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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства інтелектуальна потреба в 

отриманні інформації задовольняється, головним чином, за допомогою 

засобів масового інформування. Мас-медіа давно вже стали могутнім 

важелем управління суспільством, що зумовлюється не лише провідною 

роллю ЗМІ в житті людини, а й специфікою подання медійного матеріалу. 

Основним інструментом медіа є слово. Маючи експліцитне та імпліцитне 

значення, слова можуть цілком змінювати сприйняття повідомлення. 

Зазначена особливість створює ідеальні умови для маніпулювання 

суспільною свідомістю. Найслабшою ланкою в захисному бар’єрі психіки є 

емоції, які становлять значний інтерес для маніпулятора. Однією з основних і 

найсильніших емоцій людини є страх [7]. Це дослідження присвячене 

висвітленню того, як саме закладається, посилюється страх в аудиторії. 

Актуальність такої теми зумовлена кількома параметрами. По-перше, у 

дослідженні розкривається специфіка і побудова технологічних 

характеристик формування страху. Соціально виправданою є позиція, що 

медіа не повинні нагнітати страх. Проте ті медіа, які можуть вважатися 

взірцевими з погляду дотримання журналістських стандартів, все одно не 

оминають тем, які є страхогенерувальними. Тому це дослідження має 

відповісти на питання: наскільки засоби масової інформації проявляють себе 

в площині відображення страхогенерувальних тем. По-друге, хоча в Україні 

активно проводяться соціологічні дослідження, які показують, чого бояться 

українці, але ці дослідження мало відображаються у соціальному дискурсі. 

Соціологічні опитування відображають зміст соціальних очікувань аудиторії, 

який не завжди враховується журналістами під час написання матеріалів. 

Тому важливо довести, що журналістам варто уважно й обережно ставитися 

до розкриття страхогенерувальних тем, адже вони можуть створювати 

негативні контексти.  
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Теоретико-методологічна база дослідження. Вивчення емоцій 

перебуває в центрі уваги кількох наук. У розрізі психології дослідженню 

емоційних станів присвятили свої праці українські науковці: І.Ф. Аршава, 

М.Й. Варій, С.П. Дерев’янко, М.А. Кузнєцова, І.О Лапченко, О.В. 

Милославська, І.П. Сопрун та інші. Серед зарубіжних науковців зазначимо 

В.В. Бойко, К. Ізарда, Є.П. Ільїна, П. Екмана, П. М. Якобсона та ін. У розрізі 

філології емоції вивчали такі зарубіжні вчені, як П.О. Селігей, 

О.Д. Федоренко та деякі інші. Страх як феномен у своїх роботах вивчали 

З. Фрейд, К. Ізард, Ф. Ріман, Б.Д. Карвасарський, Б.Дж. Седок, Г.І. Каплан, 

А. Кемпінський, В. Ю. Щербатих, І. Тютюкін, а також українські вчені 

О. С. Туренко, С.Д. Максименко, В. О. Соловієнко, О. А. Чернікова, 

М.Й. Варій.  

Серед досліджень, присвячених керуванню емоціями аудиторії, варто 

відзначити роботи українських дослідників Ю. Д. Гаврильця, В.В. Бадрака, 

В.Ф. Іванова, В.І. Ільченко, В.М. Корнєєва, В.В. Різуна, А. І. Наджос. Є також 

роботи, що аналізують вплив тексту на емоції з психолінгвістичних позицій 

(Н. Вітт, Е. Носенко, А. Шахнарович), стилістичних (Т. Матвєєв, Е. 

Азнауров, А. Болотов), лінгвокультурологічних (М. Нашхоєва, А. 

Вежбицька, І. Томашева), когнітивних (А. Баранов, Ф. Данеш). Питання, 

пов’язані із впливом соціальнокомунікаційних технологій на 

психофізіологічний стан і критичне мислення людини, розглядають у своїх 

працях зарубіжні й українські дослідники: Г.В. Гвоздев, Ж. Гоне, О.Я. Гоян, 

Р. Капусьцінський, Д. Лалл, Й.Д. Лось, Г.В. Онкович, І.Л. Пенчук, 

Б.В. Потятиник, Т.О. Пшенична, В.Л. Скуратівський, С.М. Стерденко, 

О.В. Федоров, І.А. Хоменко, Н.І. Череповська, В.Е. Шевченко та інші. 

Серед зарубіжних науковців, що розробляли проблему 

медіатехнологій, варто виокремити Т. Расмусена, який написав монографію 

«Комунікаційні технології та медіатизація суспільного життя»; Л.А. Ліврау 

та С. Лінінгстоуна, за редакцією яких світ побачила колективна наукова 

робота «Нові медіа»; А.П. Константинова. Серед українських науковців, що 
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вивчали комунікаційні технології, найбільш визначними можна назвати 

роботи В.В. Різуна, О.М. Холода та В.М. Корнєєва. 

З-поміж зарубіжних праць, присвячених функціонуванню стереотипів 

та міфів у соціальнокомунікаційному середовищі, варто відзначити роботи 

У. Ліппмана, Е. Лакло, Ш. Муффа, Л. Дж. Філіпс; серед український 

досліджень – Л.М. Хавкіної, А. В. Ставицького, Г. Куца, М. Бутиріної, 

І.Р. Гуцуляк, А. О. Худолія. 

Проблеми журналістської етики, медіакультури та дотримання 

професійних стандартів у свої роботах вивчали Т.О. Приступенко, 

С.К. Шайхитдинова, Н.І. Зражевська, Т.С. Крайнікова, Л.М. Лазарєва, 

А.Г. Смусь, Т.І. Петрів, А. Сафаров, В. Сюмар, О.В. Чекмишев, В.Ф. Іванов 

та інші. 

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

Дисертацію виконано в рамках наукової теми Інституту журналістики 

№11БФ045-01 «Український медійний контент у соціальному вимірі», а 

також програм і планів кафедри соціальних комунікацій Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Мета дослідження: встановити якісні та кількісні характеристики 

використання засобами масової інформації страхогенерувального контенту в 

період 2013-2015 рр. 

Мета роботи передбачає виконання таких завдань: 

1. На підставі аналізу літературних джерел описати психолого-

психіатричну картину емоційного маніпулювання аудиторією в сучасній 

науці. 

2. Проаналізувати теоретичне осмислення емоційного 

маніпулювання в соціальнокомунікаційних дослідженнях. 

3. Розробити математичну модель аналізу емотивності текстів і 

методику дослідження способів і форм використання страхогенерувальних 

складників у медіа. 
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4. Виявити тенденції використання засобів створення страху в 

обраних медіа; визначити оцінку цього явища фаховим середовищем. 

5. Побудувати алгоритм протидії навіюванню страху, що 

продукують працівникими ЗМІ і аудиторія.  

Об’єктом дослідження є контент засобів масової інформації, а 

предметом – засоби продукування тривожності та страху в медіатекстах і 

специфіка їх використання в українських ЗМІ. 

Методи дослідження. При проведенні дослідження застосовувалися 

загальнонаукові методи: аналіз документальних даних, зафіксованих у 

наукових працях, що дав можливість визначити, які сторони та проблеми вже 

досить добре розроблені, а з яких ведуться наукові дискусії; що застаріло і 

які питання ще не вирішені. 

Джерела дослідження – газети «Дзеркало тижня», «Коментарі», 

«2000», «Газета по-українськи», а також інтернет-портали «i.ua» та 

«bigmir.net» – опрацьовано за допомогою контент-аналізу. Експертне 

опитування та групове анкетування дало змогу зробити ранжування 

компонентів тексту і визначити, які візуалізації найбільше лякають 

аудиторію. Метод групування використано для того, щоб отримати 

впорядкований опис різнорідних об’єктів (відповідей на відкрите запитання 

експертного опитування). Моніторинг був застосований для виявлення 

позиції фахового середовища щодо використання страхоформувальних 

чинників у медіатекстах. Метод моделювання використаний у дослідженні 

для виведення математичної формули, за допомогою якої вираховувався 

якісний показник емотивності текстів. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дослідженні вперше:  

 запропоновано методологію виявлення страхогенерувального 

контенту в широких масивах тексту ЗМІ; 

  визначено критерії оцінювання страхогенерувального потенціалу 

текстів ЗМІ; 
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  описано засоби експлікації та форми страхогенерувальних 

чинників у медійних текстах; 

  побудовано математичну модель оцінювання емотивності 

медійних текстів; 

  розроблено рекомендації щодо зменшення емоційного 

маніпулювання при висвітленні в медіа потенційно страхогенерувальних 

тем. 

Удосконалено: 

–  методи аналізу емоційних впливів; 

– технологію використання математичного моделювання в 

соціальнокомунікаційних дослідженнях. 

Набули подальшого розвитку: 

– соціальнокомунікаційна теорія впливогенності медіатексту; 

– система кваліфікації комунікаційних технологій у частині їх 

соціальної ефективності; 

– система прикладних практик аналізу емотивності тексту. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні висновки 

дисертації доповнюють наукові знання про емотивний дискурс соціальних 

комунікацій, а також дають змогу журналістам-практикам зрозуміти, яким 

чином можна корегувати страхоформувальний вплив на аудиторію. 

Результати та основні положення дослідження можуть бути 

використані для вивчення великих масивів тексту за створеною моделлю 

аналізу емотивності. Окремий важливий напрям упровадження результатів 

дослідження – оновлення практичного інструментарію аналізу медіатекстів 

при підготовці журналістів і рекламістів. Не менш важливою є можливість 

використання отриманих результатів у формах тренінгових комунікацій для 

підвищення рівня медіаосвіти аудиторії, для написання підручників та 

укладання навчальних посібників із методології дослідження соціальних 

комунікацій, прикладних соціальнокомунікаційних технологій, у підготовці 

спецкурсів і спецсемінарів із журналістики. 
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Апробація результатів дисертації. Апробацію результатів 

дослідження представлено в доповідях та виступах на 8 міжнародних, 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених 

«Дослідження вербального і невербального компонентів контенту ЗМК» (м. 

