?" – «Аебенто» 

501 60 ч Реклами з гумором 

510 62 ч Оголошення. Запоминается оригинальностью: «Пропал котенок, зовут – Шарик, по ночам любит лаять" 

511 63 ж "Культура змінює нас". Текст вразив своєю суттю. 

514 65 ж «Непьющий сантехник предлагает свои услуги» 

521 67 ж Текст моего приглашения на конференцию психиатра 

522 67 ж Чітко сформульована реклама з цікавою формою подачі 

523 67 ж Анотація до комплексу для суглобів 

536 76 ч Реклама о работе одного портного, которая оказалась правдой 
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Додаток В 

Критичне значення критерію χ
2  

зі ступенем свободи «К» для трьох рівнів значущості p=0.05, p=0.01, p=0.005 

                               Таблиця В.1
 

К P 

0.05 0.01 0.005 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

3.84 

5.99 

7.81 

9.49 

11.1 

12.6 

14.1 

15.5 

18.3 

21.0 

23.7 

26.3 

28.9 

32.4 

33.9 

36.4 

 

6.63 

9.21 

11.3 

13.3 

15.1 

16.8 

18.5 

20.1 

23.2 

26.2 

29.1 

32.0 

34.8 

37.6 

40.3 

43.0 

 

7.88 

10.6 

12.8 

18.5 

20.5 

22.5 

24.3 

26.1 

29.6 

32.9 

36.1 

39.3 

42.3 

45.3 

48.3 

51.2 
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Додаток Г.1 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №1 (групи за віком) 

Таблиця Г.1.1 
  До 25 років 

(n=185) 

25-50 років 

(n=232) 

Від 50 років 

(n=123) 

 

  До 25 років 

(n=185) 

25-50 років 

(n=232) 

Від 50 років 

(n=123) 

Афіші 93 105 38 Афіші 50% 45% 31% 

Рецензії 43 51 26 Рецензії  23% 22% 21% 

Оголошення 43 72 52 Оголошення 23% 31% 42% 

Рекламні тексти  46 40 22 Рекламні тексти  25% 17% 18% 

Анонси 81 89 46 Анонси 44% 38% 37% 

Огляди  72 104 42 Огляди 39% 45% 34% 

Міні-поради 43 86 35 Міні-поради 23% 37% 28% 

Анотації 18 42 28 Анотації 10% 18% 23% 

Замітки 34 34 25 Замітки 18% 25% 20% 

 

Таблиця Г.1.2 
Таблиця спряженості 

(чотирипільна таблица) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь (Афіші)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума         

93 105 198  88 110 198  -5,16 -5,16 26,61 26,61 0,30 0,24  

92 127 219  97 122 219  -5,16 5,16 26,61 26,61 0,27 0,22  

185 232 417  185 232 417      0,58 0,46 1,04 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

93 38 131  79 52 131  -14,31 -14,31 204,92 204,92 2,60 3,92  

92 85 177  106 71 177  -14,31 14,31 204,92 204,92 1,93 2,90  

185 123 308  185 123 308      4,53 6,82 11,35 
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Продовження табл. Г.1.2 
               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

105 38 143  93 50 143  -11,55 -11,55 133,32 133,32 1,43 2,69  

127 85 212  139 73 212  -11,55 11,55 133,32 133,32 0,96 1,82  

232 123 355  232 123 355      2,39 4,51 6,89 

2-а відповідь (Рецензії)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 51 94  42 52 94  -1,30 -1,30 1,68 1,68 0,04 0,03  

142 181 323  143 180 323  -1,30 1,30 1,68 1,68 0,01 0,01  

185 232 417  185 232 417      0,05 0,04 0,09 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 26 69  41 28 69  -1,56 -1,56 2,42 2,42 0,06 0,09  

142 97 239  144 95 239  -1,56 1,56 2,42 2,42 0,02 0,03  

185 123 308  185 123 308      0,08 0,11 0,19 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

51 26 77  50 27 77  -0,68 -0,68 0,46 0,46 0,01 0,02  

181 97 278  182 96 278  -0,68 0,68 0,46 0,46 0,00 0,00  

232 123 355  232 123 355      0,01 0,02 0,03 

3-а відповідь (Оголошення)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 72 115  51 64 115  8,02 8,02 64,31 64,31 1,26 1,01  

142 160 302  134 168 302  8,02 -8,02 64,31 64,31 0,48 0,38  

185 232 417  185 232 417      1,74 1,39 3,13 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 52 95  57 38 95  14,06 14,06 197,73 197,73 3,47 5,21  

142 71 213  128 85 213  14,06 -14,06 197,73 197,73 1,55 2,32  
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Продовження табл. Г.1.2 
185 123 308  185 123 308      5,01 7,54 12,55 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

72 52 124  81 43 124  9,04 9,04 81,66 81,66 1,01 1,90  

160 71 231  151 80 231  9,04 -9,04 81,66 81,66 0,54 1,02  

232 123 355  232 123 355      1,55 2,92 4,47 

4-а відповідь (Рекламні 

тексти)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

46 40 86  38 48 86  -7,85 -7,85 61,57 61,57 1,61 1,29  

139 192 331  147 184 331  -7,85 7,85 61,57 61,57 0,42 0,33  

185 232 417  185 232 417      2,03 1,62 3,65 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

46 22 68  41 27 68  -5,16 -5,16 26,58 26,58 0,65 0,98  

139 101 240  144 96 240  -5,16 5,16 26,58 26,58 0,18 0,28  

185 123 308  185 123 308      0,84 1,26 2,09 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

40 22 62  41 21 62  0,52 0,52 0,27 0,27 0,01 0,01  

192 101 293  191 102 293  0,52 -0,52 0,27 0,27 0,00 0,00  

232 123 355  232 123 355      0,01 0,02 0,02 

 5-а відповідь (Анонси)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

81 89 170  75 95 170  -5,58 -5,58 31,14 31,14 0,41 0,33  

104 143 247  110 137 247  -5,58 5,58 31,14 31,14 0,28 0,23  

185 232 417  185 232 417      0,70 0,56 1,25 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
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Продовження табл. Г.1.2 
81 46 127  76 51 127  -4,72 -4,72 22,26 22,26 0,29 0,44  

104 77 181  109 72 181  -4,72 4,72 22,26 22,26 0,20 0,31  

185 123 308  185 123 308      0,50 0,75 1,24 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

89 46 135  88 47 135  -0,77 -0,77 0,60 0,60 0,01 0,01  

143 77 220  144 76 220  -0,77 0,77 0,60 0,60 0,00 0,01  

232 123 355  232 123 355      0,01 0,02 0,03 

6-а відповідь (Огляди)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

72 104 176  78 98 176  6,08 6,08 36,99 36,99 0,47 0,38  

113 128 241  107 134 241  6,08 -6,08 36,99 36,99 0,35 0,28  

185 232 417  185 232 417      0,82 0,65 1,47 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

72 42 114  68 46 114  -3,53 -3,53 12,43 12,43 0,18 0,27  

113 81 194  117 77 194  -3,53 3,53 12,43 12,43 0,11 0,16  

185 123 308  185 123 308      0,29 0,43 0,72 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

104 42 146  95 51 146  -8,59 -8,59 73,72 73,72 0,77 1,46  

128 81 209  137 72 209  -8,59 8,59 73,72 73,72 0,54 1,02  

232 123 355  232 123 355      1,31 2,48 3,79 

7-а відповідь (Міні-поради)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 86 129  57 72 129  14,23 14,23 202,50 202,50 3,54 2,82  

142 146 288  128 160 288  14,23 -14,23 202,50 202,50 1,58 1,26  

185 232 417  185 232 417      5,12 4,09 9,21 
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Продовження табл. Г.1.2 
Група 1 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ

2 
 

43 35 78  47 31 78  3,85 3,85 14,83 14,83 0,32 0,48  

142 88 230  138 92 230  3,85 -3,85 14,83 14,83 0,11 0,16  

185 123 308  185 123 308      0,42 0,64 1,06 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

86 35 121  79 42 121  -6,92 -6,92 47,94 47,94 0,61 1,14  

146 88 234  153 81 234  -6,92 6,92 47,94 47,94 0,31 0,59  

232 123 355  232 123 355      0,92 1,73 2,65 

8-а відповідь (Анотації)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

18 42 60  27 33 60  8,62 8,62 74,28 74,28 2,79 2,23  

167 190 357  158 199 357  8,62 -8,62 74,28 74,28 0,47 0,37  

185 232 417  185 232 417      3,26 2,60 5,86 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

18 28 46  28 18 46  9,63 9,63 92,73 92,73 3,36 5,05  

167 95 262  157 105 262  9,63 -9,63 92,73 92,73 0,59 0,89  

185 123 308  185 123 308      3,95 5,93 9,88 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

42 28 70  46 24 70  3,75 3,75 14,04 14,04 0,31 0,58  

190 95 285  186 99 285  3,75 -3,75 14,04 14,04 0,08 0,14  

232 123 355  232 123 355      0,38 0,72 1,10 

 

9-а відповідь (Замітки)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
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Продовження табл. Г.1.2 

34 34 68  30 38 68  -3,83 -3,83 14,69 14,69 0,49 0,39  

151 198 349  155 194 349  -3,83 3,83 14,69 14,69 0,09 0,08  

185 232 417  185 232 417      0,58 0,46 1,05 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

34 25 59  35 24 59  1,44 1,44 2,07 2,07 0,06 0,09  

151 98 249  150 99 249  1,44 -1,44 2,07 2,07 0,01 0,02  

185 123 308  185 123 308      0,07 0,11 0,18 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

34 25 59  39 20 59  4,56 4,56 20,77 20,77 0,54 1,02  

198 98 296  193 103 296  4,56 -4,56 20,77 20,77 0,11 0,20  

232 123 355  232 123 355      0,65 1,22 1,86 

 

 

Таблиця Г.1.3 

  Значення χ2 між групами (за віком) 

  1,2 2,3 1,3 

Афіші 1,04 6,89 11,35 

Рецензії 0,09 0,03 0,19 

Оголошення 3,13 4,47 12,55 

Рекламні тексти  3,65 0,02 2,09 

Анонси 1,25 0,03 1,24 

Огляди 1,47 3,79 0,72 

Міні-поради 9,21 2,65 1,06 

Анотації 5,86 1,10 9,88 

Замітки 1,05 1,86 0,18 
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Додаток Г.2 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №1 (групи за статтю) 

Таблиця Г.2.1 
  Жінки (n=357) Чоловіки (n=183) 

 

  Жінки (n=357) Чоловіки (n=183) 

Афіші  161 75 Афіші  45% 41% 

Рецензії 72 48 Рецензії 20% 26% 

Оголошення 100 67 Оголошення 28% 37% 

Рекламні тексти 70 38 Рекламні тексти 20% 21% 

Анонси 137 79 Анонси 38% 43% 

Огляди 150 68 Огляди 42% 37% 

Міні-поради 123 41 Міні-поради 34% 22% 

Анотації 62 26 Анотації 17% 14% 

Замітки 59 34 Замітки 17% 19% 

 

Таблиця Г.2.2 
Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь (Афіші)        

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2
 

161 75 236  156 80 236  -4,98 -4,98 24,78 24,78 0,16 0,31  

196 108 304  201 103 304  -4,98 4,98 24,78 24,78 0,12 0,24  

357 183 540  357 183 540      0,28 0,55 0,83 

 2-а відповідь (Рецензії)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок  Значення χ
2 
 

72 48 120  79 41 120  7,33 7,33 53,78 53,78 0,68 1,32  

285 135 420  278 142 420  7,33 -7,33 53,78 53,78 0,19 0,38  

357 183 540  357 183 540      0,87 1,70 2,57 

 3-а відповідь (Оголошення)  Таблиця очікуваних даних         



280 

 

 

Продовження табл. Г.2.2 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок  Значення χ
2 
 

100 67 167  110 57 167  10,41 10,41 108,28 108,28 0,98 1,91  

257 116 373  247 126 373  10,41 -10,41 108,28 108,28 0,44 0,86  

357 183 540  357 183 540      1,42 2,77 4,19 

 4-а відповідь (Рекламні 

тексти)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок  Значення χ
2 
 

70 38 108  71 37 108  1,40 1,40 1,96 1,96 0,03 0,05  

287 145 432  286 146 432  1,40 -1,40 1,96 1,96 0,01 0,01  

357 183 540  357 183 540      0,03 0,07 0,10 

 5-а відповідь (Анонси)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок  Значення χ
2 
 