Київ, 21 березня 2014 р.); XV та XVIII Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (1 липня та 30 вересня 2015 

р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Прикладні та 

фундаментальні аспекти досліджень в соціальних комунікаціях» (м. Івано-

Франківськ, 20-22 травня 2015 р.); Всеукраїнській науковій конференції 

«Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: 

історія, стан, перспективи» (м. Ужгород, 21-25 вересня 2015 р.); «Actual 

Problems of Science and Education» (м. Будапешт, 31 січня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

медіаосвіти в Україні та світі» (м. Запоріжжя, 3-4 березня 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених 

«Правове регулювання медіадіяльності: соціальнокомунікаційний аспект» (м. 

Київ, 17 березня 2016 р.) 

Публікації. Результати дисертації викладено в 13 публікаціях (із них 3 

– у фахових наукових збірниках і журналах, 2 – у закордонних виданнях, 8 – 

у матеріалах конференцій). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, включно з 

розробками, ідеями та результатами, виконано здобувачем самостійно. Також 

самостійно здійснені виступи з цієї теми на наукових конференціях і 

написані наукові статті. 

Структура й обсяг дисертації. Дослідження включає у себе: вступ, 

три розділи, кожний з яких має по три підрозділи і супроводжується 

висновками, загальні висновки, список використаних джерел, який нараховує 

146 позицій, додатки, які складаються із 3 таблиць 10 графіків, а також двох 
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опитувань. Загальний обсяг дисертації – 216 сторінки, з них основного тексту 

– 156 сторінки. 
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РОЗДІЛ І. ЗАСОБИ ЕМОЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ АУДИТОРІЄЮ В 

ДОСЛІДЖЕННЯХ МЕДІА 

 

Засоби емоційного керування аудиторією в сучасній науці досліджені 

досить ґрунтовно, але говорити про вичерпну вивченість всіх аспектів цього 

питання не можна. Перед нами стоїть завдання не тільки окреслити цілком 

нову страхогенерувальну палітру емоційного оперування, але й показати, в 

яких теоретичних контекстах, наукових парадигмах відбиваються знання про 

предмет нашого дослідження, що актуальні на сьогоднішній день. 

 

1.1. Психолого-психіатрична картина емоційного керування 

аудиторією в сучасній науці 

Медіа в наш час все більше стверджуються в ролі четвертої влади. Засоби 

масової комунікації сьогодні стали потужним інструментом впливу на 

психологічний, соціальний стан людей. За будь-яким повідомленням стоїть 

певна мета, поставлена людиною або соціальною групою. Тому початкова 

функція ЗМІ «інформувати» змістилася до полюса «формувати думку». І для 

цього широко використовуються методи, що вливають на прийняття рішень. 

К.С. Серажим зазначає, що комунікативний акт виглядає як рух інформації у 

ланцюгу «відправник – канал – одержувач», який реалізується в реальному 

або потенційному зв'язку у формі діалогу, а також як вплив на керований 

об'єкт, що досягається внаслідок обміну повідомленнями [113, c.42]. Таким 

чином, засоби масової інформації впливають на кожну людину і на 

суспільство в цілому. Вони формують певні емоції і спонукають до певних 

дій як негативного, так і позитивного характеру. Медіа сьогодні – це 

інструмент для формування громадської думки, а також впливу на масову 

свідомість, яка не в змозі чинити опір. Сьогодні український простір надає 

нам надзвичайно широке поле для вивчення засобів впливу на емоції 

аудиторії. Досить лише проаналізувати журналістські матеріали, які 

стосуються найболючіших тем: воєнних дій в Україні, політичних перипетій, 

реформ та «перезавантаження» влади, економічної ситуації в державі. Ці 
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матеріали, як правило, містять цілий спектр інструментів для впливу на 

людську свідомість (окрім зазначених вище): навішування ярликів, 

стереотипізація, використання маркерів, використання емоційно забарвленої 

лексики. Усі ці механізми спрямовані на те, аби викликати в читача бурхливі 

емоції, зазвичай, незгоду, обурення, страх, ненависть. 

Вивчення емоцій  лежить у площині кількох наук. У галузі психології свої 

дослідження емоційним станам присвятили такі українські науковці, як І.Ф. 

Аршава, М.Й. Варій, С.П. Дерев'янко, М.А. Кузнєцова, І.О. Лапченко, О.В. 

Милославська, І.П. Сопрун  та інші. Серед зарубіжних науковців зазначимо 

В.В. Бойко, К. Ізарда, Є.П. Ільїна, П. Екмана, П.М. Якобсона тощо. У розрізі 

філології емоції вивчали П.О. Селігей, О.Д.  Федоренко та інші. 

Серед журналістикознавчих досліджень, присвячених емоційному 

оперуванню аудиторією, варто відзначити роботи українських дослідників 

Ю.Д. Гаврильця, В.Ф. Іванова, В.М. Корнєєва,  В.В Різуна. Функціонування 

емоційних станів вивчаються також у межах педагогічних, медичних, 

юридичних, мистецтвознавчих та інших наук. 

Питання, що пов'язані безпосередньо із впливом соціально-

комунікаційних технологій на психофізіологічний стан людини, а також 

виховання критичного мислення в аудиторії, розглядають у своїх працях 

зарубіжні й вітчизняні дослідники: Г.В. Гвоздев, Ж. Гоне, О.Я. Гоян, Р. 

Капусьцінський, Д. Лалл,  Й.Д. Лось, Г.В. Онкович, І.Л. Пенчук, Б.В. 

Потятиник, Т.О. Пшенична, В.Л. Скуратівський, С.М. Стерденко, О.В. 

Федоров, І.А. Хоменко, Н.І. Череповська, В.Е. Шевченко та ін. 

Аналізуючи емоції в нашому дослідженні, ми спираємось на визначення 

доктора психологічних наук М.Й. Варія: «Емоції – це переживання людиною 

ситуативного чи дійового значення предметів та явищ минулого, 

теперішнього або майбутнього». М. Варій також зазначає, що 

психоенергетичний потенціал емоцій, на відміну від почуттів, виникаючи, 

може швидко збільшуватися, а потім так само легко об’єктивуватися в інше 

психічне [18, c.166]. Це важливий момент для дослідження у соціально-
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комунікаційних текстах емоційних складників, особливо страху. Адже 

дослідників цікавить, у що саме, у який масовокомунікаційний ефект 

перероджується емоція.  

У дослідженні ми будемо оперувати поняттями «страхогенерувальні» та 

«страхоформувальні» складники. За Академічним словником української 

мови, генерувати - викликати появу, утворення чого-небудь. [115, c.50], а 

формувати – «надавати чому-небудь певної форми (у 1 знач.), вигляду тощо; 

давати існування чому-небудь» [115, c.624]. Таким чином, ці два поняття ми 

будемо вживати як  синонім для одного і того ж явища - процесу утворення 

емоції страху. Отже, страхогенерувальні та страхоформувальні 

складники - це елементи тексту, архітектоніки, дизайну медіапродукту, які 

потенційно здатні викликати емоцію страху у комуніката. 

Оскільки емоції – це, зокрема, фізіологічний процес, то варто розібратися, 

як він працює. Це дасть змогу повніше осягнути картину їхнього 

функціонування й у комунікативній сфері.  

Фізіологічні механізми емоцій складаються як із процесів, що протікають 

у підкіркових центрах і у вегетативній нервовій системі, так і з процесів 

вищої нервової діяльності в корі головного мозку (останні переважають). Ці 

механізми можуть бути представлені в такому вигляді: нервові збудження, 

викликані в корі головного мозку тими чи іншими зовнішніми і внутрішніми 

подразниками (а також залишкові збудження, що лежать в основі спогаду), 

широко захоплюють ділянку підкіркових центрів і вегетативної нервової 

системи. Це призводить до відповідних змін вегетативних процесів, 

викликаючи судинно-рухові реакції, збліднення або почервоніння обличчя, 

відлив крові від внутрішніх органів, виділення продуктів внутрішньої 

секреції тощо. Вегетативні зміни, зі свого боку, через аферентні провідники 

знову передаються в кору головного мозку, нашаровуються на наявні там 

збудження і створюють складну картину нервових процесів, які і складають 

основу того чи іншого емоційного стану [129]. 
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У психології існує декілька теорій про природу, структуру, функції та 

динамку протікання емоцій або емоційних процесів: соматична теорія емоцій 

Джеймса-Ланге, таламічна теорія емоцій Кенон-Барда, лімбічна теорія 

емоцій (найяскравіший представник цієї теорії – Дж. Пейпец), інформаційна 

теорія П.В. Симонова, біологічна теорія емоції П.К. Анохіна, ейрокультурна 

теорія емоцій П. Екмана та інші. Ми не зупинятимемося на них детально, 

адже це тема для окремого дисертаційного дослідження. Головне розуміти, 

що емоції тісно пов'язані з особистістю, з потребами людини, впливають на 

життєдіяльність організму. Проявляються у всіх видах людської діяльності. 