137 79 216  143 73 216  5,80 5,80 33,64 33,64 0,24 0,46  

220 104 324  214 110 324  5,80 -5,80 33,64 33,64 0,16 0,31  

357 183 540  357 183 540      0,39 0,77 1,16 

 6-а відповідь (Огляди)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок  Значення χ
2 
 

150 68 218  144 74 218  -5,88 -5,88 34,55 34,55 0,24 0,47  

207 115 322  213 109 322  -5,88 5,88 34,55 34,55 0,16 0,32  

357 183 540  357 183 540      0,40 0,78 1,19 

 7-а відповідь (Міні-поради)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

123 41 164  108 56 164  -14,58 -14,58 212,51 212,51 1,96 3,82  

234 142 376  249 127 376  -14,58 14,58 212,51 212,51 0,85 1,67  
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Продовження табл. Г.2.2 

357 183 540  357 183 540      2,81 5,49 8,31 

 8-й відповідь (Анотації)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок  Значення χ
2 
 

62 26 88  58 30 88  -3,82 -3,82 14,61 14,61 0,25 0,49  

295 157 452  299 153 452  -3,82 3,82 14,61 14,61 0,05 0,10  

357 183 540  357 183 540      0,30 0,59 0,89 

 9-а відповідь (Замітки)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок  Значення χ
2 
 

59 34 93  61 32 93  2,48 2,48 6,17 6,17 0,10 0,20  

298 149 447  296 151 447  2,48 -2,48 6,17 6,17 0,02 0,04  

357 183 540  357 183 540      0,12 0,24 0,36 

 

 

Таблиця Г.2.3 
  Значення χ2 між групами (за статтю) 

Афіші  0,83 

Огляди 1,19 

Анонси 1,16 

Міні-поради 8,31 

Оголошення 4,19 

Рецензії 2,57 

Рекламні тексти 0,10 

Анотації 0,89 

Замітки 0,36 
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Додаток Д.1 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №2 (групи за віком) 

Таблиця Д.1.1 
  До 25 років 

(n=185) 

25-50 років 

(n=232) 

Від 50 років 

(n=123) 

 

  До 25 років 

(n=185) 

25-50 років 

(n=232) 

Від 50 років 

(n=123) 

Поради знайомих 140 156 79 Поради знайомих 76% 67% 64% 

Анонси, афіші, 

оголошення, прес-

релізи та ін. 

90 94 41 Анонси, афіші, 

оголошення, прес-

релізи та ін. 

49% 42% 33% 

Відгуки реальних 

відвідувачів, 

глядачів, 

користувачів 

80 120 70 Відгуки реальних 

відвідувачів, 

глядачів, 

користувачів 

43% 52% 57% 

Рецензії, огляди 

журналістів 

50 65 54 Рецензії, огляди 

журналістів 

27% 28% 44% 

Рекламні тексти 20 22 8 Рекламні тексти 11% 9% 7% 

 

Таблиця Д.1.2 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь (Поради)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума         

140 156 296  131 165 296  8,68 -8,68 75,36 75,36 0,57 0,46  

45 76 121  54 67 121  -8,68 8,68 75,36 75,36 1,40 1,12  

185 232 417  185 232 417      1,98 1,58 3,55 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

140 79 219  132 87 219  8,46 -8,46 71,53 71,53 0,54 0,82  
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Продовження табл. Д.1.2 

45 44 89  53 36 89  -8,46 8,46 71,53 71,53 1,34 2,01  

185 123 308  185 123 308      1,88 2,83 4,71 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

156 79 235  154 81 235  2,42 -2,42 5,87 5,87 0,04 0,07  

76 44 120  78 42 120  -2,42 2,42 5,87 5,87 0,07 0,14  

232 123 355  232 123 355      0,11 0,21 0,33 

               

  2-а відповідь (Анонси)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

90 94 184  82 102 184  8,37 -8,37 70,05 70,05 0,86 0,68  

95 138 233  103 130 233  -8,37 8,37 70,05 70,05 0,68 0,54  

185 232 417  185 232 417      1,54 1,22 2,76 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

90 41 131  79 52 131  11,31 -11,31 128,03 128,03 1,63 2,45  

95 82 177  106 71 177  -11,31 11,31 128,03 128,03 1,20 1,81  

185 123 308  185 123 308      2,83 4,26 7,09 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

94 41 135  88 47 135  5,77 -5,77 33,35 33,35 0,38 0,71  

138 82 220  144 76 220  -5,77 5,77 33,35 33,35 0,23 0,44  

232 123 355  232 123 355      0,61 1,15 1,76 

               

  3-а відповідь (Відгуки)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

80 120 200  89 111 200  -8,73 8,73 76,20 76,20 0,86 0,68  

105 112 217  96 121 217  8,73 -8,73 76,20 76,20 0,79 0,63  

185 232 417  185 232 417      1,65 1,32 2,97 
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Продовження табл. Д.1.2 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

80 70 150  90 60 150  -10,10 10,10 101,96 101,96 1,13 1,70  

105 53 158  95 63 158  10,10 -10,10 101,96 101,96 1,07 1,62  

185 123 308  185 123 308      2,21 3,32 5,52 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

120 70 190  124 66 190  -4,17 4,17 17,38 17,38 0,14 0,26  

112 53 165  108 57 165  4,17 -4,17 17,38 17,38 0,16 0,30  

232 123 355  232 123 355      0,30 0,57 0,87 

               

  4-а відповідь (Рецензії)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

50 65 115  51 64 115  -1,02 1,52 1,04 2,31 0,02 0,04  

135 167 302  134 168 302  1,52 -1,52 2,31 2,31 0,02 0,01  

185 232 417  185 232 417      0,04 0,05 0,09 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

50 54 104  62 42 104  -12,47 11,97 155,44 143,22 2,49 3,45  

135 69 204  123 81 204  11,97 -11,97 143,22 143,22 1,17 1,76  

185 123 308  185 123 308      3,66 5,21 8,86 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

65 54 119  78 41 119  -12,77 12,27 163,05 150,53 2,10 3,65  

167 69 236  154 82 236  12,27 -12,27 150,53 150,53 0,98 1,84  

232 123 355  232 123 355      3,07 5,49 8,56 

               

  5-а відповідь 

(Рекламні тексти)   Таблиця очікуваних даних         
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Продовження табл. Д.1.2 

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

20 22 42  19 23 42  1,37 -1,37 1,87 1,87 0,10 0,08  

165 210 375  166 209 375  -1,37 1,37 1,87 1,87 0,01 0,01  

185 232 417  185 232 417      0,11 0,09 0,20 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

20 8 28  17 11 28  2,68 -2,68 7,19 7,19 0,43 0,64  

165 115 280  168 112 280  -2,68 2,68 7,19 7,19 0,04 0,06  

185 123 308  185 123 308      0,47 0,71 1,18 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

22 8 30  20 10 30  1,89 -1,89 3,59 3,59 0,18 0,35  

210 115 325  212 113 325  -1,89 1,89 3,59 3,59 0,02 0,03  

232 123 355  232 123 355      0,20 0,38 0,58 

 

Таблиця Д.1.3 
  Значення χ2 між групами (за віком) 

  1,2 2,3 1,3 

Поради знайомих 3,55 0,33 4,71 

Анонси, афіші, оголошення, прес-релізи та ін. 2,76 1,76 7,09 

Відгуки реальних відвідувачів, глядачів, користувачів 2,97 0,87 5,52 

Рецензії, огляди журналістів 0,09 8,56 8,86 

Рекламні тексти 0,20 0,58 1,18 
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Додаток Д.2 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №2 (групи за статтю) 

Таблиця Д.2.1 
  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

 

  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

Поради знайомих 265 110 Поради знайомих 74% 60% 

Відгуки реальних відвідувачів, глядачів, 

користувачів 

179 91 Відгуки реальних відвідувачів, глядачів, 

користувачів 

50% 50% 

Анонси, афіші, оголошення, прес-релізи та ін. 153 72 Анонси, афіші, оголошення, прес-релізи та ін. 43% 38% 

Рецензії, огляди журналістів 104 65 Рецензії, огляди журналістів 29% 36% 

Рекламні тексти 43 7 Рекламні тексти 12% 4% 

 

Таблиця Д.2.2 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця)  

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь (Поради)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума         

265 110 375  248 127 375  17,08 -17,08 291,84 291,84 1,18 2,30  

92 73 165  109 56 165  -17,08 17,08 291,84 291,84 2,68 5,22  

357 183 540  357 183 540      3,85 7,52 11,37 

  2-а відповідь (Відгуки)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

153 72 225  149 76 225  4,25 -4,25 18,06 18,06 0,12 0,24  

204 111 315  208 107 315  -4,25 4,25 18,06 18,06 0,09 0,17  

357 183 540  357 183 540      0,21 0,41 0,61 



287 

 

 

Продовження табл. Д.2.2 

  3-а відповідь (Анонси)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

179 91 270  179 92 270  0,50 -0,50 0,25 0,25 0,00 0,00  

178 92 270  179 92 270  -0,50 0,50 0,25 0,25 0,00 0,00  

357 183 540  357 183 540      0,00 0,01 0,01 

  4-а відповідь (Рецензії)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

104 65 169  112 57 169  -7,73 7,73 59,72 59,72 0,53 1,04  

253 118 371  245 126 371  7,73 -7,73 59,72 59,72 0,24 0,47  

357 183 540  357 183 540      0,78 1,52 2,30 

  5-а відповідь (Рекламні 

тексти)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 7 50  33 17 50  9,44 -9,44 89,20 89,20 2,70 5,26  

314 176 490  324 166 490  -9,44 9,44 89,20 89,20 0,28 0,54  

357 183 540  357 183 540      2,97 5,80 8,78 

 

Таблиця Д.2.3 
  Значення χ2 між групами (за статтю) 

Поради знайомих 11,37 

Відгуки реальних відвідувачів, глядачів, користувачів 0,61 

Анонси, афіші, оголошення, прес-релізи та ін. 0,01 

Рецензії, огляди журналістів 2,30 

Рекламні тексти 8,78 
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Додаток Е.1 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №3 (групи за віком) 

Таблиця Е.1.1 
  До 25 

років 

(n=185) 

25-50 

років 

(n=232) 

Від 50 

років 

(n=123) 

 

  До 25 

років 

(n=185) 

25-50 

років 

(n=232) 

Від 50 

років 

(n=123) 

Завжди переглядаю міні-тексти, 

після того вирішую, чи варта 

подія моєї уваги 

68 91 40 Завжди переглядаю міні-тексти, після 

того вирішую, чи варта подія моєї 

уваги 

37% 39% 33% 

Інколи, у випадках, коли не можу 

вирішити, чи дивитися мені 

фільм/відвідати виставу, концерт 

тощо 

89 109 48 Інколи, у випадках, коли не можу 

вирішити, чи дивитися мені 

фільм/відвідати виставу, концерт 

тощо 

48% 47% 39% 

Рідко, лише коли випадково 

натраплю на такий текст 

24 29 27 Рідко, лише коли випадково 

натраплю на такий текст 

13% 13% 22% 

Ніколи 4 3 8 Ніколи 2% 1% 7% 

 

Таблиця Е.1.2 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь (Завжди)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума         

68 91 159  71 88 159  -2,54 2,54 6,45 6,45 0,09 0,07  

117 141 258  114 144 258  2,54 -2,54 6,45 6,45 0,06 0,04  

185 232 417  185 232 417      0,15 0,12 0,27 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

68 40 108  65 43 108  3,13 -3,13 9,80 9,80 0,15 0,23  

117 83 200  120 80 200  -3,13 3,13 9,80 9,80 0,08 0,12  
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Продовження табл. Е.1.2 

185 123 308  185 123 308      0,23 0,35 0,58 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

91 40 131  86 45 131  5,39 -5,39 29,04 29,04 0,34 0,64  

141 83 224  146 78 224  -5,39 5,39 29,04 29,04 0,20 0,37  

232 123 355  232 123 355      0,54 1,01 1,55 

  2-а відповідь (Інколи)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

89 109 198  88 110 198  1,16 -1,16 1,34 1,34 0,02 0,01  

96 123 219  97 122 219  -1,16 1,16 1,34 1,34 0,01 0,01  

185 232 417  185 232 417      0,03 0,02 0,05 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