Наявні відмінності в прояві емоцій значною мірою зумовлюють 

неповторність конкретної людини, іншими словами, визначають її 

індивідуальність. І.А. Переверзева проводила аналіз індивідуальних 

відмінностей за емоційністю ще у 80-х роках ХХ століття. Дослідження 

виявили, що у контролі емоційної експресії виявляються індивідуальні 

відмінності в залежності від якості емоцій, що переживає людина [89]. В 

індивідів зі стійкою схильністю до переживання негативних емоцій 

виявлено: більш високий ступінь контролю експресії як позитивних, так і 

негативних емоцій; негативні емоції частіше переживаються, ніж 

виражаються (тобто контроль їх вираження здійснюється у формі 

«придушення»; позитивні емоції, навпаки, частіше висловлюються, ніж 

переживаються (тобто контроль їх вираження відбувається у формі 

«симуляції»: суб'єкти виражають не пережиті емоції радості). Це пов'язано із 

тим, що експресія позитивних емоцій сприяє здійсненню спілкування, а 

також продуктивності діяльності. Саме тому люди, які схильні до 

переживання негативних емоцій, за рахунок більш високого ступеня 

контролю емоційної експресії, значно рідше виражають негативні емоції, 

«маскують» свої переживання експресією позитивних емоцій. В осіб із 

переважанням позитивних емоцій І.А. Переверзева не виявляє відмінностей 

між частотою переживання і частотою вираження різних емоцій, що свідчить 

про більш слабкий контроль над своїми емоціями [49, c.269].  
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Цікавість до емоцій у журналістикознавчій сфері викликана тим, що 

будь-яка комунікація між людьми завжди супроводжується емоційними 

проявами. Вербальні та невербальні прояви емоції дозволяють людині 

передати інформацію про своє ставлення до інших людей, явищ, подій, про 

свій стан. Таким чином, емоції виконують комунікативну функцію. 

Доктор психологічних наук, професор В.В. Бойко вводить у науковий 

обіг поняття стереотипу емоційної поведінки. Він визначає такий стереотип 

як сукупність стійких характеристик емоцій (реакцій та станів), якими 

людина найчастіше відповідає на зовнішні та внутрішні значущі для неї 

впливи відповідно до своєї природи, стану здоров'я і виховання. 

Стереотип емоційної поведінки відображає специфіку емоцій, які 

властиві конкретній особистості. В однієї людини можуть переважати 

позитивні емоції, в іншої – негативні, для когось характерні яскраві і сильні 

емоції, а в когось вони слабкі, невиразні або невизначені. 

 Науковець відзначає, що стереотип емоційної поведінки обумовлений, 

по-перше і в основному, станом мозку, який визначає стійкі емоційні 

властивості та інтелектуальні потенції індивіда; по-друге, станом інших 

внутрішніх органів, які викликають ті чи інші специфічні емоції; по-третє, 

вродженими властивостями нервової системи і природною життєвою 

енергією, що виражається в темпераменті; по-четверте, меншою мірою, 

виховним впливом, який може виробити в людини певні форми емоційної 

поведінки (реакцій та станів) у типових обставинах. «Зрозуміло, крім 

емоційного стереотипу, людина виявляє різні інші емоції, однак вони так чи 

інакше відчувають на собі вплив стереотипу»  [9, с.29-30]. 

Спираючись на виокремлені В.В. Бойко стереотипи, можна глибше 

зрозуміти емоційні комунікаційні ефекти, які продукує ЗМІ несвідомо чи 

цілеспрямовано. Стереотипи – не лише емоційний, а взагалі  як відносно 

стійкі та спрощені образи – є окремим предметом вивчення 

журналістикознавців, адже спеціально вироблені та запущені в медіа 

стереотипи та страхогенерувальні міфи можуть деструктивно впливати на 
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суспільство. Особливо такі технології можна спостерігати під час 

інформаційних війн, які передбачають насамперед заходи 

пропагандистського впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній 

галузях і маніпулювання масами.  

Емоційні стереотипи в різних людей можуть суттєво відрізнятися, але, 

незалежно від ступеня прояву, всі емоції відіграють важливу роль як для 

біологічного, так і для соціального існування людини. У цьому дослідженні 

ми будемо розглядати функціонування у медіасередовищі однієї з основних 

та найсильніших емоцій людини – страху.  

Страх, безперечно, належить до найсильніших емоцій людини. Ми 

свідомо робимо акцент на тому, що це не почуття, а емоція. Вивченню 

емоцій та почуттів як окремих психологічних станів індивіда присвячено 

багато наукових праць. Науковці, що вивчають психологію афективних 

процесів, наштовхуються на низку суттєвих теоретичних і методологічних 

розбіжностей щодо цих понять. Причини термінологічної й семантичної 

заплутаності в психології емоцій визначає В. Вілюнас: 

1. Відсутність наступності між різними психофізіологічними теоріями 

емоцій, кожна з яких дотримується своїх понять; 

2. Залишається дискусійним запитання, чи належить страх до афективних 

реакцій, чи це є відповіддю на когнітивні процеси людини; 

3. Створення і формування різнобічних теорій емоцій відбувалося в 

різний історичний час, у неоднаковому мовному полі, що закладає 

термінологічні розбіжності, які дозволяють називати страх емоцією, 

пристрастю, афектом, відчуттям або навіть почуттям [20, c. 5 ]. 

 Спроби розвести поняття «почуття» та «емоції» робилися давно. Ще У. 

Мак-Дугалл на початку XX століття писав, що терміни «емоції» та «почуття» 

часто плутають, не розуміючи істинного їхнього значення [49, c.282]. Але 

йому, як пише Є.П. Ільїн,  не вдалося пролити світло на це питання. Серед 

психологів можна натрапити на думку, що почуття – це певні предметні та 

довгограйні емоції. Емоція з’явилася й зникла, а почуття залишається. Емоція 
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безпредметна, тому швидко зникає, почуття предметне, зав'язане на 

стосунках, тому має більший часовий проміжок. Проте це не єдиний погляд 

на це питання. Існує багато думок щодо того, чи різняться за своєю суттю 

почуття та емоції. Умовно сучасні підходи до визначення емоцій та почуттів 

можна поділити на чотири групи.  

Перша група ототожнює почуття й емоції або дає почуттям таке саме 

визначення, яке інші психологи дають емоціям. Так,  «Академічний 

тлумачний словник української мови» пропонує таке тлумачення емоції: 

«Переживання людиною свого ставлення до дійсності, до особистого й 

навколишнього життя; душевне переживання, почуття людини». Як бачимо, 

у визначенні прямо вказано на тотожність понять «емоція» та «почуття». 

Цікавою є думка Н.І. Козлова, який спочатку говорить про різницю між 

двома аналізованими поняттями, але в результаті також ототожнює їх: «Якщо 

особа змінює вираз обличчя швидко і також швидко повертається до 

вихідного (спокійного) стану – це емоція. Якщо особа повільно почала 

змінювати свій вираз і залишилася в новому виразі (відносно) надовго – це 

почуття. А оскільки це "швидко" або "повільно" дуже відносне, то й чітких 

меж між цими двома поняттями немає» [57]. 

Друга група вчених вважає почуття одним із видів емоцій (емоційних 

явищ). Наприклад, психолог А.Г. Маклаков стверджує, що такі психічні 

явища, як афекти, емоції, почуття, настрої й емоційний стрес варто 

розглядати лише в рамках групи емоційних психічних процесів [73, c.24]. 

Почуття мають виражений предметний характер, тобто пов'язані з 

конкретним об'єктом (предметом, людиною, подіями життя тощо). Одне й те 

саме почуття може реалізуватися в різних емоціях. Це зумовлено складністю 

явищ, багатоаспектністю їхніх зв'язків. Наприклад, почуття любові нерідко 

включає емоції радості, гніву, суму. В одному й тому самому почутті часто 

поєднуються, переходять одна в одну різні за знаком (позитивні й негативні) 

емоції. Цим пояснюється така властивість почуттів, як амбівалентність. 
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Третя група визначає почуття як родове поняття, що об'єднує різні види 

емоцій як форми переживання почуттів (емоції, афекти, настрої, пристрасті і 

власне почуття). Наприклад, психолог Ден Дубравін вважає, що почуття – це 

емоції вищого порядку, а різні комбінації емоцій і думок народжують більш 

широке розмаїття та діапазон почуттєвої палітри. Таким чином, автор 

виводить таку формулу почуттів: почуття = думка + емоція [1, с.10]. У 

підручнику із загальної психології, затвердженому МОН України, знаходимо 

схожий тезис: «почуття – це специфічно людські, узагальнені переживання 

ставлення до потреб, задоволення або незадоволення яких зумовлює 

позитивні або негативні емоції – радість, любов, гордість, сум, гнів, сором 

тощо». Автори виділяють такі спільні характеристики понять емоцій та 

почуттів: якість, полярність, а також активність та інтенсивність [74, c.142]. 

Четверта – повністю розрізняє дефініції почуття та емоцій. Так, Деніелла 

Лапорт говорить у своїй книзі, що почуття – це пряма енергетична відповідь 

на зовнішні події, це спосіб зв'язку із зовнішнім світом, а наші тіла постійно 

реагують на події зовні, і ці реакції приймають форму почуттів. Емоції ж – це 

«почуття інтелектуального порядку (думки, особиста історія, досвід, 

переконання, уявлення, яке часто (хоча й не завжди) працює як призма, крізь 

яку почуття інтерпретуються, а не просто «відчуваються», яка здатна 

змінювати енергію почуттів і трансформувати її в жорстку форму. Емоції 

менш мінливі та менше залежать від зовнішніх подій» [69, c.55]. 

Всі ці підходи мають право на існування, але у той самий час така велика 

різниця між розумінням цих понять викликає не тільки термінологічну 

плутанину, але й ускладнене розуміння суті того чи іншого явища через 

різний їх опис. На підставі наукового аналізу емпіричних джерел ми 

спиратимемося на таке розуміння емоцій та почуттів: аналізовані феномени 

тісно пов'язані між собою, проте емоції миттєві, проявляються «тут і зараз» 

та відносяться до конкретної ситуації, а почуття – стійке, постійне ставлення 

людини до чогось. Тобто почуття не залежать від ситуації. При цьому ми 

погоджуємося з групою дослідників, які відносять страх до категорії емоцій, 
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а не почуттів. Викликати страх можуть як зовнішні чинники, які не залежать 

від людини, так і внутрішні, зокрема, почуття (наприклад, почуття 

самотності, пригніченості, неминучості якоїсь події тощо). Виходячи з цієї 

позиції, з погляду соціальних комунікацій, емоція страху може виступати 

короткотривалим медіаефектом. Це суттєво для вивчення ефектів, але 

предметом нашого дослідження виступають елементи в медіа-текстах, що 

викликають тривожність та страх, тож для нас не є суттєвим, як довго та як 

саме протікає емоція страху й відчуття тривожності при перегляді 

медіаконтенту. 

Але існування такого явища, як страх, все ж потребує загального огляду, 

тож, перш ніж заглибитись у соціально-комунікаційний аспект 

функціонування страху, варто розібратися, як це характеризується з погляду 

біології та психології, а також окреслити відмінності від суміжних понять 

«тривожність» і «фобія». 

Страх розглядається як одна з трьох первісних емоцій поряд із радістю та 

гнівом, на основі якої в процесі еволюції вибудувалися вторинні емоції, 

зокрема емоції смутку, провини та сорому [124, c.44]. Переживання такої 

сильної емоції, як страх, дуже часто супроводжується інтенсивними 

проявами з боку показників фізіологічної реактивності, такими як тремтіння, 

прискорене дихання, серцебиття. Багато людей відчувають почуття голоду 

або, навпаки, різке зниження апетиту. Страх впливає на перебіг і психічних 

процесів: спостерігається різке погіршення або загострення чутливості, 

погана усвідомленість сприйняття, неуважність уваги, є труднощі 

зосередження, плутання мови, тремтіння голосу. На мислення страх впливає 

по-різному: в одних підвищується кмітливість, вони концентруються на 

пошуках виходу, в інших погіршується продуктивність мислення. Тобто 

можна говорити не тільки про амбівалентність страху, а й про його 

стенічність (тобто властивість, що посилює активність, спонукає до дії) та 

астенічність пригнічуння людини, зменшення її активності) [74, c.143]. Дуже 

часто знижується вольова діяльність: людина відчуває нездатність що-небудь 
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зробити, їй важко змусити себе подолати цей стан [52, c.125]. Завдяки таким 

сильним фізичним проявам емоції страху, вона піддається вивченню в 

лабораторних умовах. Так, науковець Ю.Д.  Гаврилець у рамках свого 

дисертаційного дослідження провів експеримент із переглядом студентами 

трьох типів відеофрагментів, за емоційним навантаженням – нейтральних, 

негативних новин і дуже негативних відео з умістом реального насильства. 

Реакції були вимірні завдяки запису частоти серцевих скорочень 

комп’ютерним енцефалографом. Тож прояви негативних емоцій на 

фізичному рівні дають змогу науковцям вивчити й краще зрозуміти реакцію 

аудиторії на той чи інший медіапродукт. 

Треба розуміти, що виникнення будь-якого страху – це "робота" 

інстинкту самозбереження. А потім вже на це накладаються й інші його 

характеристики. Від психологічних і фізіологічних особливостей людини 

залежить те, як буде протікати реакція на небезпеку. Від генетики залежить 

акцентуація, темперамент, які впливають на характер; протікання емоції 

страху також залежить від виховання. Страх – це негативна емоція. Проте 

психологи зазначають, що в житті людини значення позитивних і негативних 

емоцій однаково важливе. І ті, й інші пов'язані з усвідомленням власних 

потреб і з їх задоволенням. Те, що створює насолоду, часто змушує нас 

прагнути цього об'єкта і намагатися здійснити діяльність так, щоб отримати 

задоволення. Те, що пов'язане з неприємними переживаннями, також змушує 

певним чином організувати свою поведінку, боротися проти того, що 

викликає незадоволення [41, c.221]. 

Ф. Ріман у своїй роботі «Основні форми страху: дослідження в глибинній 

психології» відзначає, що людина не може жити зовсім без страху через те, 

що він притаманний нашому існуванню і є відображенням нашої залежності 

й нашого знання про неминучість смерті. З іншого боку, страхи можуть 

приймати хворобливі форми, що називаються фобіями (ірраціональні 

страхи), які вимагають психотерапевтичного лікування. Список фобій 

людини налічує п’ятсот різновидів, починаючи з таких поширених фобій, як 
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страх відкритого простору або, наприклад, страх комах, і закінчуючи такими 

рідкісними фобіями, як боязнь п'ятниці тринадцятого і довгих слів [134]. У 

деяких випадках фобії стимулюють спроби раціонального обґрунтування або 

агресивні дії проти об'єктів фобії. Деякі дослідники вважають, що в таких 

випадках використання терміна «фобія» не є коректним [144]. 

Якщо фобія – це гостра ірраціональна форма страху, то щодо питання, що 

таке «тривога» і як вона співвідноситься із страхом, у науковій спільноті не 

дійшли єдиної думки. У науковому дискурсі існують розбіжності стосовно 

тотожності понять «страх» і «тривога». Одні науковці вважають, що ці 

поняття мають лише кількісні відмінності, а, на думку інших, відрізняються 

принципово, як за механізмами, так і за способом реалізації. Так, у роботі К. 

Хорні (1885-1952) «Невротична особистість нашого часу» (1937) 

підкреслювалося, що хоча обидва терміни описують споріднені явища, проте 

між «страхом» і «тривогою» є відмінність у тому, що страх є реакцією, 

співвідносною з небезпекою, в той час як тривога є невідповідною реакцією 

на небезпеку або навіть реакцією на уявну небезпеку.Таке розрізнення страху 

і тривоги відтворювало, по суті, роздуми З. Фрейда, висловлені ним у 

«Новому циклі лекцій по введенню до психоаналізу», де розглядалася 

відмінність між реальним та невротичним страхом [19]. На думку К. Ізарда, 

результати низки досліджень переконують у тому, що слід розрізняти страх і 

тривогу, хоча ключовою емоцією під час тривоги є страх [18, c.179].  У 

нашому дослідженні ми спиратимемося на таке розуміння страху та тривоги, 

яке описане у навчальному посібнику «Клінічна психологія» під 

редагуванням Б.Д. Карвасарського: тривога визначається як сигнал 

небезпеки, яка ще не реалізована [52, c.123].  «Неусвідомленість причин 

тривоги, відсутність її зв'язку з об'єктом унеможливлюють організацію 

діяльності щодо усунення або запобігання загрози. У результаті невизначена 

загроза починає конкретизуватися, відбувається зміщення тривоги до 

конкретних об'єктів, які починають розцінюватися як загрозливі, хоча це 

може і не відповідати дійсності. Така конкретизована тривога являє собою 
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страх» [52, c.124]. Тобто, у нашому дослідженні ми розрізнятимемо страх та 

тривогу, хоча багато словників подають ці поняття як синоніми.  

Наприклад, академічний «Словник української мови» за редакцією І.К. 

Білодіда дає таке визначення страху: «Страх – це стан хвилювання, тривоги, 

неспокою, викликаний чеканням чого-небудь неприємного, небажаного». 

Тривога ж визначається як «неспокій, збентеження, викликані якимсь 

побоюванням, страхом перед чимось, передчуттям неприємного, 

небезпечного». Тобто, за своєю суттю ці два поняття ідентичні [115]. 

Ототожнює страх та тривогу і «Краткий психолого-филологический 

словарь»: «Страх – сильний переляк; емоційний стан, що виникає при дії 

небезпечного або шкідливого стимулу або при уявленні про його можливість, 

тривожний стан душі»; «Тривога (тривожність) – реакція на загрозливу 

небезпеку; відчуття занепокоєння в складних життєвих ситуаціях. Ця 

небезпека може бути як реальною, так і уявною». 

 Автори «Большого психологического словаря» відносять страх до 

неврозів з уточненням, що страх може виступати і як загальний 

невизначений невмотивований стан підвищеної тривожності, і як 

локалізований страх, що стосується певної частини (органу) тіла або 

конкретної ситуації [11]. 

О.А. Чернікова відносить тривожність до форми вияву страху. Також до 

форм виявлення страху науковець відносить і таке явище, як острах. Острах 

як ситуативну емоцію вона пов’язує з певною й очікуваною небезпекою, 

тобто з уявленнями людини про можливі небажані й неприємні наслідки її 

дій або розвитку ситуації [18, c.182]. Проте, на нашу думку, визначення 

поняття «остраху», яке запропонувала О.А. Чернікова, збігається з більшістю 

визначень поняття «тривога». 

Якщо звертатися до першоджерел, то виявимо, що першим поняття 

тривоги в науку ввів З. Фрейд. Він виділяв три види тривоги: об'єктивну, 

невротичну й моральну. 
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Об'єктивну (реальну) тривогу Фрейд розглядав як таку, що виникає як 

реакція на реальні події і яка є синонімом страху. Такий стан минає одразу, 

щойно зникає загроза людині, і несе в собі функцію самозбереження. 

Невротична тривога, своєю чергою, – це страх перед покаранням 

неконтрольованих потреб. Людина боїться, що її імпульси, бажання будуть 

усвідомлені і вона не зможе їх контролювати. Особливо це стосується 

сексуальних та агресивних імпульсів. Такий стан виникає в основному через 

страх, що якщо щось зробити, то це спричинить непоправні наслідки, в 

результаті яких настане покарання. 

Моральна тривога – це почуття провини, сорому, що виникає при бажанні 

здійснити що-небудь або здійсненні того, що суперечить моральним 

принципам і нормам. Переживання тривожних станів на фізичному рівні 

виражається прискореним диханням і пульсом, підвищеним артеріальним 

тиском, появою пітливості, ознобу, тремтіння кінцівок рук, ніг або всього 

тіла, дратівливістю, зниженням порогу чутливості. 

Щодо видів страхів варто зазначити, що єдиної загальноприйнятої їх 

класифікації не існує. Проте страхи можна розділити на групи, виходячи з 

того, чого боїться людина. Таке розділення називають класифікацією за 

фабулою страху.  