89 48 137  82 55 137  6,71 -6,71 45,04 45,04 0,55 0,82  

96 75 171  103 68 171  -6,71 6,71 45,04 45,04 0,44 0,66  

185 123 308  185 123 308      0,99 1,48 2,47 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

109 48 157  103 54 157  6,40 -6,40 40,92 40,92 0,40 0,75  

123 75 198  129 69 198  -6,40 6,40 40,92 40,92 0,32 0,60  

232 123 355  232 123 355      0,72 1,35 2,06 

  3-а відповідь (Рідко)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

24 29 53  24 29 53  0,49 -0,49 0,24 0,24 0,01 0,01  

161 203 364  161 203 364  -0,49 0,49 0,24 0,24 0,00 0,00  

185 232 417  185 232 417      0,01 0,01 0,02 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

24 27 51  31 20 51  -6,63 6,63 44,00 44,00 1,44 2,16  
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Продовження табл. Е.1.2 

161 96 257  154 103 257  6,63 -6,63 44,00 44,00 0,29 0,43  

185 123 308  185 123 308      1,72 2,59 4,31 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

29 27 56  37 19 56  -7,60 7,60 57,72 57,72 1,58 2,97  

203 96 299  195 104 299  7,60 -7,60 57,72 57,72 0,30 0,56  

232 123 355  232 123 355      1,87 3,53 5,40 

  4-а відповідь (Ніколи)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

4 3 7  3 4 7  0,39 -0,39 0,16 0,16 0,05 0,04  

181 229 410  182 228 410  -0,39 0,39 0,16 0,16 0,00 0,00  

185 232 417  185 232 417      0,05 0,04 0,09 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

4 8 12  7 5 12  -2,71 2,71 7,33 7,33 1,02 1,53  

181 115 296  178 118 296  2,71 -2,71 7,33 7,33 0,04 0,06  

185 123 308  185 123 308      1,06 1,59 2,65 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

3 8 11  7 4 11  -3,69 3,69 13,61 13,61 1,89 3,57  

229 115 344  225 119 344  3,69 -3,69 13,61 13,61 0,06 0,11  

232 123 355  232 123 355      1,95 3,68 5,64 

 

Таблиця Е.1.3 
  Значення χ2 між групами (за віком) 

  1,2 2,3 1,3 

Завжди переглядаю міні-тексти, після того вирішую, чи варта подія моєї уваги 0,27 1,55 0,58 

Інколи, у випадках, коли не можу вирішити, чи дивитися мені фільм/відвідати виставу, концерт  0,05 2,06 2,47 

Рідко, лише коли випадково натраплю на такий текст 0,02 5,40 4,31 

Ніколи 0,09 5,64 2,65 
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Додаток Е.2 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №3 (групи за статтю) 

Таблиця Е.2.1 
  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

 

  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

Завжди переглядаю міні-тексти, після 

того вирішую, чи варта подія моєї уваги 

132 67 Завжди переглядаю міні-тексти, після 

того вирішую, чи варта подія моєї уваги 

37% 37% 

Інколи, у випадках, коли не можу 

вирішити, чи дивитися мені 

фільм/відвідати виставу, концерт тощо 

168 78 Інколи, у випадках, коли не можу 

вирішити, чи дивитися мені 

фільм/відвідати виставу, концерт тощо 

47% 43% 

Рідко, лише коли випадково натраплю на 

такий текст 

46 34 Рідко, лише коли випадково натраплю на 

такий текст 

13% 19% 

Ніколи 11 4 Ніколи 3% 2% 

 

Таблиця Е.2.2 

Табл. спряженості (чотирипільна 

таблица) фактичних даних Таблиця очікуваних даних   

  1-а відповідь (Завжди)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума         

132 67 199  132 67 199  0,44 -0,44 0,19 0,19 0,00 0,00  

225 116 341  225 116 341  -0,44 0,44 0,19 0,19 0,00 0,00  

357 183 540  357 183 540      0,00 0,00 0,007 

  2-а відповідь (Інколи)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

168 78 246  163 83 246  5,37 -5,37 28,80 28,80 0,18 0,35  

189 105 294  194 100 294  -5,37 5,37 28,80 28,80 0,15 0,29  

357 183 540  357 183 540      0,33 0,63 0,96 

  3-а відповідь (Рідко)  Таблиця очікуваних даних         
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Продовження табл. Е.2.2 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

46 34 80  53 27 80  -6,89 6,89 47,46 47,46 0,90 1,75  

311 149 460  304 156 460  6,89 -6,89 47,46 47,46 0,16 0,30  

357 183 540  357 183 540      1,05 2,05 3,11 

  4-а відповідь (Ніколи)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

11 4 15  10 5 15  0,58 -0,58 0,34 0,34 0,03 0,07  

346 179 525  347 178 525  -0,58 0,58 0,34 0,34 0,00 0,00  

357 183 540  357 183 540      0,04 0,07 0,10 

 

Таблиця Е.2.3 
  Значення χ2 між групами (за статтю) 

Завжди переглядаю міні-тексти, після того вирішую, чи варта подія моєї уваги 0,007 

Інколи, у випадках, коли не можу вирішити, чи дивитися мені фільм/відвідати виставу, 

концерт тощо 

0,96 

Рідко, лише коли випадково натраплю на такий текст 3,11 

Ніколи 0,10 
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Додаток Ж.1 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №4 (групи за віком) 

Таблиця Ж.1.1 
  До 25 років 

(n=185) 

25-50 років 

(n=232) 

Від 50 років 

(n=123) 

 

  До 25 років 

(n=185) 

25-50 років 

(n=232) 

Від 50 років 

(n=123) 

Коли немає часу читати 

повний текст новини 

43 42 27 Коли немає часу читати 

повний текст новини 

23% 18% 22% 

Коли отримав усю 

необхідну інформацію з 

анонсу 

74 68 31 Коли отримав усю 

необхідну інформацію з 

анонсу 

40% 29% 25% 

Коли новина здалась 

нецікавою 

94 136 51 Коли новина здалась 

нецікавою 

51% 59% 41% 

Зазвичай читаю повний 

текст новини, анонсу для 

мене мало 

10 12 29 Зазвичай читаю повний 

текст новини, анонсу 

для мене мало 

5% 5% 24% 

 

Таблиця Ж.1.2 
Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних          

  1-а відповідь    Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 42 85  38 47 85  5,29 -5,29 27,99 27,99 0,74 0,59  

142 190 332  147 185 332  -5,29 5,29 27,99 27,99 0,19 0,15  

185 232 417  185 232 417      0,93 0,74 1,68 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 27 70  42 28 70  0,95 -0,95 0,91 0,91 0,02 0,03  

142 96 238  143 95 238  -0,95 0,95 0,91 0,91 0,01 0,01  

185 123 308  185 123 308      0,03 0,04 0,07 
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Продовження табл. Ж.1.2 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

42 27 69  45 24 69  -3,09 3,09 9,57 9,57 0,21 0,40  

190 96 286  187 99 286  3,09 -3,09 9,57 9,57 0,05 0,10  

232 123 355  232 123 355      0,26 0,50 0,76 

  2-а відповідь    Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

74 68 142  63 79 142  11,00 -11,00 121,05 121,05 1,92 1,53  

111 164 275  122 153 275  -11,00 11,00 121,05 121,05 0,99 0,79  

185 232 417  185 232 417      2,91 2,32 5,24 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

74 31 105  63 42 105  10,93 -10,93 119,50 119,50 1,89 2,85  

111 92 203  122 81 203  -10,93 10,93 119,50 119,50 0,98 1,47  

185 123 308  185 123 308      2,87 4,32 7,20 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

68 31 99  65 34 99  3,30 -3,30 10,90 10,90 0,17 0,32  

164 92 256  167 89 256  -3,30 3,30 10,90 10,90 0,07 0,12  

232 123 355  232 123 355      0,23 0,44 0,67 

  3-а відповідь    Таблиця очікуваних даних    

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2
 

94 136 230  102 128 230  -8,04 8,04 64,62 64,62 0,63 0,50  

91 96 187  83 104 187  8,04 -8,04 64,62 64,62 0,78 0,62  

185 232 417  185 232 417      1,41 1,13 2,54 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

94 51 145  87 58 145  6,91 -6,91 47,69 47,69 0,55 0,82  
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Продовження табл. Ж.1.2 

91 72 163  98 65 163  -6,91 6,91 47,69 47,69 0,49 0,73  

185 123 308  185 123 308      1,03 1,56 2,59 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

136 51 187  122 65 187  13,79 -13,79 190,21 190,21 1,56 2,94  

96 72 168  110 58 168  -13,79 13,79 190,21 190,21 1,73 3,27  

232 123 355  232 123 355      3,29 6,20 9,49 

  4-а відповідь   Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

10 12 22  10 12 22  0,24 -0,24 0,06 0,06 0,01 0,00  

175 220 395  175 220 395  -0,24 0,24 0,06 0,06 0,00 0,00  

185 232 417  185 232 417      0,01 0,00 0,01 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

10 29 39  23 16 39  -13,43 13,43 180,24 180,24 7,69 11,57  

175 94 269  162 107 269  13,43 -13,43 180,24 180,24 1,12 1,68  

185 123 308  185 123 308      8,81 13,25 22,06 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

12 29 41  27 14 41  -14,79 14,79 218,87 218,87 8,17 15,41  

220 94 314  205 109 314  14,79 -14,79 218,87 218,87 1,07 2,01  

232 123 355  232 123 355      9,24 17,42 26,65 

Таблиця Ж.1.3 
  Значення χ2 між групами (за віком) 

  1,2 2,3 1,3 

Коли немає часу читати повний текст новини 1,68 0,76 0,07 

Коли отримав усю необхідну інформацію з анонсу 5,24 0,67 7,20 

Коли новина здалась нецікавою 2,53 9,49 2,59 

Зазвичай читаю повний текст новини, анонсу для мене мало 0,01 26,65 22,06 
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Додаток Ж.2 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №4 (групи за статтю) 

Таблиця Ж.2.1 
  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

 

  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

Коли немає часу читати повний 

текст новини 

80 32 Коли немає часу читати повний текст 

новини 

22% 17% 

Коли отримав усю необхідну 

інформацію з анонсу 

115 58 Коли отримав усю необхідну 

інформацію з анонсу 

32% 32% 

Коли новина здалась нецікавою 188 93 Коли новина здалась нецікавою 53% 51% 

Зазвичай читаю повний текст 

новини, анонсу для мене мало 

23 28 Зазвичай читаю повний текст новини, 

анонсу для мене мало 

6% 15% 

 

Таблиця Ж.2.2 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

               

  1-а відповідь              

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

80 32 112  74 38 112  5,96 -5,96 35,47 35,47 0,48 0,93  

277 151 428  283 145 428  -5,96 5,96 35,47 35,47 0,13 0,24  

357 183 540  357 183 540      0,60 1,18 1,78 

               

  2-а відповідь              

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

115 58 173  114 59 173  0,63 -0,63 0,39 0,39 0,00 0,01  
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Продовження табл. Ж.2.2 

242 125 367  243 124 367  -0,63 0,63 0,39 0,39 0,00 0,00  

357 183 540  357 183 540      0,01 0,01 0,01 

               

  3-а відповідь         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2
 

188 93 281  186 95 281  2,23 -2,23 4,96 4,96 0,03 0,05  

169 90 259  171 88 259  -2,23 2,23 4,96 4,96 0,03 0,06  

357 183 540  357 183 540      0,06 0,11 0,16 

               

  4-а відповідь              

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

23 28 51  34 17 51  -10,72 10,72 114,85 114,85 3,41 6,64  

334 155 489  323 166 489  10,72 -10,72 114,85 114,85 0,36 0,69  

357 183 540  357 183 540      3,76 7,34 11,10 

 

Таблиця Ж.2.3 

  
Значення χ2 між групами (за статтю) 

Коли новина здалась нецікавою 0,16 

Коли отримав усю необхідну інформацію з анонсу 0,01 

Коли немає часу читати повний текст новини 1,78 

Зазвичай читаю повний текст новини, анонсу для мене мало 11,10 
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Додаток З.1 

 