Класифікація страхів за Фрейдом досить проста: він ділив їх усього на два 

види: реальний і невротичний. Реальний страх – це реакція на появу 

зовнішньої небезпеки, невротичний – уже прояв хвороби (до складу саме 

таких страхів входять фобії).  

Б.Дж. Седок та Г.І. Каплан у своїй роботі «Клінічна психіатрія» ділять 

страхи на конструктивні, тобто ті, які являють собою захисний механізм та 

допомагають пристосуватися до екстремальної ситуації, і патологічні 

(неадекватні) страхи. Така класифікація, на нашу думку, не дуже вдала, 

оскільки поняття патологічних страхів є тотожним із загальноприйнятим 

розумінням фобій. 
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Професор В.Ю. Щербатих запропонував свої фабули страхів. Він поділяє 

всі страхи на три групи: 

1. Біологічні (природні) – безпосередньо пов'язані із загрозою життю 

людини. 

2. Соціальні – побоювання за зміну свого соціального статусу. Соціальні 

страхи викликані ситуаціями, які можуть нести загрозу не життю або 

здоров'ю людини, а його соціальному статусу чи самооцінці особистості 

(страх публічних виступів, соціальних контактів, відповідальності тощо). 

3. Екзистенційні (внутрішні) – пов'язані із самою сутністю людини, 

характерні для всіх людей. Екзистенційні страхи пов'язані з інтелектом і 

викликаються роздумами над питаннями, що зачіпають проблеми життя, 

смерті й самого існування людини. Це страх перед смертю, перед часом, 

перед безглуздістю людського існування і т.ін. 

І. Тютюкін умовно розділив усі страхи також на три категорії: на 

усвідомлені (контрольовані), напівусвідомлені (слабо контрольовані) і 

підсвідомі (неконтрольовані) страхи [126].  

Дослідник Ф. Ріман виділяє чотири форми страху [102]: 

1. Страх перед самовідданістю, пережитий як втрата "Я" і залежність. 

2. Страх перед самостановленням (стагнацією "Я"), пережитий як 

беззахисність і ізоляція. 

3. Страх перед зміною, пережитий як мінливість і невпевненість. 

4. Страх перед необхідністю, пережитий як остаточність і несвобода. 

Найчисельнішу класифікацію фабул страхів запропонував російський 

психіатр  Б.Д. Карвасарський: страх простору, соціофобії, нозофобії (страх 

захворіти яким-небудь захворюванням), танатофобія (страх смерті), 

сексуальні страхи, страх завдати шкоди собі чи близьким,  так звані 

«контрастні фобії» (страх зробити щось непристойне), фобофобія (страх 

боятися чого-небудь). 

Аналізуючи стан страху і його причини, польський психіатр А. 

Кемпінський виділяє чотири види страху: біологічний, соціальний, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


24 
 

моральний, дезінтеграційний [52, c.124]. Оцінюючи співвідношення 

біологічних і соціальних страхів, науковець указував, що відмінності між 

ними криються в різниці умов існування наших предків і сучасних людей. 

Вчений зазначав той факт, що специфіка соціальних страхів полягає, по-

перше, в їх опосередкованому характері (коли об'єкти, що викликають страх, 

не можуть безпосередньо самі по собі завдати шкоди людині); по-друге, в 

їхній поширеності [66]. 

У нашому дослідженні ми спиратимемось на класифікацію В.Ю. 

Щербатих, оскільки нас цікавлять страхи більше у соціальному вимірі, аніж 

індивідуальні особливості психічного функціонування страху конкретної 

людини. Важливо, що феномен страху існує в соціальному просторі та 

підлягає вивченню. Варто зазначити, що емоція страху є частиною певної 

динамічної ієрархії: тривога – страх – фобія. Страх – це категорія 

індивідуальна, а тому він по-різному проявляється на фізіологічному, 

чуттєвому рівні людини. Нас цікавить, які елементи страху представлені у 

журналістських творах, а також які способи створення страху, що фіксує 

сучасна наука, є найбільш частотними в медіатекстах.  

Сьогодні український простір надає нам надзвичайно широке поле для 

вивчення засобів впливу на емоції аудиторії. Досить лише проаналізувати 

журналістські матеріали, які стосуються найболючіших тем: воєнних дій в 

Україні, політичних перипетій, реформ та «перезавантаження» влади, 

економічної ситуації у державі. Ці матеріали, як правило, містять цілий 

спектр інструментів для впливу на людську свідомість (окрім зазначених 

вище): навішування ярликів, стереотипізація, застосування маркерів, 

використання емоційно забарвленої лексики. Усі ці механізми спрямовані на 

те, аби викликати в читача бурхливі емоції, зазвичай, незгоду, обурення, 

страх, ненависть. Часто вплив медіа здійснюється за допомогою 

оприлюднення відео- або фотоматеріалів, текстів, що містять інформацію, 

зображення, які можуть серйозно вплинути на психіку людини. У такому 

випадку мова йде про медіанасилля. За кордоном така інформація носить 
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назву «sensitive content» і глядачів попереджають у випадку, якщо сюжет 

містить сцени насильства, сексуальні сцени тощо. У такому разі перед 

споживачем постає вибір – переглядати запропонований матеріал чи ні. 

Відповідно, аудиторію залучають до процесу прийняття рішень, 

встановлюючи двосторонню комунікацію, даючи вибір щодо перегляду 

конкретного матеріалу. На жаль, українські ЗМІ дуже часто захоплюють 

свого читача зненацька – оприлюднюють жорстокі сцени насильства, 

зображаючи рани, зброю, людей у стресових станах, конфліктні ситуації. 

Спекулюють цим і  журналісти, які складають повідомлення про воєнні дії в 

зоні АТО. Так, наприклад, 22 травня 2015 року журнал «Кореспондент» 

оприлюднив матеріал під назвою «Вони підвісили мене на гаку на стіні» – 

тортури і страти на Донбасі», у якому досить детально описуються сцени 

катувань, яких зазнають військовополонені. Матеріал вміщає в собі також 

відеосюжет каналу «112», який складається з нарізки аматорських відео, 

знятих у Донецькому аеропорту. На них глядачі можуть побачити, як 

сепаратисти затримують українських військових, у яких умовах їх тримають 

та як знущаються з них. Зокрема, оператор знімає закривавлені обличчя 

військових. Перегляд такого контенту викликатиме в реципієнта із здоровою 

психікою цілком закономірні емоційні стани: шок, страх, обурення, – дуже 

сильні за своїм характером. Те, якими ще методами ЗМІ продукують 

емоційні стани своєї аудиторії, розглянемо далі. 

Однією з наймасовіших та найгучніших атак на аудиторію минулого року 

можна назвати повідомлення ЗМІ від 1 березня 2014 року, що було 

ознаменоване загостренням ситуації на Кримському півострові. Головна 

новина в тій чи іншій формі мала назву «Путін оголосив війну Україні», (за 

результатом пошукача «Google» маємо 60 результатів російською мовою та 

більше 120 українською). Інші варіанти подання цієї новини були такими: 

«ЦЕ ВІЙНА. Рада Федерації Росії дозволила Путіну ввести війська в 

Україну» (LB.ua), «Росія назвала Турчинову умови початку активної війни 

проти України» (УНІАН), «РПЦ про війська РФ: сподіваємося, Україна не 
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буде чинити опір» (Ліга. Новости), «З початком війни проти України Росія 

відізвала посла з США» (iPress). Тут використане очевидне залякування 

аудиторії, засноване на ніби безперечному факті, що розпочалася війна. 

Варто згадати, який резонанс подання цієї новини викликала серед українців, 

посіявши паніку та страх серед населення. Зокрема, громадяни почали 

масово готуватися до війни, відслідковувати кожне новинне повідомлення, 

збирати «тривожні» рюкзаки або навіть їхати з  країни на тривалий час. 

Медіа, таким чином, вплинули на перехід тривожного настрою населення у 

страхівливе. Навіть за рік від цієї події новини найвідоміших медіаресурсів 

містять тривожний контент, у якому говориться про наближення російських 

військ до кордону з Україною і можливість розгортання війни в будь-який 

момент. При цьому джерела повідомлення, як правило, замовчуються. Так, 

на сайті ресурсу «Факти ICTV» можемо прочитати таку новину: «За 15 км від 

українсько-російського кордону з’явились російські танки. Про це 

повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело у військових колах». Тут 

можна говорити про використання фреймінгу як інструменту навіювання 

страху, а також створення індивідом власних жахливих для себе смислів, які 

він сам продукує, виходячи із того мінімуму інформації, що в нього є.  

Отже, у сучасній науці багато праць присвячені біологічному, 

психологічному та психофізіологічному аспекту страху, але комплексного 

дослідження, яке б мало на меті проаналізувати прикладні аспекти 

продукування страху в галузі соціальних комунікацій, немає. Існують лише 

розрізнені праці, присвячені окремим аспектам впливу медіа на аудиторію, 

які не містять у собі тривожність та страх як емоційний складник.  

Поняттєвий апарат, який включає у себе дефініції почуттів та емоцій, перш за 

все, страху, тривожності та фобій, не є уніфікованим та загальноприйнятим. 

Проаналізувавши наведені визначення, ми спиратимемося на те, що страх – 

це емоція, а не почуття, яка має таку динаміку (від появи до своєї критичної 

точки): тривога – страх – фобія. Розподіл страхів на ті чи інші категорії не 

має для нашого дослідження принципового значення, адже ключові слова для 
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проведення контент-аналізу виокремлювалися, спираючись на дані різних 

соціологічних опитувань, а не на належність понять до тієї чи іншої групи. 

Детальний опис методів та вибірки розглянемо у другому розділі. 