Таблиця розподілу відповідей респондентів на питання анкети №5  

Таблиця З.1.1 

  Анонс Анотація Рецензія Оголошення Огляд 

Пресс-

реліз Реклама Замітка 

Об'єктивності  54 38 89 43 60 52 262 46 

Повноти інформації 157 101 46 143 75 110 103 140 

Глибокого аналізу 53 88 125 13 83 30 31 46 

Чіткого вираження авторської позиції 45 52 88 20 71 40 17 32 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

23 28 24 23 50 11 

24 

21 

Оригінальної, цікавої форми подачі 107 80 85 87 75 73 92 86 

Гумору 61 35 37 58 39 33 54 44 

Відповідності тексту мовним нормам 10 16 17 81 24 29 30 22 

Чіткішої структури 44 55 35 43 45 100 27 72 

Всього вистачає 51 67 34 59 46 59 17 52 

Кількість людей, що відповіли 508 488 495 493 491 472 525 490 

 

Таблиця відсоткового розподілу відповідей респондентів 

на питання анкети №5 

Таблиця З.1.2 
  Анонс Анотація Рецензія Оголошення Огляд Прес-реліз Реклама Замітка 

Об'єктивності  10,6 7,8 18,0 8,7 12,2 11,0 49,9 9,4 

Повноти інформації 30,9 20,7 9,3 29,0 15,3 23,3 19,6 28,6 

Глибокого аналізу 10,4 18,0 25,3 2,6 16,9 6,4 5,9 9,4 

Чіткого вираження авторської позиції 8,9 10,7 17,8 4,1 14,5 8,5 3,2 6,5 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 4,5 5,7 4,8 4,7 10,2 2,3 4,6 4,3 

Оригінальної, цікавої форми подачі 21,1 16,4 17,2 17,6 15,3 15,5 17,5 17,6 
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Продовження табл. З.1.2 

Гумору 12,0 7,2 7,5 11,8 7,9 7,0 10,3 9,0 

Відповідності тексту мовним нормам 2,0 3,3 3,4 16,4 4,9 6,1 5,7 4,5 

Чіткішої структури 8,7 11,3 7,1 8,7 9,2 21,2 5,1 14,7 

Всього вистачає 10,0 13,7 6,9 12,0 9,4 12,5 3,2 10,6 
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Додаток З.2 

Таблиця відповідей респондентів різного віку на питання анкети №5  

Таблиця З.2.1 
До 25 років 

  Анонс Анотація Рецензія Оголошення Огляд Прес-реліз Реклама Замітка 

Об'єктивності  22 16 33 17 20 26 81 18 

Повноти інформації 53 39 13 41 31 39 37 35 

Глибокого аналізу 25 33 54 6 23 14 19 22 

Чіткого вираження авторської позиції 14 19 26 11 21 18 10 15 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

9 7 11 10 20 6 

8 

12 

Оригінальної, цікавої форми подачі 36 28 31 31 29 31 40 41 

Гумору 17 16 12 23 15 11 19 17 

Відповідності тексту мовним нормам 3 9 6 26 16 8 11 8 

Чіткішої структури 16 21 15 15 13 32 10 23 

Всього вистачає 16 11 9 13 12 12 7 12 

                  

25-50 років 

  Анонс Анотація Рецензія Оголошення Огляд Прес-реліз Реклама Замітка 

Об'єктивності  18 13 32 15 26 17 116 17 

Повноти інформації 77 44 19 67 27 42 45 54 

Глибокого аналізу 13 31 50 2 25 6 4 12 

Чіткого вираження авторської позиції 15 19 36 4 27 12 3 12 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

9 16 10 9 20 2 

13 

8 

Оригінальної, цікавої форми подачі 41 27 28 34 31 33 37 30 

Гумору 18 11 18 13 16 16 27 21 

Відповідності тексту мовним нормам 6 7 9 34 5 19 18 10 

Чіткішої структури 18 26 12 19 23 36 11 21 
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Продовження табл. З.2.1 

Всього вистачає 23 35 20 33 29 31 4 31 

                  

Від 50 років 

  Анонс Анотація Рецензія Оголошення Огляд Прес-реліз Реклама Замітка 

Об'єктивності  14 9 24 11 14 9 65 11 

Повноти інформації 27 18 14 35 17 29 21 51 

Глибокого аналізу 15 24 21 5 35 10 8 12 

Чіткого вираження авторської позиції 16 14 26 5 23 10 4 5 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

5 5 3 4 10 3 

3 

1 

Оригінальної, цікавої форми подачі 30 25 26 22 15 9 15 15 

Гумору 26 8 7 22 8 6 8 6 

Відповідності тексту мовним нормам 1 0 2 21 3 2 1 4 

Чіткішої структури 10 8 8 9 9 32 6 28 

Всього вистачає 12 21 5 13 5 16 6 9 
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Додаток З.3 

Таблиця відповідей респондентів різної статті на питання анкети №5  

Таблиця З.3.1 
ЖІНКИ 

  Анонс Анотація Рецензія Оголошення Огляд Прес-реліз Реклама Замітка 

Об'єктивності  35 27 61 27 39 34 177 30 

Повноти інформації 106 65 27 84 52 69 64 77 

Глибокого аналізу 30 51 70 8 45 18 21 31 

Чіткого вираження авторської позиції 27 23 57 10 41 22 8 25 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

18 20 21 15 29 8 

21 

14 

Оригінальної, цікавої форми подачі 65 54 58 63 53 52 64 62 

Гумору 21 24 23 30 24 21 27 25 

Відповідності тексту мовним нормам 8 15 12 53 10 21 27 17 

Чіткішої структури 29 33 21 26 31 48 21 36 

Всього вистачає 39 47 23 43 34 42 14 38 

 
ЧОЛОВІКИ 

  Анонс Анотація Рецензія Оголошення Огляд Прес-реліз Реклама Замітка 

Об'єктивності  19 11 28 16 21 18 85 16 

Повноти інформації 51 36 19 59 23 41 39 63 

Глибокого аналізу 23 37 55 5 38 12 10 15 

Чіткого вираження авторської позиції 18 29 31 10 30 18 9 7 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

5 8 3 8 21 3 

3 

7 

Оригінальної, цікавої форми подачі 42 26 27 24 22 21 28 24 

Гумору 40 11 14 28 15 12 27 19 

Відповідності тексту мовним нормам 2 1 5 28 14 8 3 5 

Чіткішої структури 15 22 14 17 14 52 6 36 

Всього вистачає 12 20 11 16 12 17 3 14 
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Додаток З.4 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №5 (за критерієм «об’єктивність») 

Таблиця З.4.1 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних Таблиця очікуваних даних         

"Анонс-Реклама"       Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Анонс Реклама Сума  Анонс Реклама Сума         

54 262 316  155 161 316  -101,40 101,40 10281,92 10281,92 66,16 64,02  

454 263 717  353 364 717  101,40 -101,40 10281,92 10281,92 29,16 28,22  

508 525 1033  508 525 1033      95,32 92,24 187,56 

               

"Анотація-Реклама"  Таблиця очікуваних даних         

Анотація Реклама Сума  Анотація Реклама Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

38 262 300  145 155 300  -106,52 106,52 11346,77 11346,77 78,51 72,98  

450 263 713  343 370 713  106,52 -106,52 11346,77 11346,77 33,03 30,71  

488 525 1013  488 525 1013      111,55 103,69 215,23 

               

"Рецензія-Реклама"  Таблиця очікуваних даних         

Рецензія Реклама Сума  Рецензія Реклама Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

89 262 351  170 181 351  -81,34 81,34 6615,91 6615,91 38,84 36,62  

406 263 669  325 344 669  81,34 -81,34 6615,91 6615,91 20,38 19,21  

495 525 1020  495 525 1020      59,22 55,83 115,05 

               

"Оголошення-Реклама"  Таблиця очікуваних даних         

Оголоше

ння 

Реклама 

Сума  
Оголоше

ння 

Реклама 

Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 262 305  148 157 305  -104,71 104,71 10963,41 10963,41 74,22 69,70  

450 263 713  345 368 713  104,71 -104,71 10963,41 10963,41 31,75 29,82  
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Продовження табл. З.4.1 

493 525 1018  493 525 1018      105,98 99,52 205,49 

               

"Огляд-Реклама"   Таблиця очікуваних даних         

Огляд Реклама Сума  Огляд Реклама Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

60 262 322  156 166 322  -95,61 95,61 9141,69 9141,69 58,75 54,94  

431 263 694  335 359 694  95,61 -95,61 9141,69 9141,69 27,26 25,49  

491 525 1016  491 525 1016      86,00 80,43 166,44 

               

"Прес-реліз-Реклама"  Таблиця очікуваних даних         

Прес-

реліз 

Реклама 

Сума  
Прес-

реліз 

Реклама 

Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

52 262 314  149 165 314  -96,65 96,65 9341,99 9341,99 62,84 56,50  

420 263 683  323 360 683  96,65 -96,65 9341,99 9341,99 28,89 25,97  

472 525 997  472 525 997      91,74 82,47 174,21 
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Додаток З.5 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №5 (за критерієм «глибина аналізу») 

 

Таблиця З.5.1 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

"Анотація-Замітка"      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Анотація Замітка Сума  Анотація Замітка Сума         

88 46 134  67 67 134  21,14 -21,14 446,77 446,77 6,68 6,65  

400 444 844  421 423 844  -21,14 21,14 446,77 446,77 1,06 1,06  

488 490 978  488 490 978      7,74 7,71 15,45 

               

 "Рецензія-Замітка"   Таблиця очікуваних даних         

Рецензія Замітка Сума  Рецензія Замітка Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

125 46 171  86 85 171  39,07 -39,07 1526,15 1526,15 17,76 17,94  

370 444 814  409 405 814  -39,07 39,07 1526,15 1526,15 3,73 3,77  

495 490 985  495 490 985      21,49 21,71 43,20 

               

"Огляд-Замітка"  Таблиця очікуваних даних         

Огляд Замітка Сума  Огляд Замітка Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

83 32 115  58 57 115  25,44 -25,44 647,26 647,26 11,25 11,27  

408 458 866  433 433 866  -25,44 25,44 647,26 647,26 1,49 1,50  

491 490 981  491 490 981      12,74 12,76 25,50 
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Додаток З.6 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №5 (за критерієм «чітке вираження авторської позиції») 

 

Таблиця З.6.1 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

"Анотація-Замітка"       Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Анотація Замітка Сума  Анотація Замітка Сума         

52 32 84  42 42 84  10,09 -10,09 101,73 101,73 2,43 2,42  

436 458 894  446 448 894  -10,09 10,09 101,73 101,73 0,23 0,23  

488 490 978  488 490 978      2,66 2,64 5,30 

"Рецензія-Замітка"   Таблиця очікуваних даних         

Рецензія Замітка Сума  Рецензія Замітка Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

88 32 120  60 60 120  27,70 -27,70 767,04 767,04 12,72 12,85  

407 458 865  435 430 865  -27,70 27,70 767,04 767,04 1,76 1,78  

495 490 985  495 490 985      14,48 14,63 29,12 

"Огляд-Замітка"   Таблиця очікуваних даних         

Огляд Замітка Сума  Огляд Замітка Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

71 32 103  52 51 103  19,45 -19,45 378,21 378,21 7,34 7,35  

420 458 878  439 439 878  -19,45 19,45 378,21 378,21 0,86 0,86  

491 490 981  491 490 981      8,20 8,21 16,41 
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Додаток З.7 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №5 (за критерієм «відповідність тексту мовним нормам») 

 

Таблиця З.7.1 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

"Оголошення-Замітка"     Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Оголошення Замітка Сума  Анотація Замітка Сума         

81 22 103  52 51 103  29,34 -29,34 861,00 861,00 16,67 16,77  

412 468 880  441 439 880  -29,34 29,34 861,00 861,00 1,95 1,96  

493 490 983  493 490 983      18,62 18,73 37,35 
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Додаток З.8 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №5 (за критерієм «чіткої структури») 

 

Таблиця З.8.1 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

 "Пресс-реліз-Замітка"       Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Прес-реліз Замітка Сума  Прес-реліз Замітка Сума         

100 72 172  84 88 172  15,61 -15,61 243,65 243,65 2,89 2,78  

372 418 790  388 402 790  -15,61 15,61 243,65 243,65 0,63 0,61  

472 490 962  472 490 962      3,52 3,39 6,90 
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Додаток З.9 

 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №5 (реклама, групи за віком) 

Таблиця З.9.1 

 
До 25 

років  

25-50 

років 

Від 50 

років 

 

 
До 25 

років  

25-50 

років 

Від 50 

років 

Об'єктивності  81 116 65 Об'єктивності 44,8% 49,8% 58,6% 

Повноти 

інформації 37 45 21 

Повноти інформації 

20,4% 19,3% 18,9% 

Глибокого аналізу 19 4 8 Глибокого аналізу 10,5% 1,7% 7,2% 

Чіткого вираження авторської позиції 

10 3 4 

Чіткого вираження авторської 

позиції 5,5% 1,3% 3,6% 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 8 13 3 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 4,4% 5,6% 2,7% 

Оригінальної, цікавої форми подачі 40 37 15 Оригінальної, цікавої форми подачі 22,1% 15,9% 13,5% 

Гумору 19 27 8 Гумору 10,5% 11,6% 7,2% 

Відповідності тексту мовним нормам 

11 18 1 

Відповідності тексту мовним 

нормам 6,1% 7,7% 0,9% 

Чіткішої структури 10 11 6 Чіткішої структури 5,5% 4,7% 5,4% 

Всього вистачає 7 4 6 Всього вистачає 3,9% 1,7% 5,4% 

 

Таблиця З.9.2 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь (об'єктивності)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума         

81 116 197  86 111 197  -5,13 5,13 26,30 26,30 0,31 0,24  

100 117 217  95 122 217  5,13 -5,13 26,30 26,30 0,28 0,22  

181 233 414  181 233 414      0,58 0,45 1,03 
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Продовження табл. З.9.2 
               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

61 65 126  78 48 126  -17,10 17,10 292,50 292,50 3,75 6,11  

120 46 166  103 63 166  17,10 -17,10 292,50 292,50 2,84 4,64  

181 111 292  181 111 292      6,59 10,74 17,33 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

116 65 181  123 58 181  -6,60 6,60 43,51 43,51 0,35 0,74  

117 46 163  110 53 163  6,60 -6,60 43,51 43,51 0,39 0,83  

233 111 344  233 111 344      0,75 1,57 2,32 

  2-а відповідь (повноти 

інформації)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

37 45 82  36 46 82  1,15 -1,15 1,32 1,32 0,04 0,03  

144 188 332  145 187 332  -1,15 1,15 1,32 1,32 0,01 0,01  

181 233 414  181 233 414      0,05 0,04 0,08 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

37 21 58  36 22 58  1,05 -1,05 1,10 1,10 0,03 0,05  

144 90 234  145 89 234  -1,05 1,05 1,10 1,10 0,01 0,01  

181 111 292  181 111 292      0,04 0,06 0,1 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

45 21 66  45 21 66  0,30 -0,30 0,09 0,09 0,00 0,00  

188 90 278  188 90 278  -0,30 0,30 0,09 0,09 0,00 0,00  

233 111 344  233 111 344      0,00 0,01 0,01 

  3-а відповідь (глибокого 

аналізу)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
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Продовження табл. З.9.2 

19 4 23  10 13 23  8,44 -8,44 71,31 71,31 7,09 5,51  

162 229 391  171 220 391  -8,44 8,44 71,31 71,31 0,42 0,32  

181 233 414  181 233 414      7,51 5,83 13,34 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

19 8 27  17 10 27  1,76 -1,76 3,11 3,11 0,19 0,30  

162 103 265  164 101 265  -1,76 1,76 3,11 3,11 0,02 0,03  

181 111 292  181 111 292      0,20 0,33 0,54 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

4 8 12  8 4 12  -3,63 3,63 13,16 13,16 1,62 3,40  

229 103 332  225 107 332  3,63 -3,63 13,16 13,16 0,06 0,12  

233 111 344  233 111 344      1,68 3,52 5,20 

  4-а відповідь (чіткого 

вираження авторської 

позиції)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

10 3 13  6 7 13  3,82 -3,82 14,57 14,57 2,56 1,99  

171 230 401  175 226 401  -3,82 3,82 14,57 14,57 0,08 0,06  

181 233 414  181 233 414      2,65 2,06 4,70 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

10 4 14  9 5 14  0,82 -0,82 0,68 0,68 0,08 0,13  

171 107 278  172 106 278  -0,82 0,82 0,68 0,68 0,00 0,01  

181 111 292  181 111 292      0,08 0,13 0,22 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

3 4 7  5 2 7  -1,24 1,24 1,54 1,54 0,32 0,68  

230 107 337  228 109 337  1,24 -1,24 1,54 1,54 0,01 0,01  
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Продовження табл. З.9.2 

233 111 344  233 111 344      0,33 0,70 1,03 

  5-а відповідь (відгуків на 

подію, товар)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

8 13 21  9 12 21  -0,68 0,68 0,46 0,46 0,05 0,04  

173 220 393  172 221 393  0,68 -0,68 0,46 0,46 0,00 0,00  

181 233 414  181 233 414      0,05 0,04 0,09 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

8 3 11  7 4 11  0,68 -0,68 0,46 0,46 0,07 0,11  

173 108 281  174 107 281  -0,68 0,68 0,46 0,46 0,00 0,00  

181 111 292  181 111 292      0,07 0,12 0,19 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

13 3 16  11 5 16  1,66 -1,66 2,76 2,76 0,26 0,54  

220 108 328  222 106 328  -1,66 1,66 2,76 2,76 0,01 0,03  

233 111 344  233 111 344      0,27 0,56 0,83 

  6-а відповідь (оригінальної, 

цікавої форми подачі)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

40 37 77  34 43 77  6,34 -6,34 40,14 40,14 1,19 0,93  

141 196 337  147 190 337  -6,34 6,34 40,14 40,14 0,27 0,21  

181 233 414  181 233 414      1,46 1,14 2,60 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

40 15 55  34 21 55  5,91 -5,91 34,90 34,90 1,02 1,67  

141 96 237  147 90 237  -5,91 5,91 34,90 34,90 0,24 0,39  

181 111 292  181 111 292      1,26 2,06 3,32 
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Продовження табл. З.9.2 

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

37 15 52  35 17 52  1,78 -1,78 3,17 3,17 0,09 0,19  

196 96 292  198 94 292  -1,78 1,78 3,17 3,17 0,02 0,03  

233 111 344  233 111 344      0,11 0,22 0,33 

  7-а відповідь (гумору)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

19 27 46  20 26 46  -1,11 1,11 1,23 1,23 0,06 0,05  

162 206 368  161 207 368  1,11 -1,11 1,23 1,23 0,01 0,01  

181 233 414  181 233 414      0,07 0,05 0,12 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

19 8 27  17 10 27  1,76 -1,76 3,11 3,11 0,19 0,30  

162 103 265  164 101 265  -1,76 1,76 3,11 3,11 0,02 0,03  

181 111 292  181 111 292      0,20 0,33 0,54 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

27 8 35  24 11 35  2,79 -2,79 7,80 7,80 0,33 0,69  

206 103 309  209 100 309  -2,79 2,79 7,80 7,80 0,04 0,08  

233 111 344  233 111 344      0,37 0,77 1,14 

  8-а відповідь (відповідності 

тексту мовним нормам) Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

11 18 29  13 16 29  -1,68 1,68 2,82 2,82 0,22 0,17  

170 215 385  168 217 385  1,68 -1,68 2,82 2,82 0,02 0,01  

181 233 414  181 233 414      0,24 0,19 0,42 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

11 1 12  7 5 12  3,06 -3,06 9,37 9,37 1,26 2,05  

170 110 280  174 106 280  -3,06 3,06 9,37 9,37 0,05 0,09  
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Продовження табл. З.9.2 

181 111 292  181 111 292      1,31 2,14 3,46 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

18 1 19  13 6 19  4,63 -4,63 21,44 21,44 1,67 3,50  

215 110 325  220 105 325  -4,63 4,63 21,44 21,44 0,10 0,20  

233 111 344  233 111 344      1,76 3,70 5,47 

  9-а відповідь (чіткішої 

структури)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

10 11 21  9 12 21  0,82 -0,82 0,67 0,67 0,07 0,06  

171 222 393  172 221 393  -0,82 0,82 0,67 0,67 0,00 0,00  

181 233 414  181 233 414      0,08 0,06 0,14 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

10 6 16  10 6 16  0,58 -0,58 0,34 0,34 0,03 0,06  

171 105 276  171 105 276  -0,58 0,58 0,34 0,34 0,00 0,00  

181 111 292  181 111 292      0,04 0,06 0,10 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

11 6 17  12 5 17  -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00  

222 105 327  221 106 327  0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00  

233 111 344  233 111 344      0,00 0,00 0,0001 

  10-а відповідь (всього 

вистачає)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

7 4 11  5 6 11  1,69 -1,69 2,86 2,86 0,59 0,46  

174 229 403  176 227 403  -1,69 1,69 2,86 2,86 0,02 0,01  

181 233 414  181 233 414      0,61 0,47 1,09 
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Продовження табл. З.9.2 

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

7 6 13  8 5 13  -0,56 0,56 0,31 0,31 0,04 0,06  

174 105 279  173 106 279  0,56 -0,56 0,31 0,31 0,00 0,00  

181 111 292  181 111 292      0,04 0,07 0,11 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

4 6 10  7 3 10  -2,27 2,27 5,17 5,17 0,76 1,60  

229 105 334  226 108 334  2,27 -2,27 5,17 5,17 0,02 0,05  

233 111 344  233 111 344      0,79 1,65 2,44 

 

 

Таблиця З.9.3 
   

Значення χ2 між групами (за віком) 

  1,2               2,3 1,3 

Об'єктивності  1,03 2,32 17,33 

Повноти інформації 0,08 0,01 0,1000 

Глибокого аналізу 13,34 5,20 0,54 

Чіткого вираження авторської позиції 4,70 1,03 0,22 

Відгуків на подію/товар відвідувача/користувача 0,09 0,83 0,19 

Оригінальної, цікавої форми подачі 2,6 0,33 3,32 

Гумору 0,12 1,14 0,54 

Відповідності тексту мовним нормам 0,42 5,47 3,46 

Чіткішої структури 0,14 0,0001 0,1 

Всього вистачає 1,09 2,44 0,11 
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Додаток З.10 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №5 (замітка, групи за віком) 

Таблиця З.10.1 

 
До 25 

років  

25-50 

років 

Від 50 

років 

 

 

  
До 25 

років  

25-50 

років 

Від 50 

років 

Об'єктивності  18 17 11 Об'єктивності  10,3% 8,6% 9,2% 

Повноти інформації 35 54 51 Повноти інформації 20,1% 27,4% 42,9% 

Глибокого аналізу 22 12 12 Глибокого аналізу 12,6% 6,1% 10,1% 

Чіткого вираження авторської позиції 15 12 5 Чіткого вираження авторської позиції 8,6% 6,1% 4,2% 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

12 8 1 Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 6,9% 4,1% 0,8% 

Оригінальної, цікавої форми подачі 41 30 15 Оригінальної, цікавої форми подачі 23,6% 15,2% 12,6% 

Гумору 17 21 6 Гумору 9,8% 10,7% 5,0% 

Відповідності тексту мовним нормам 8 10 4 Відповідності тексту мовним нормам 4,6% 5,1% 3,4% 

Чіткішої структури 23 21 28 Чіткішої структури 13,2% 10,7% 23,5% 

Всього вистачає 12 31 9 Всього вистачає 6,9% 15,7% 7,6% 

 

Таблиця З.10.2 

Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь (об'єктивності)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума         

18 17 35  16 19 35  1,58 -1,58 2,51 2,51 0,15 0,14  

156 180 336  158 178 336  -1,58 1,58 2,51 2,51 0,02 0,01  

174 197 371  174 197 371      0,17 0,15 0,32 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

18 11 29  17 12 29  0,78 -0,78 0,61 0,61 0,04 0,05  
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Продовження табл. З.10.2 

156 108 264  157 107 264  -0,78 0,78 0,61 0,61 0,00 0,01  

174 119 293  174 119 293      0,04 0,06 0,10 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

17 11 28  17 11 28  -0,46 0,46 0,21 0,21 0,01 0,02  

180 108 288  180 108 288  0,46 -0,46 0,21 0,21 0,00 0,00  

197 119 316  197 119 316      0,01 0,02 0,035 

  2-а відповідь (повноти 

інформації)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

35 54 89  42 47 89  -6,74 6,74 45,44 45,44 1,09 0,96  

139 143 282  132 150 282  6,74 -6,74 45,44 45,44 0,34 0,30  

174 197 371  174 197 371      1,43 1,27 2,70 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