 

1.2. Емоційне керування в соціальнокомунікаційних дослідженнях 

Розглядаючи страх у контексті емоційного оперування, варто відмітити, 

що в галузі соціальних комунікацій акцент на емоційному складнику 

робиться науковцями переважно при дослідженні реклами та PR. Більш 

розроблена ця тема у межах філологічних наук. Такий стан речей в 

українській науці існує у зв’язку з тим, що раніше журналістика вивчалась як 

складова частина напряму «Філологія». Зараз, коли в журналістиці панує 

новий соціально-комунікаційний підхід, тема емоційного оперування в 

медіатекстах набула нового значення, адже змінився кут зору. Розробляється 

й набуває нових змістів і наукова база, яку заклали попередники-

журналістикознавці. 

Традиційно масова комунікація розглядається як опосередковане 

спілкування – через ЗМІ, оскільки  прямий контакт оратора з аудиторією 

(безпосереднє спілкування) передбачає велику, але не масову аудиторію. 

Цим пояснюється, чому з двох базових функцій комунікації – взаємодії і 

впливу – в масовій комунікації на перший план висувається саме вплив [120, 

c.64]. 

Перетворившись на чинник соціологізації, мас-медіа перенасичені 

інформаційним потоком тривожного змісту. До цього додаються 

вседозволеність інформаційного ринку, засилля низькопробної 

медіапродукції, низькоморальних ідеологем та цінностей, що спричинює 

зниження в суспільстві імунітету до соціально шкідливих інформаційних 

впливів. Аналіз медіааудиторії, проведений у США при дослідженні ефекту 

«третьої особи» (third-person-effect studies) [145] доводить, що в своїх оцінках 

серйозності тих чи інших соціальних проблем люди покладаються скоріше на 
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їх висвітлення у ЗМІ, а не на свій власний досвід. Це один із прикладів того, 

як саме медіа впливають на людину. 

Вплив та вивчення його в соціальнокомунікаційному середовищі тісно 

пов'язаний із поняттям ефектів. Ефекти – це чинники, які приводять до змін 

суджень і установок людей, що виникли під впливом масової комунікації [16, 

с.21]. Соціально-психологічна установка, у свою чергу, – це внутрішня 

психологічна готовність до яких-небудь дій [62, c. 21].  

Механізми впливу на аудиторію ще з кінця XIX ст. є об’єктом багатьох 

досліджень як зарубіжних, так і українських вчених. Було викладено багато 

теорій впливу в рамках масової комунікації. Проте єдиної універсальної 

теорії не існує, крізь яку можна було б вивчати, зокрема, і функціонування 

страхогенерувальних медіатекстів. Можна говорити лише про певну 

періодизацію. Масовокомунікаційні теорії впливу умовно поділили на три 

періоди.  

Перший – це період теорій необмеженого впливу, який почався з 

двадцятих років ХХ століття. Вважалося, що медіа необмежено впливають на 

людину і вона не може протистояти цьому.  Така позиція стала популярною 

серед учених через значне зростання інформаційного потоку. Центральним 

для розуміння теоретичних основ досліджень першого етапу є відомий 

біхевіористський принцип «стимул – реакція». Особистість у концепції 

біхевіоризму розуміють насамперед як істоту, яка реагує і діє, яку 

запрограмовано на ті або інші реакції, дії та поведінку. Змінюючи стимули і 

підкріплення, можна програмувати людину на необхідну поведінку [18, c.56].  

Мова йде як про негативне, так і про позитивне підкріплення, що мотивує 

людину. Один із парадоксів мотивації, вважає В.М. Корнєєв, полягає в тому, 

що людина запам’ятовує пережиту радість, успіх і намагається повторити їх, 

свідомо чи несвідомо відтворюючи умови, що раніше привели до позитивних 

емоцій [62, c. 24]. 

Найзнаковішою теорією цього періоду є теорія кулі (людина не може 

протистояти інформації, як не може протистояти кулі). Також панувала 
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думка про те, що всі «соціальні атоми» (тобто представники аудиторії)  

однаково реагують на мас-медійний контент [75, c.213]. 

Із середини сорокових років почався другий період – обмеженого впливу.  

Для другого періоду було характерне зростання сумнівів щодо необмежених 

можливостей впливу масової комунікації. Здійснювалися дослідження ролі 

ЗМІ в електоральному процесі, що зараз вважаються класичними. У працях 

П. Лазарсфельда, А. Кемпбелла, У. Міллера, Г. Туріна, Дж. Клаінера 

доводилося, що ефект впливу ЗМІ на аудиторію є мінімальним і миттєвим 

[26]. Ю.Д. Гаврилець зауважує, що мінусом теорій того часу є надмірна 

екстраполяція результатів емпіричних досліджень, проведених під час Другої 

світової війни, та реалії після неї [21, c. 3]. Ми погоджуємося з цією думкою. 

Третій етап – помірного впливу – є актуальним з 70-х років і дотепер. Він 

характеризується посиленим вивченням того, як саме ЗМІ впливають на 

аудиторію та яким чином аудиторія піддається цим впливам чи відбиває їх.  

Завдяки інформаційним технологіям аудиторія отримала можливість 

зворотного зв’язку, що полегшило вивчення ефектів та ефективності 

діяльності засобів масової інформації. Тому сучасний підхід до ЗМІ полягає в 

аналізі аудиторії як активного суб'єкта процесу масової комунікації.  

 Цікавими для розуміння функціонування страху в рамках соціальних 

комунікацій є, зокрема, такі теорії: теорія медіатизації, конгруентності, 

когнітивного дисонансу, порядку денного, фреймінгу, змови, оцінок, 

референтних груп, задоволення, схем та інші. Також варто зупинитися на 

моделях воротаря та обробки-можливості.  

Однією з наймасштабніших за своїм уявленням про діяльність ЗМІ є 

теорія медіазалежності, запропонована М.Л. де Флером і С. Болл-Рокешом. 

Ця теорія засвідчує, що, по-перше, чим більше людина залежить від 

задоволення потреб у результаті використання ЗМІ, тим більш значуща їхня 

роль у житті людини, а значить, сильніший вплив; по-друге, ступінь 

залежності аудиторії від інформації, що надають медіа, є головною змінною 

величиною в розумінні ступеня ефективності цих медіаповідомлень; по-
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третє, в індустріальному суспільстві люди свідомо стають більш залежними 

від медіа, щоб: розуміти краще розуміти суспільство; діяти свідомо й 

ефективно; фантазувати або, навпаки, втекти від дійсності. По-четверте, сила 

впливу медіа на людей неоднакова: ті, у кого потреби вищі, легше 

потрапляють під вплив медіа  [8, с.74-75].  

Ця теорія проливає світло на питання, чому, попри біологічні інстинкти, 

індивід продовжує споживати тривожний та страшний для нього контент, 

який надають засоби масової інформації. Але не лише сам контент має 

важливе значення у питанні медіавпливу. Існує теорія, яка підтверджує 

важливість балансу в комунікаційному ланцюжку. 

Теорію конгруентності (балансу) запропонували Ч. Осґуд та П. 

Танненбаум у 1955 році. Це теорія зміни ставлення, яка розглядає ставлення 

до джерела і змісту повідомлення. Основні конфігуратори такі: Р – реципієнт, 

К – комунікатор (комунікант), О – інформація про певний об'єкт, яку 

комунікатор надає реципієнтові [39]. Якщо реципієнт має позитивне або 

негативне ставлення до К та О, то повідомлення конгруентне і відносини не 

змінюються. Однак, якщо він ставиться позитивно до одного, але негативно 

до іншого, це служить сильним мотивом для зміни думки реципієнта щодо 

повідомлення або комуніканта і йдеться вже про ситуацію неконгруентності 

(дисбалансу). У цієї теорії є і певні недоліки: «…тріада теорії конгруентності 

не враховує (або майже не враховує) і не відтворює такі поняття, як правда-

брехня, морально-аморально, етично-неетично, незлочинно-злочинно, 

безкарно-карно, набожно-безбожно і т. д. Нехтування ними веде до 

дистиляції, надмірної рафінованості, спотворення, неадекватності процесів, 

явищ, взаємин, оцінок, висновків» [39]. 

Виходячи із цієї теорії, можна припустити, що якщо людина бачить або 

чує страхітливий (тобто той, який викликає, вселяє почуття страху; дуже 

страшний) [115, c.754] контент, то рівень страху, який вона відчує, 

залежатиме від того, наскільки конгруентною буде оцінка. Чим більший 
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баланс, тим більше виникає відчуття тривоги та страху (за умови, що в 

повідомленні свідомо або несвідомо закладені компоненти, які лякають).  

Людина одночасно змінює своє ставлення до двох суперечливих джерел 

інформації в основному для того, щоб побороти когнітивний дисонанс. Цей 

термін, як власне і теорія, з’явився на два роки пізніше за теорію 

конгруентності – у 1957 році. Увів його в науковий обіг Л. Фестінгер. На 

його думку, будь-яка інформація, що не відповідає наявним у людини 

установкам, викликає психологічний дискомфорт (дисонанс), якого їй 

потрібно позбутися [105, c.212]. Коли відбувається конфлікт між 

переконаннями та діями, людина коригує когнітивний компонент для 

усунення його невідповідності. Професор С.М. Квіт уточнює, що «у 

прагненні усунути дисонанс може змінюватися поведінка, ставлення чи 

пошук нових думок стосовно того, що породжує дисонанс» [55, c.49]. Г.Г. 

Почепцов у своєму дослідженні «Теория коммуникации» говорить про 

схожий за змістом феномен – закон селективного сприйняття: «ми беремо з 

потоку новин тільки те, що відповідає нашій картині світу, відкидаючи те, що 

намагається її порушити. Тим самим ми нібито підтримуємо певний рівень 

психологічної комфортності» [98, с.298]. Важливим моментом є те, що 

людина завжди прагне до усунення дисонансу. Тому головним показником є 

його міра, від якої залежить інтенсивність потягу до зменшення дисонансу. 