35 51 86  51 35 86  -16,07 16,07 258,30 258,30 5,06 7,40  

139 68 207  123 84 207  16,07 -16,07 258,30 258,30 2,10 3,07  

174 119 293  174 119 293      7,16 10,47 17,63 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

54 51 105  65 40 105  -11,46 11,46 131,31 131,31 2,01 3,32  

143 68 211  132 79 211  11,46 -11,46 131,31 131,31 1,00 1,65  

197 119 316  197 119 316      3,00 4,97 7,98 

  3-а відповідь (глибокого 

аналізу)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

22 12 34  16 18 34  6,05 -6,05 36,65 36,65 2,30 2,03  

152 185 337  158 179 337  -6,05 6,05 36,65 36,65 0,23 0,20  

174 197 371  174 197 371      2,53 2,23 4,77 
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Продовження табл. З.10.2 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

22 12 34  20 14 34  1,81 -1,81 3,27 3,27 0,16 0,24  

152 107 259  154 105 259  -1,81 1,81 3,27 3,27 0,02 0,03  

174 119 293  174 119 293      0,18 0,27 0,45 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

12 12 24  15 9 24  -2,96 2,96 8,77 8,77 0,59 0,97  

185 107 292  182 110 292  2,96 -2,96 8,77 8,77 0,05 0,08  

197 119 316  197 119 316      0,63 1,05 1,69 

  4-а відповідь (чіткого 

вираження авторської позиції)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

15 12 27  13 14 27  2,34 -2,34 5,46 5,46 0,43 0,38  

159 185 344  161 183 344  -2,34 2,34 5,46 5,46 0,03 0,03  

174 197 371  174 197 371      0,47 0,41 0,88 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

15 5 20  12 8 20  2,62 -2,62 6,88 6,88 0,58 0,85  

159 114 273  162 111 273  -2,62 2,62 6,88 6,88 0,04 0,06  

174 119 293  174 119 293      0,62 0,91 1,53 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

12 5 17  11 6 17  0,90 -0,90 0,81 0,81 0,08 0,13  

185 114 299  186 113 299  -0,90 0,90 0,81 0,81 0,00 0,01  

197 119 316  197 119 316      0,08 0,13 0,22 

  5-а відповідь (відгуків на 

подію, товар)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
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Продовження табл. З.10.2 

12 8 20  9 11 20  2,12 -2,12 4,49 4,49 0,48 0,42  

162 189 351  165 186 351  -2,12 2,12 4,49 4,49 0,03 0,02  

174 197 371  174 197 371      0,51 0,45 0,95 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

12 1 13  8 5 13  3,78 -3,78 14,29 14,29 1,85 2,71  

162 118 280  166 114 280  -3,78 3,78 14,29 14,29 0,09 0,13  

174 119 293  174 119 293      1,94 2,83 4,77 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

8 1 9  6 3 9  1,89 -1,89 3,57 3,57 0,64 1,05  

189 118 307  191 116 307  -1,89 1,89 3,57 3,57 0,02 0,03  

197 119 316  197 119 316      0,65 1,08 1,74 

  6-а відповідь (оригінальної, цікавої 

форми подачі) Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

41 30 71  33 38 71  7,70 -7,70 59,30 59,30 1,78 1,57  

133 167 300  141 159 300  -7,70 7,70 59,30 59,30 0,42 0,37  

174 197 371  174 197 371      2,20 1,95 4,15 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

41 15 56  33 23 56  7,74 -7,74 59,97 59,97 1,80 2,64  

133 104 237  141 96 237  -7,74 7,74 59,97 59,97 0,43 0,62  

174 119 293  174 119 293      2,23 3,26 5,49 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

30 15 45  28 17 45  1,95 -1,95 3,79 3,79 0,14 0,22  

167 104 271  169 102 271  -1,95 1,95 3,79 3,79 0,02 0,04  

197 119 316  197 119 316      0,16 0,26 0,42 
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Продовження табл. З.10.2 

  7-а відповідь (гумору)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

17 21 38  18 20 38  -0,82 0,82 0,68 0,68 0,04 0,03  

157 176 333  156 177 333  0,82 -0,82 0,68 0,68 0,00 0,00  

174 197 371  174 197 371      0,04 0,04 0,08 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

17 6 23  14 9 23  2,84 -2,84 8,07 8,07 0,59 0,86  

157 113 270  160 110 270  -2,84 2,84 8,07 8,07 0,05 0,07  

174 119 293  174 119 293      0,64 0,94 1,58 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

21 6 27  17 10 27  3,67 -3,67 13,45 13,45 0,80 1,32  

176 113 289  180 109 289  -3,67 3,67 13,45 13,45 0,07 0,12  

197 119 316  197 119 316      0,87 1,45 2,32 

  8-а відповідь (відповідності тексту 

мовним нормам) Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

8 10 18  8 10 18  0,06 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00  

166 187 353  166 187 353  -0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00  

174 197 371  174 197 371      0,00 0,00 0,001 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

8 4 12  7 5 12  0,37 -0,37 0,14 0,14 0,02 0,03  

166 115 281  167 114 281  -0,37 0,37 0,14 0,14 0,00 0,00  

174 119 293  174 119 293      0,02 0,03 0,05 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

10 4 14  9 5 14  0,77 -0,77 0,60 0,60 0,07 0,11  
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Продовження табл. З.10.2 

187 115 302  188 114 302  -0,77 0,77 0,60 0,60 0,00 0,01  

197 119 316  197 119 316      0,07 0,12 0,19 

  9-а відповідь (чіткішої 

структури)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

23 21 44  21 23 44  2,36 -2,36 5,59 5,59 0,27 0,24  

151 176 327  153 174 327  -2,36 2,36 5,59 5,59 0,04 0,03  

174 197 371  174 197 371      0,31 0,27 0,58 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

23 28 51  30 21 51  -7,29 7,29 53,10 53,10 1,75 2,56  

151 91 242  144 98 242  7,29 -7,29 53,10 53,10 0,37 0,54  

174 119 293  174 119 293      2,12 3,10 5,23 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

21 28 49  31 18 49  -9,55 9,55 91,15 91,15 2,98 4,94  

176 91 267  166 101 267  9,55 -9,55 91,15 91,15 0,55 0,91  

197 119 316  197 119 316      3,53 5,85 9,38 

 10-а відповідь (всього вистачає)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

12 31 43  20 23 43  -8,17 8,17 66,70 66,70 3,31 2,92  

162 166 328  154 174 328  8,17 -8,17 66,70 66,70 0,43 0,38  

174 197 371  174 197 371      3,74 3,30 7,05 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

12 9 21  12 9 21  0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00  

162 110 272  162 110 272  -0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00  

174 119 293  174 119 293      0,00 0,00 0,0002 
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Продовження табл. З.10.2 

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

31 9 40  25 15 40  5,56 -5,56 30,95 30,95 1,24 2,05  

166 110 276  172 104 276  -5,56 5,56 30,95 30,95 0,18 0,30  

197 119 316  197 119 316      1,42 2,35 3,77 

 

Таблиця З.10.3 
   

Значення χ2 між групами (за віком) 

  1,2 2,3 1,3 

Об'єктивності  0,32 0,035 0,10 

Повноти інформації 2,70 7,98 17,63 

Глибокого аналізу 4,77 1,69 0.45 

Чіткого вираження авторської позиції 0,88 0,22 1,53 

Відгуків на подію/товар відвідувача/користувача 0,95 1,74 4,77 

Оригінальної, цікавої форми подачі 4,15 0,42 5,49 

Гумору 0,08 2,32 1,58 

Відповідності тексту мовним нормам 0,001 0,19 0,05 

Чіткішої структури 0,58 9,38 5,23 

Всього вистачає 7,05 3,77 0,002 
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Додаток З.11 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №5 (реклама, групи за статтю) 

Таблиця З.11.1 

 
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

 

   
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

Об'єктивності  177 85 Об'єктивності  50,9% 48,0% 

Повноти інформації 64 39 Повноти інформації 18,4% 22,0% 

Глибокого аналізу 21 10 Глибокого аналізу 6,0% 5,6% 

Чіткого вираження авторської позиції 8 9 Чіткого вираження авторської позиції 2,3% 5,1% 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 21 3 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

6,0% 1,7% 

Оригінальної, цікавої форми подачі 64 28 Оригінальної, цікавої форми подачі 18,4% 15,8% 

Гумору 27 27 Гумору 7,8% 15,3% 

Відповідності тексту мовним нормам 27 3 Відповідності тексту мовним нормам 7,8% 1,7% 

Чіткішої структури 21 6 Чіткішої структури 6,0% 3,4% 

Всього вистачає 14 3 Всього вистачає 4,0% 1,7% 

 

Таблиця З.11.2 

Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь (об'єктивності)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума         

177 85 262  174 88 262  3,33 -3,33 11,10 11,10 0,06 0,13  

171 92 263  174 89 263  -3,33 3,33 11,10 11,10 0,06 0,13  

348 177 525  348 177 525      0,13 0,25 0,38 

  2-а відповідь (повноти інформації)  Таблиця очікуваних даних         
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Продовження табл. З.11.2 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

64 39 103  68 35 103  -4,27 4,27 18,27 18,27 0,27 0,53  

284 138 422  280 142 422  4,27 -4,27 18,27 18,27 0,07 0,13  

348 177 525  348 177 525      0,33 0,65 0,99 

  3-а відповідь (глибокого аналізу)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

21 10 31  21 10 31  0,45 -0,45 0,20 0,20 0,01 0,02  

327 167 494  327 167 494  -0,45 0,45 0,20 0,20 0,00 0,00  

348 177 525  348 177 525      0,01 0,02 0,03 

  4-а відповідь (чіткого вираження 

авторської позиції)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

8 9 17  11 6 17  -2,77 2,77 7,66 7,66 0,68 1,34  

340 168 508  337 171 508  2,77 -2,77 7,66 7,66 0,02 0,04  

348 177 525  348 177 525      0,70 1,38 2,09 

  5-а відповідь (відгуків на подію, 

товар)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

21 3 24  16 8 24  4,59 -4,59 21,08 21,08 1,33 2,61  

327 174 501  332 169 501  -4,59 4,59 21,08 21,08 0,06 0,12  

348 177 525  348 177 525      1,39 2,73 4,12 

  6-а відповідь (оригінальної, цікавої 

форми подачі) Таблиця очікуваних даних         
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Продовження табл. З.11.2 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

64 28 92  61 31 92  3,02 -3,02 9,10 9,10 0,15 0,29  

284 149 433  287 146 433  -3,02 3,02 9,10 9,10 0,03 0,06  

348 177 525  348 177 525      0,18 0,36 0,54 

  7-а відповідь 

(гумору)   Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

27 27 54  36 18 54  -8,79 8,79 77,34 77,34 2,16 4,25  

321 150 471  312 159 471  8,79 -8,79 77,34 77,34 0,25 0,49  

348 177 525  348 177 525      2,41 4,74 7,14 

  8-а відповідь (відповідності тексту 

мовним нормам) Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

27 3 30  20 10 30  7,11 -7,11 50,61 50,61 2,55 5,00  

321 174 495  328 167 495  -7,11 7,11 50,61 50,61 0,15 0,30  

348 177 525  348 177 525      2,70 5,31 8,01 

  9-а відповідь (чіткішої структури)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

21 6 27  18 9 27  2,60 -2,60 6,77 6,77 0,38 0,74  

327 171 498  330 168 498  -2,60 2,60 6,77 6,77 0,02 0,04  

348 177 525  348 177 525      0,40 0,78 1,18 

  10-а відповідь 

(всього вистачає)   Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
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Продовження табл. З.11.2 

14 3 17  11 6 17  2,23 -2,23 4,98 4,98 0,44 0,87  

334 174 508  337 171 508  -2,23 2,23 4,98 4,98 0,01 0,03  

348 177 525  348 177 525      0,46 0,90 1,35 

 

 

Таблиця З.11.3 
 Значення χ2 між групами (за статтю) 

Об'єктивності  0,38 

Повноти інформації 0,99 

Глибокого аналізу 0,03 

Чіткого вираження авторської позиції 2,09 

Відгуків на подію/товар відвідувача/користувача 4,12 

Оригінальної, цікавої форми подачі 0,54 

Гумору 7,14 

Відповідності тексту мовним нормам 8,01 

Чіткішої структури 1,18 

Всього вистачає 1,35 
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Додаток З.12 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №5 (замітка, групи за статтю) 

Таблиця З.12.1 

 
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

 

  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

Об'єктивності  30 16 Об'єктивності  9,5% 9,2% 

Повноти інформації 77 63 Повноти інформації 24,4% 36,2% 

Глибокого аналізу 31 15 Глибокого аналізу 9,8% 8,6% 

Чіткого вираження авторської позиції 25 7 Чіткого вираження авторської позиції 7,9% 4,0% 

Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

14 7 Відгуків на подію/товар 

відвідувача/користувача 

4,4% 4,0% 

Оригінальної, цікавої форми подачі 62 24 Оригінальної, цікавої форми подачі 19,6% 13,8% 

Гумору 25 19 Гумору 7,9% 10,9% 

Відповідності тексту мовним нормам 17 5 Відповідності тексту мовним нормам 5,4% 2,9% 

Чіткішої структури 36 36 Чіткішої структури 11,4% 20,7% 

Всього вистачає 38 14 Всього вистачає 12,0% 8,0% 

 

Таблиця З.12.2 

Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь 

(об'єктивності)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума         

30 16 46  30 16 46  0,33 -0,33 0,11 0,11 0,00 0,01  

286 158 444  286 158 444  -0,33 0,33 0,11 0,11 0,00 0,00  

316 174 490  316 174 490      0,00 0,01 0,01 
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Продовження табл. З.12.2 

  2-а відповідь (повноти 

інформації)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

77 63 140  90 50 140  -13,29 13,29 176,51 176,51 1,96 3,55  

239 111 350  226 124 350  13,29 -13,29 176,51 176,51 0,78 1,42  

316 174 490  316 174 490      2,74 4,97 7,71 

               

  3-а відповідь (глибокого 

аналізу)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

31 15 46  30 16 46  1,33 -1,33 1,78 1,78 0,06 0,11  

285 159 444  286 158 444  -1,33 1,33 1,78 1,78 0,01 0,01  

316 174 490  316 174 490      0,07 0,12 0,19 

               

  4-а відповідь (чіткого 

вираження авторської 

позиції)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

25 7 32  21 11 32  3,86 -3,86 14,92 14,92 0,72 1,31  

291 167 458  295 163 458  -3,86 3,86 14,92 14,92 0,05 0,09  

316 174 490  316 174 490      0,77 1,41 2,18 

               

  5-а відповідь (відгуків на 

подію, товар)  Таблиця очікуваних даних         
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Продовження табл. З.12.2 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

14 7 21  14 7 21  -0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00  

302 167 469  302 167 469  0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00  

316 174 490  316 174 490      0,00 0,00 0,0004 

               

  6-а відповідь (оригінальної, 

цікавої форми подачі) Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

62 24 86  55 31 86  6,54 -6,54 42,76 42,76 0,77 1,40  

254 150 404  261 143 404  -6,54 6,54 42,76 42,76 0,16 0,30  

316 174 490  316 174 490      0,94 1,70 2,63 

               

  7-а відповідь (гумору)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

25 19 44  28 16 44  -3,38 3,38 11,39 11,39 0,40 0,73  

291 155 446  288 158 446  3,38 -3,38 11,39 11,39 0,04 0,07  

316 174 490  316 174 490      0,44 0,80 1,24 

               

  8-а відповідь (відповідності 

тексту мовним нормам ) Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

17 5 22  14 8 22  2,31 -2,31 5,35 5,35 0,38 0,68  

299 169 468  302 166 468  -2,31 2,31 5,35 5,35 0,02 0,03  

316 174 490  316 174 490      0,39 0,72 1,11 
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Продовження табл. З.12.2 

               

  9-а відповідь (чіткішої 

структури)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

36 36 72  46 26 72  -10,43 10,43 108,84 108,84 2,34 4,26  

280 138 418  270 148 418  10,43 -10,43 108,84 108,84 0,40 0,73  

316 174 490  316 174 490      2,75 4,99 7,74 

  10-а відповідь (всього 

вистачає )  Таблиця очікуваних даних  

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

38 14 52  34 18 52  4,47 -4,47 19,94 19,94 0,59 1,08  

278 160 438  282 156 438  -4,47 4,47 19,94 19,94 0,07 0,13  

316 174 490  316 174 490      0,67 1,21 1,87 

  

Таблиця З.12.3 
 Значення χ2 між групами (за статтю) 

Об'єктивності  0,01 

Повноти інформації 7,71 

Глибокого аналізу 0,19 

Чіткого вираження авторської позиції 2,18 

Відгуків на подію/товар відвідувача/користувача 0,0004 

Оригінальної, цікавої форми подачі 2,63 

Гумору 1,24 

Відповідності тексту мовним нормам 1,11 

Чіткішої структури 7,74 

Всього вистачає 1,87 
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Додаток И.1 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №6 (групи за віком) 

Таблиця И.1.1 
  До 25 

років 

(n=185) 

25-50 

років 

(n=232) 

Від 50 

років 

(n=123) 

 

  До 25 

років 

(n=185) 

25-50 

років 

(n=232) 

Від 50 

років 

(n=123) 

Так, программа заходу відрізнялась 

від зазначеної в міні-тексті 

37 60 24 Так, програма заходу відрізнялась від 

зазначеної в міні-тексті 

20% 26% 20% 

Так, при перевірці інформації малого 

тексту, я виявляв недостовірні 

відомості 

77 87 36 Так, при перевірці інформації малого 

тексту, я виявляв недостовірні 

відомості 

42% 38% 29% 

Лише в рекламних текстах можуть 

писати неправду, інші доволі 

об’єктивні 

56 70 47 Лише в рекламних текстах можуть 

писати неправду, інші доволі 

об’єктивні 

30% 30% 38% 

Ні, неправди у цих текстах я не 

виявляв 

15 15 16 Ні, неправди у цих текстах я не 

виявляв 

8% 6% 13% 

 

Таблиця И.1.2 
Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних 

Таблиця очікуваних даних         

1-а відповідь     Проміжний розрахунок Значення χ
2  

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума         

37 60 97  43 54 97  -6,03 6,03 36,40 36,40 0,85 0,67  

148 172 320  142 178 320  6,03 -6,03 36,40 36,40 0,26 0,20  

185 232 417  185 232 417      1,10 0,88 1,98 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

37 24 61  37 24 61  0,36 -0,36 0,13 0,13 0,00 0,01  

148 99 247  148 99 247  -0,36 0,36 0,13 0,13 0,00 0,00  

185 123 308  185 123 308      0,00 0,01 0,01 
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Продовження табл. И.1.2 

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

60 24 84  55 29 84  5,10 -5,10 26,05 26,05 0,47 0,90  

172 99 271  177 94 271  -5,10 5,10 26,05 26,05 0,15 0,28  

232 123 355  232 123 355      0,62 1,17 1,79 

2-а відповідь  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

77 87 164  73 91 164  4,24 -4,24 18,00 18,00 0,25 0,20  

108 145 253  112 141 253  -4,24 4,24 18,00 18,00 0,16 0,13  

185 232 417  185 232 417      0,41 0,33 0,73 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

77 36 113  68 45 113  9,13 -9,13 83,30 83,30 1,23 1,85  

108 87 195  117 78 195  -9,13 9,13 83,30 83,30 0,71 1,07  

185 123 308  185 123 308      1,94 2,92 4,85 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

87 36 123  80 43 123  6,62 -6,62 43,78 43,78 0,54 1,03  

145 87 232  152 80 232  -6,62 6,62 43,78 43,78 0,29 0,54  

232 123 355  232 123 355      0,83 1,57 2,41 

3-а відповідь  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

56 70 126  56 70 126  0,10 -0,10 0,01 0,01 0,00 0,00  

129 162 291  129 162 291  -0,10 0,10 0,01 0,01 0,00 0,00  

185 232 417  185 232 417      0,00 0,00 0,0005 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

56 47 103  62 41 103  -5,87 5,87 34,42 34,42 0,56 0,84  

129 76 205  123 82 205  5,87 -5,87 34,42 34,42 0,28 0,42  

185 123 308  185 123 308      0,84 1,26 2,09 
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Продовження табл. И.1.2 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

70 47 117  76 41 117  -6,46 6,46 41,76 41,76 0,55 1,03  

162 76 238  156 82 238  6,46 -6,46 41,76 41,76 0,27 0,51  

232 123 355  232 123 355      0,81 1,54 2,35 

4-а відповідь  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

15 15 30  13 17 30  2,19 -1,19 4,80 1,42 0,36 0,08  

170 217 387  172 215 387  -1,19 1,19 1,42 1,42 0,01 0,01  

185 232 417  185 232 417      0,37 0,09 0,46 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

15 16 31  19 12 31  -3,62 3,12 13,11 9,74 0,70 0,79  

170 107 277  166 111 277  3,12 -3,12 9,74 9,74 0,06 0,09  

185 123 308  185 123 308      0,76 0,87 1,64 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2  

15 16 31  20 11 31  -5,26 4,76 27,66 22,65 1,37 2,11  

217 107 324  212 112 324  4,76 -4,76 22,65 22,65 0,11 0,20  

232 123 355  232 123 355      1,47 2,31 3,78 

 

Таблиця И.1.3 

  Значення χ2 між групами (за віком) 

  1,2 2,3 1,3 

Так, программа заходу відрізнялась від зазначеної в міні-тексті 1,98 1,79 0,01 

Так, при перевірці інформації малого тексту, я виявляв недостовірні відомості 0,73 2,41 4,85 

Лише в рекламних текстах можуть писати неправду, інші доволі об’єктивні 0,001 2,35 2,09 

Ні, неправди у цих текстах я не виявляв 0,46 3,78 1,64 
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Додаток И.2 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №6 (групи за статтю) 

Таблиця И.2.1 
  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

 

  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

Так, програма заходу відрізнялась від 

зазначеної в міні-тексті 

92 29 Так, програма заходу відрізнялась від 

зазначеної в міні-тексті 

26% 16% 

Так, при перевірці інформації малого 

тексту, я виявляв недостовірні відомості 

116 84 Так, при перевірці інформації малого 

тексту, я виявляв недостовірні відомості 

32% 46% 

Лише в рекламних текстах можуть писати 

неправду, інші доволі об’єктивні 

117 56 Лише в рекламних текстах можуть 

писати неправду, інші доволі об’єктивні 

33% 30% 

Ні, неправди у цих текстах я не виявляв 32 14 Ні, неправди у цих текстах я не виявляв 9% 8% 

 

Таблиця И.2.2 
Табл. спряженості 

(чотирипільна таблиця) 

фактичних даних  Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь       Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума         

92 29 121  80 41 121  12,01 -12,01 144,13 144,13 1,80 3,51  

265 154 419  277 142 419  -12,01 12,01 144,13 144,13 0,52 1,02  

357 183 540  357 183 540      2,32 4,53 6,85 

               

  2-а відповідь              

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

116 84 200  132 68 200  -16,22 16,22 263,16 263,16 1,99 3,88  

241 99 340  225 115 340  16,22 -16,22 263,16 263,16 1,17 2,28  

357 183 540  357 183 540      3,16 6,17 9,33 
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Продовження табл. И.2.2 

               

  3-а відповідь              

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

117 56 173  114 59 173  2,63 -2,63 6,91 6,91 0,06 0,12  

240 127 367  243 124 367  -2,63 2,63 6,91 6,91 0,03 0,06  

357 183 540  357 183 540      0,09 0,17 0,26 

               

  4-а відповідь              

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

32 14 46  30 16 46  1,59 -1,59 2,52 2,52 0,08 0,16  

325 169 494  327 167 494  -1,59 1,59 2,52 2,52 0,01 0,02  

357 183 540  357 183 540      0,09 0,18 0,27 

 

Таблиця И.2.3 

  Значення χ2 між групами (за статтю) 

Так, програма заходу відрізнялась від зазначеної в міні-тексті 6,85 

Так, при перевірці інформації малого тексту, я виявляв недостовірні відомості 9,33 

Лише в рекламних текстах можуть писати неправду, інші доволі об’єктивні 0,26 

Ні, неправди у цих текстах я не виявляв 0,27 
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Додаток К.1 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №7 (групи за віком) 