 Особливістю функціонування емоційних реакцій (насамперед, страху) у 

межах теорії когнітивного дисонансу полягає в тому, що не завжди людина 

може виконати певні дії для зменшення поведінкових дисонансів. Це 

пов’язано з тим, що з емоціями людина не може впоратися за допомогою 

зусилля волі. Страх – це біологічна реакція, яку неможливо свідомо 

контролювати. Страх звужує наше сприйняття, змушуючи бачити тільки 

об'єкт, який лякає, або лише  шлях порятунку від нього. Це єдине, що людина 

може сприймати, єдине, чим зайнятий її розум у момент наляканості [48, 

c.38].  Тому змусити себе припинити боятися, уникаючи таким чином 

когнітивного дисонансу, неможливо. Можливо лише позбутися 
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безпосереднього джерела, яке лякає (наприклад, вимкнути телевізор, коли 

йдуть страхітливі новини). Звичайно, мова не йде про людей із спеціальними 

навичками, що були механічно вироблені та направлені на контроль чи 

подолання емоційних станів.  

Також існує й інша причина спротиву зменшення дисонансу. В.Ф. Іванов 

зазначає: «…будь-який когнітивний елемент тісно переплетений із великою 

кількістю інших. Причому часто консонантний із ними. Зміни елемента 

неминуче тягнуть за собою перегляд його місця в системі інших елементів, 

взаємозв’язки з якими тепер можуть стати дисонансними. Внаслідок 

дисонанс зможе збільшуватись до такої міри, поки не пересилить спротив до 

змін певного когнітивного елемента. Після змін цього елемента дисонанс 

буде усунений. Однак так відбувається далеко не завжди. Якщо опір 

елементів сильний, то сила дисонансу може бути ослаблена введенням нових 

когнітивних елементів» [16, с.36-37]. 

Чи буде відчувати людина когнітивний дисонанс, чи ні, залежить від 

контенту, який людина сприймає, а також від селективної експозиції, тобто 

від  такого сприйняття журналістських творів, яке залежить від соціально-

демографічних та інших особливостей реципієнта. Постає питання: чи може 

впливати не сам контент, а лише його наявність у реальності аудиторії?  

На це питання дає стверджувальну відповідь теорія порядку денного, 

створена М. Маккомбсом і Д. Шоу в 1968 році, згідно з якою ЗМІ впливають 

на думку мас уже самим підбором тем, які вони висвітлюють. Першим 

ученим, що описав процес встановлення пріоритетності новин, був У. 

Ліппман у 20-х роках ХХ століття. Він говорив про те, що вплив мас-медіа 

формує світогляд представників аудиторії та створює викривлене 

середовище (квазісвіт). Мається на увазі, що реальність реципієнта й 

реальність новин – дві різні реальності, але друга впливає на першу своєю 

наявністю, по-перше, а по-друге, – селекцією контенту. Тобто, навіть якщо 

індивід перебував у стані спокою, в його житті не було страхітливих та 

тривожних ситуацій, то при перегляді (читанні, прослуховуванні) новин із 
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страхогенерувальними складниками може відбутись емоційне зараження із 

цього квазісвіту. На рівні фізіології це може проявлятись як  будь-яка рухома 

активність, яка частково розряджає мобілізацію організму (в стані неспокою 

людина часто здійснює низку безцільних моторних рухів) [125, c.53]. 

 Пізніші дослідження теорії порядку денного зосереджувалися на 

питаннях: хто його визначає, чий він; за допомогою яких технік, з яким 

інтервалом часу головні положення переміщуються від одного місця дії до 

іншого; які чинники важливі для кожної арени [55, c.28]. До мінусів теорії 

можна зарахувати те, що автори розглядають вплив мас-медіа відірвано від 

інших чинників формування порядку денного. Крім того, не 

диференціюється аудиторія, на яку спрямований вплив, та не встановлено 

відмінність у сприйнятті порядку денного в різних видах медіа [16, с.22]. 

Думку про те, що аудиторії штучно створюють іншу реальність, підтримують 

і нонкомунікаціоністи. Теорія нонкомунікації звинувачує сучасні засоби 

масової інформації в зануренні аудиторії в марево, перетворення її в інертну 

безвольну масу, якою легко маніпулювати. Це деструкціоналістська 

орієнтація, за якої вважається, що мас-медіа не сприяють комунікації, а 

сприяють лише інертності аудиторії [75, c.354]. 

Деякі вчені (зокрема МакКомбс, Шоу, Уивер) другим рівнем порядку 

денного вважають фреймінг (англ. «frame» – рамка). Український учений 

С.В. Демченко, проаналізувавши визначення фрейму в журналістиці, дійшов 

висновку, що воно розрізняється в різних галузях. «У словнику 

телевізійників "frame" – це кадр, цикл об'єднання сигналів у часі, а "framing" 

– кадрування, "вписування" об'єкта передачі в кадр, синхронізація кадрової 

розверстки. Газетярі називають фреймом замітку, яку взято в рамку» [30]. 

Якщо метод установлення порядку денного передбачає, що ЗМІ 

висвітлюють одні та ігнорують інші події, то, говорячи про фреймінг у 

соціально-комунікаційному аспекті, розуміють, що ЗМІ, висвітлюючи певну 

подію, одні сторони ігнорують, а інші підкреслюють. Фреймінг, на нашу 

думку, може бути ефективним інструментом для комуніканта, що має на меті 
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так чи інакше викликати відчуття тривожності та страху в комуніката. Адже 

для цього досить лише перенести «рамку» на потрібний, страхітливий аспект 

новини. Важливе значення також має розмір рамки. Проведені дослідження 

[53] доводять, що одна значна подія за допомогою фреймів може перерости в 

іще значнішу (а значить, таку, що більше лякатиме) при розширенні рамки і, 

навпаки, стати менш значущою у випадку її звуження.  

 Фреймінг може не тільки в бути межах новини, а й слугувати своєрідним 

фільтром у свідомості журналіста. Набуваючи досвіду, працівник медіа 

формує для себе комфортні рамки, крізь які й демонструє ті чи інші сюжети. 

Таким чином, журналіст не впливає на вчинки героїв сюжетів, але він 

впливає на їх сприйняття аудиторією. Людей, які таким чином впливають на 

новину, називають «гейткіперами» («контролери», «воротарі»), а сам процес 

«моделлю Левіна», «топологічною моделлю» або «моделлю припливу 

інформації». «Воротарем» у світі медіа є той, хто контролює потік новин, 

може змінювати, розширювати, повторювати, вилучати інформацію [120, 

c.87]. Це може бути не лише журналіст, а й редактор, засновник, видавець 

тощо. Ця модель дає змогу зрозуміти, що відповідальність за те, наскільки 

тривожним та страхітливим може бути контент, несе відповідальність не 

лише журналіст, який пише матеріал, але й інші «воротарі», які впливають на 

приплив інформації. 

Рамки можна не тільки створювати, а й змінювати. Мова йде про процес 

рефреймінгу, який означає перетворення змісту чого-небудь, що відбувається 

при переміщенні в нову рамку або контекст, відмінний від вихідного. Тобто  

йдеться про поміщення якого-небудь образу чи переживання в новий фрейм 

[53]. Рефреймінгом займаються, зокрема, і спін-доктори – люди, що 

виправляють напрям висвітлення події в мас-медіа після того, як 

інформаційний розвиток набув негативного відтінку. Таку подачу подій у 

більш сприятливому вигляді Г.Г. Почепцов визначає як менеджмент новин: 

«Такий менеджмент набуває особливого значення у кризових ситуаціях: чи 

це страйк, чи неправильно витлумачений виступ першої особи (точніше, він 
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був правильно витлумачений відповідно до сказаного, але тепер потрібно 

відмовитися від цієї інтерпретації)» [96, с.36-37]. Одним із видів рефреймінгу 

може виступати також «вікно Овертона» («вікно можливостей»). Автором 

цієї моделі є американський електроінженер, юрист Джозеф П. Овертон. Він 

описав, як абсолютно неприйнятні для суспільства ідеї й думки можуть стати 

прийнятними. Мова йде про модель зміни уявлення проблеми в громадській 

думці. Поступове зміщення вікна Овертона – зрушення рамок та моральних 

законів, що дозволяє безповоротно змістити межі дозволеного суспільством. 

Знімаються спочатку інформаційні, а потім моральні табу [24]. 

Існують і інші моделі, які більш глобально розглядають функціонування 

ЗМІ в суспільстві. Такою, зокрема, є модель Левіна, яка дещо перегукується з 

теорією змови. Ця теорія базується на концепції, що медіаорганізації 

створюють свої повідомлення відповідно до смаків тих, кому ці організації 

належать, тих, хто їх контролює або  інших груп тиску, що підтримують цілі 

їхньої діяльності. При цьому люди не чинять ніякого опору. Повідомлення 

видозмінюються, щоб догодити смакам вищого і середнього класів або еліти, 

а інші верстви населення майже не беруться до уваги [8, с.74]. У 1950-х роках 

К. Ховленд висунув так звану Єльську модель переконання. Вона полягає в 

обов'язковій зміні ставлення індивіда під час трансформування його думки. В 

цілому, для ефективності повідомлення, вважав американський учений, 

потрібні такі складники: увага, розуміння, прийняття і запам'ятовування [16, 

с.24]. Макгвайр був упевнений у тому, що К. Ховланд і його колеги 

недооцінили зв'язок між розумінням і прийняттям. Замість акценту на 

джерелі Макгвайр особливу увагу приділив одержувачу. Його уточнення 

дозволили прояснити зв'язок між розумінням і прийняттям, вказали на їхні 

різні ролі у впливі, яке справляє повідомлення. Макгвайр скоротив ланки 

Єльської моделі до двох: отримання змісту повідомлення і породження того, 

що зрозуміле. Таким чином, щоб змінити установку або думку, людині 

потрібно успішно отримати повідомлення і потім породити власний смисл 

[120, c.80]. У розрізі досліджуваної проблеми це означає, що при сприйманні 
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страхітливого контенту лякати може не саме повідомлення, а смисл, який 

людина в результаті створила. Звичайно, створення смислу також залежить 

від багатьох чинників. Одним із них може служити належність до певної 

референтної групи. Більшість авторів пов'язують це поняття з позначенням 

групи, до якої індивід відносить себе психологічно, орієнтуючись при цьому 

на її цінності та норми. Така група служить своєрідним стандартом, 

системою відліку для оцінки себе та інших, а також джерелом формування 

соціальних установок і ціннісних орієнтації індивіда. Тобто можна говорити 

про нормативну та порівняльну функцію цих груп. Індивід буде реагувати на 

повідомлення залежно від того, які цінності й стандарти існують у 

референтної групи. Умовно кажучи, представник організованої злочинності, 

який прочитає статтю про серію вбивств чи пограбувань, не буде відчувати 

тривожність, оскільки це вкладається в систему норм його референтної 

групи, на відміну від набожної домогосподарки, яка отримає ту саму 

інформацію. 