Таблиця К.1.1 
  До 25 років 

(n=185) 

25-50 років 

(n=232) 

Від 50 років 

(n=123) 

 

  До 25 років 

(n=185) 

25-50 років 

(n=232) 

Від 50 років 

(n=123) 

Дуже важливо 128 136 53 Дуже важливо 69% 59% 43% 

Важливо 55 93 60 Важливо 30% 40% 49% 

Не важливо 2 3 10 Не важливо 1% 1% 8% 

 

Таблиця К.1.2 
Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних          

  1-а відповідь (Дуже 

важливо)  Таблиця очікуваних даних  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума         

128 136 264  117 147 264  10,88 -10,88 118,32 118,32 1,01 0,81  

57 96 153  68 85 153  -10,88 10,88 118,32 118,32 1,74 1,39  

185 232 417  185 232 417      2,75 2,20 4,95 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

128 53 181  109 72 181  19,28 -19,28 371,81 371,81 3,42 5,14  

57 70 127  76 51 127  -19,28 19,28 371,81 371,81 4,87 7,33  

185 123 308  185 123 308      8,29 12,47 20,77 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

136 53 189  124 65 189  12,48 -12,48 155,86 155,86 1,26 2,38  

96 70 166  108 58 166  -12,48 12,48 155,86 155,86 1,44 2,71  

232 123 355  232 123 355      2,70 5,09 7,79 

  2-а відповідь (Важливо)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

55 93 148  66 82 148  -10,66 10,66 113,62 113,62 1,73 1,38  
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Продовження табл. К.1.2 

130 139 269  119 150 269  10,66 -10,66 113,62 113,62 0,95 0,76  

185 232 417  185 232 417      2,68 2,14 4,82 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

55 60 115  69 46 115  -14,07 14,07 198,10 198,10 2,87 4,31  

130 63 193  116 77 193  14,07 -14,07 198,10 198,10 1,71 2,57  

185 123 308  185 123 308      4,58 6,88 11,46 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

93 60 153  100 53 153  -6,99 6,99 48,84 48,84 0,49 0,92  

139 63 202  132 70 202  6,99 -6,99 48,84 48,84 0,37 0,70  

232 123 355  232 123 355      0,86 1,62 2,48 

  3-а відповідь (Не важливо)  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

2 3 5  2 3 5  0,28 -0,28 0,08 0,08 0,04 0,03  

183 229 412  183 229 412  -0,28 0,28 0,08 0,08 0,00 0,00  

185 232 417  185 232 417      0,04 0,03 0,07 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

2 10 12  7 5 12  -4,71 4,71 22,16 22,16 3,07 4,62  

183 113 296  178 118 296  4,71 -4,71 22,16 22,16 0,12 0,19  

185 123 308  185 123 308      3,20 4,81 8,01 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

3 10 13  8 5 13  -5,00 5,00 24,96 24,96 2,94 5,54  

229 113 342  224 118 342  5,00 -5,00 24,96 24,96 0,11 0,21  

232 123 355  232 123 355      3,05 5,75 8,80 

 

 

 



338 

 

 

Таблиця К.1.3 

  Значення χ2 між групами (за віком) 

  1,2 2,3 1,3 

Дуже важливо 4,95 7,79 20,77 

Важливо 4,82 2,48 11,46 

Не важливо 0,07 8,80 8,01 
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Додаток К.2 

 Розрахунок значення χ2 для питання анкети №7 (групи за статтю)  

Таблиця К.2.1 
  Жінки (n=357) Чоловіки (n=183)    Жінки (n=357) Чоловіки (n=183) 

Дуже важливо 207 110  Дуже важливо 58% 60% 

Важливо 144 64  Важливо 40% 35% 

Не важливо 6 9  Не важливо 2% 5% 

 

Таблиця К.2.2 

Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь (Дуже 

важливо)      Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума         

207 110 317  210 107 317  -2,57 2,57 6,62 6,62 0,03 0,06  

150 73 223  147 76 223  2,57 -2,57 6,62 6,62 0,04 0,09  

357 183 540  357 183 540      0,08 0,15 0,23 

  2-а відповідь (Важливо)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

144 64 208  138 70 208  6,49 -6,49 42,11 42,11 0,31 0,60  

213 119 332  219 113 332  -6,49 6,49 42,11 42,11 0,19 0,37  

357 183 540  357 183 540      0,50 0,97 1,47 

  3-а відповідь (Не важливо)  Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

6 9 15  10 5 15  -3,42 3,42 11,67 11,67 1,18 2,30  

351 174 525  347 178 525  3,42 -3,42 11,67 11,67 0,03 0,07  

357 183 540  357 183 540      1,21 2,36 3,57 
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Таблиця К.2.3 

 
  Значення χ2 між групами (за статтю) 

Дуже важливо 0,066 

Важливо 0,165 

Не важливо 3,680 
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Додаток Л.1 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №8 (групи за віком) 

Таблиця Л.1.1 
  До 25 

років 

(n=185) 

25-50 

років 

(n=232) 

Від 50 

років 

(n=123) 

 

  До 25 

років 

(n=185) 

25-50 

років 

(n=232) 

Від 50 

років 

(n=123) 

Завжди, оскільки мені не вистачає 

одного джерела інформації 

30 48 24 Завжди, оскільки мені не вистачає 

одного джерела інформації 

16% 21% 19% 

Завжди, оскільки в цих текстах 

зазвичай недостатньо повно 

висвітлено подію 

43 53 32 Завжди, оскільки в цих текстах 

зазвичай недостатньо повно 

висвітлено подію 

23% 23% 26% 

Інколи 98 112 54 Інколи 53% 48% 44% 

Рідко, в міні-текстах я знаходжу всю 

необхідну інформацію 

14 19 13 Рідко, в міні-текстах я знаходжу 

всю необхідну інформацію 

8% 8% 11% 

 

Таблиця Л.1.2 
Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних Таблиця очікуваних даних         

  1-а відповідь         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2
 

30 48 78  35 43 78  -4,60 4,60 21,20 21,20 0,61 0,49  

155 184 339  150 189 339  4,60 -4,60 21,20 21,20 0,14 0,11  

185 232 417  185 232 417      0,75 0,60 1,35 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

30 24 54  32 22 54  -2,44 2,44 5,93 5,93 0,18 0,27  

155 99 254  153 101 254  2,44 -2,44 5,93 5,93 0,04 0,06  

185 123 308  185 123 308      0,22 0,33 0,56 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
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Продовження табл. Л.1.2 
48 24 72  47 25 72  0,95 -0,95 0,90 0,90 0,02 0,04  

184 99 283  185 98 283  -0,95 0,95 0,90 0,90 0,00 0,01  

232 123 355  232 123 355      0,02 0,05 0,07 

  2-а відповідь   Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 53 96  43 53 96  0,41 -0,41 0,17 0,17 0,00 0,00  

142 179 321  142 179 321  -0,41 0,41 0,17 0,17 0,00 0,00  

185 232 417  185 232 417      0,01 0,00 0,01 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

43 32 75  45 30 75  -2,05 2,05 4,20 4,20 0,09 0,14  

142 91 233  140 93 233  2,05 -2,05 4,20 4,20 0,03 0,05  

185 123 308  185 123 308      0,12 0,19 0,31 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

53 32 85  56 29 85  -2,55 2,55 6,50 6,50 0,12 0,22  

179 91 270  176 94 270  2,55 -2,55 6,50 6,50 0,04 0,07  

232 123 355  232 123 355      0,15 0,29 0,44 

  3-а відповідь   Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

98 112 210  93 117 210  4,83 -4,83 23,37 23,37 0,25 0,20  

87 120 207  92 115 207  -4,83 4,83 23,37 23,37 0,25 0,20  

185 232 417  185 232 417      0,51 0,40 0,91 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

98 54 152  91 61 152  6,70 -6,70 44,91 44,91 0,49 0,74  

87 69 156  94 62 156  -6,70 6,70 44,91 44,91 0,48 0,72  

185 123 308  185 123 308      0,97 1,46 2,43 
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Продовження табл. Л.1.2 
               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

112 54 166  108 58 166  3,52 -3,52 12,36 12,36 0,11 0,21  

120 69 189  124 65 189  -3,52 3,52 12,36 12,36 0,10 0,19  

232 123 355  232 123 355      0,21 0,40 0,62 

  4-а відповідь  Таблиця очікуваних даних         

Група 1 Група 2 Сума  Група 1 Група 2 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

14 19 33  15 18 33  -0,64 0,64 0,41 0,41 0,03 0,02  

171 213 384  170 214 384  0,64 -0,64 0,41 0,41 0,00 0,00  

185 232 417  185 232 417      0,03 0,02 0,05 

               

Група 1 Група 3 Сума  Група 1 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

14 13 27  16 11 27  -2,22 2,22 4,92 4,92 0,30 0,46  

171 110 281  169 112 281  2,22 -2,22 4,92 4,92 0,03 0,04  

185 123 308  185 123 308      0,33 0,50 0,83 

               

Група 2 Група 3 Сума  Група 2 Група 3 Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

19 13 32  21 11 32  -1,91 1,91 3,66 3,66 0,17 0,33  

213 110 323  211 112 323  1,91 -1,91 3,66 3,66 0,02 0,03  

232 123 355  232 123 355      0,19 0,36 0,55 

 

Таблиця Л.1.3 
  Значення χ2 між групами (за віком) 

  1,2 2,3 1,3 

Завжди, оскільки мені не вистачає одного джерела інформації 1,35 0,07 0,56 

Завжди, оскільки в цих текстах зазвичай недостатньо повно висвітлено подію 0,01 0,44 0,31 

Інколи 0,91 0,62 2,43 

Рідко, в міні-текстах я знаходжу всю необхідну інформацію 0,05 0,55 0,83 
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Додаток Л.2 

Розрахунок значення χ2 для питання анкети №8 (групи за статтю) 

Таблиця Л.2.1 
  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

 

  Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) 

Завжди, оскільки мені не вистачає одного 

джерела інформації 

70 32 Завжди, оскільки мені не вистачає одного 

джерела інформації 

20% 17% 

Завжди, оскільки в цих текстах зазвичай 

недостатньо повно висвітлено подію 

74 54 Завжди, оскільки в цих текстах зазвичай 

недостатньо повно висвітлено подію 

21% 30% 

Інколи 184 80 Інколи 52% 44% 

Рідко, в міні-текстах я знаходжу всю 

необхідну інформацію 

29 17 Рідко, в міні-текстах я знаходжу всю 

необхідну інформацію 

8% 9% 

 

 

Таблиця Л.2.2 

Табл. спряженості (чотирипільна 

таблиця) фактичних даних Таблиця очікуваних даних         

               

  1-а відповідь         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2
 

70 32 102  67 35 102  2,57 -2,57 6,59 6,59 0,10 0,19  

287 151 438  290 148 438  -2,57 2,57 6,59 6,59 0,02 0,04  

357 183 540  357 183 540      0,12 0,23 0,36 

               

  2-а відповідь   Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

74 54 128  85 43 128  -10,62 10,62 112,83 112,83 1,33 2,60  

283 129 412  272 140 412  10,62 -10,62 112,83 112,83 0,41 0,81  
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Продовження табл. Л.2.2 

357 183 540  357 183 540      1,75 3,41 5,16 

               

  3-а відповідь   Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

184 80 264  175 89 264  9,47 -9,47 89,62 89,62 0,51 1,00  

173 103 276  182 94 276  -9,47 9,47 89,62 89,62 0,49 0,96  

357 183 540  357 183 540      1,00 1,96 2,96 

               

  4-а відповідь   Таблиця очікуваних даних         

Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  
Жінки 

(n=357) 

Чоловіки 

(n=183) Сума  Проміжний розрахунок Значення χ
2 
 

29 17 46  30 16 46  -1,41 1,41 1,99 1,99 0,07 0,13  

328 166 494  327 167 494  1,41 -1,41 1,99 1,99 0,01 0,01  

357 183 540  357 183 540      0,07 0,14 0,21 

 

Таблиця Л.2.3 
  Значення χ2 між групами (за статтю) 

Завжди, оскільки мені не вистачає одного джерела інформації 0,360 

Завжди, оскільки в цих текстах зазвичай недостатньо повно висвітлено подію 5,160 

Інколи 2,960 

Рідко, в міні-текстах я знаходжу всю необхідну інформацію 0,210 

 