Важливим також є зв’язок між оцінкою ситуацій і типом емоцій. Такий 

зв'язок вивчався у межах теорії оцінок. Ця теорія ставить одвічне питання 

про курку та яйце: люди оцінюють ситуацію з огляду на пережиті емоції чи 

оцінки є причиною емоцій? В.Ф. Іванов наводить такий приклад: «…описи 

катастроф привертають підвищену увагу і викликають емоції. Коли це 

стихійні лиха, то виникає сум, що людина не в змозі попередити їх, коли 

техногенні катастрофи, то виникає злість. Причому сила емоції посилюється 

чи послаблюється залежно від того, чим керуються люди, винні в катастрофі, 

чи усвідомлюють вони можливі наслідки своїх дій. Злість викликає протест, а 

сум – бажання допомогти» [16, с.48]. Також емоційний складник розглядає 

теорія праймінгу (сенсабілізації). Праймінг – це вплив попередньої 

інформації на подальшу без активної участі людини або, іншими словами, 

активація специфічних асоціацій у пам'яті. В цілому праймінг можна 

порівняти з автопілотом, який на підсвідомому рівні «підлаштовує» 

поведінку людини і розвантажує її свідомість для важливіших завдань [81]. 
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Розглядаючи праймінг, важливо підкреслити, що він не залежить від намірів 

людини, впливає мимовільно й неусвідомлено на виконання завдань. У 

зв'язку з цим праймінг може вплинути на виконання завдання як позитивно, 

так і негативно. У першому випадку він покращує (прискорює) переробку 

стимулу, у другому – погіршує (уповільнює). В.Ф. Іванов дає таке 

порівняння: «…певні почуття, думки, спогади можна розглядати, як вузлики 

в сітці, пов’язані з іншими подібними вузликами. Подальша інформація 

активує ці вузли і частини сітки, які з ними пов’язані» [16, с.47]. У 

соціокомунікаційному аспекті це означає, що вивчення ефектів, зокрема 

їхньої тривалості, ускладнене тим, що неможливо виявити, який саме 

«вузлик» чіпляє конкретне повідомлення і яким чином це відбувається. Про 

це розгорнуто пише Ю.Д. Гаврилець [21, c.19]: «…для «довготривалих» 

досліджень довести, що саме цей контент справив найбільше враження на 

психологічний стан піддослідного через тривалий час – вкрай важко через те, 

що у цьому випадку мають місце чимало побічних змінних. До того ж 

неможливо точно визначити, які саме образи справили на об’єкт впливу 

найбільше враження». 

Трохи пізніше за наведені теорії, у 1986 році, з’явилася модель обробки-

можливості. Петті і Cacioppo у своїх дослідженнях стверджують, що є два 

«маршрути» для переконання: центральний та периферійний. Центральний 

маршрут переконання складається із вдумливого розгляду реципієнтом 

аргументів (ідею, змісту) повідомлення. Коли інформація йде цим 

маршрутом, то людина активно бере участь у процесі переконання. Такий 

вид переконання має дві передумови: по-перше, він може відбутися тільки 

тоді, коли комунікат має як мотивацію, так і здатність мислити про 

повідомлення і його суть. Якщо реципієнт не стежать за темою 

переконувального повідомлення, то він, скоріше за все, не матиме достатньо 

мотивації для того, щоб відбулася центральна обробка. По-друге, якщо 

людина відволікається або має проблеми з розумінням повідомлення, то вона 

також не матиме можливості обробити інформацію центральним маршрутом. 
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Периферійний маршрут переконання активується в той момент, коли 

комунікат вирішує погодитися з повідомленням на підставі ще якихось 

сигналів, крім сили аргументів та ідей, представлених у повідомленні. 

Наприклад, людина може погодитися з медіаповідомленням не через його 

зміст, а тому, що довіряє джерелу. Інформація йде периферійним маршрутом 

також і тоді, коли повідомлення має багато аргументів, але в людини не 

вистачає здатності або мотивації, щоб обдумати кожну аргументацію окремо. 

Це відбувається, коли реципієнт не в змозі або не бажає брати участь у 

довгих роздумах над повідомленням. Звичайно, такі люди більш пасивні, ніж 

ті, до кого інформація надходить центральним маршрутом. Ми можемо 

припустити, що страхітливий ефект є короткотривалим, якщо повідомлення, 

що лякає, йде периферійним маршрутом, і довготривалим, якщо 

центральним. 

Не останню роль у цьому процесі відіграє експресивність повідомлення. 

Високий рівень впливу експресивних повідомлень на адресата, на думку Т.О. 

Пшеничної, можна пояснити специфічною дією цього механізму, а 

нормальне сприймання експресивного повідомлення забезпечується такими 

чинниками [101, c.87]:  

1) викликання емоційного відгуку, звернення до образів емоційної 

пам’яті;  

2) зараження емоціями; 

3) пригнічення раціонального складника сприйняття через активність і 

глибинність емоцій; 

4) безпосередня апеляція до особистих почуттів і настроїв адресатів. 

На противагу наведеній, існує думка, що експресивність та емоційність 

взаємопов'язані, але не тотожні одна одній. Експресивність як емоційність 

здатна «пронизувати як емоційне, так і інтелектуальне в їх прояві»  [90, 

c.143–146 за [3, с.38]. Звідси випливає, що експресивність може йти і 

раціональним, і периферійним маршрутом. 
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В.Ф. Іванов зауважує, що при раціональному обробленні інформації 

основну роль відіграють друкована преса й інтернет-медіа (через те, що 

можна означити темп ознайомлення з інформацією, повернутися до тієї 

інформації, яку не зрозумів із першого разу), а під час периферійного 

маршруту особливе значення мають електронні медіа (можливість впливати 

на кілька органів чуття краще підходить для створення відповідних емоцій) 

[16, с.27]. 

Загалом критерії вибору людиною певних ЗМІ й повідомлень є об’єктом 

вивчення багатьох учених та теорій. Наприклад, В. Шрамм вважав, що під 

час вибору медіазмісту реципієнти користуються «дробом вибору»: 

очікування нагороди /необхідні зусилля [16, с.42]. Згідно з теорією 

вибудовування пріоритетів, аудиторія та ЗМІ не здатні охопити світ у всій 

багатогранності й тому вибудовують певні інформаційні пріоритети. Теорія 

пріоритетів знайшла своє відображення і в економіці. Так, американський 

економіст П.Е. Самуельсон припускав існування шкали переваг, яка формує 

основу для людської діяльності та залишається незмінною під час дій 

людини, не змінюючись і згодом. Самуельсон у своїй роботі використовує 

складні математичні процедури, намагаючись побудувати відображення, що 

переводить спостережувані дії людини в шкалу її переваг [111, c.190-207]. 

Схожою є й теорія користі та задоволення Г. Герцога. Вона надає великого 

значення активній ролі аудиторії в прийнятті рішень та визначенні цілей при 

споживанні нею продукції засобів масової інформації. Тобто аудиторія 

виступає в ролі активного фільтра інформації, а не її пасивного отримувача. 

Знаючи власні потреби, реципієнт шукає різні способи їх задоволення, одним 

із яких і є медіа. 

Цікавою також є теорія схем: комунікат сприймає повідомлення 

відповідно до певної схеми. Схемою у конкретному випадку виступає певна 

інформація, яка повідомляється на початку новини і є ключем для розуміння 

подальшого матеріалу. Якщо говорити про страхогенерувальні компоненти  в 

розрізі цієї теорії, то таким буде виступати саме цей ключ, який людина 
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підсвідомо буде накладати на подальшу інформацію, внаслідок чого 

відчуватиме тривожність чи страх. 

Варто окремо зупинитися на ролі стереотипів та міфів у процесі 

навіювання тривожних настроїв.  

За академічним «Словником української мови», стереотип – це 

синтезувальна діяльність головного мозку людини й вищих тварин, яка 

полягає в об'єднанні в цілісну складну динамічну систему умовних 

рефлексів, що виробляються в результаті неодноразового повторення певних 

подразників через сталі проміжки часу. Будь-які впливи, що стосуються 

подразнювального або гальмівного процесу, можуть спричинитися до 

порушення визначеного характеру працездатності, до порушення 

виробленого стереотипу. Певна послідовність подразнень спричинює 

формування в корі головного мозку так званого динамічного стереотипу 

[115]. Спочатку поняття «стереотип» стосувалося лише поліграфії, 

позначаючи металеву друкарську форму, відлиту з друкарського набору, 

потім стало траплятися в працях соціологів, соціальних психологів і 

теоретиків пропаганди [112, c.101]. За аналогією, такі самі кліше, – вважав 

дослідник У. Ліппман, – існують у свідомості людей. Причому, 

«заливається» в них не фарба, а інформація, за допомогою якої формується 

громадська думка. Тобто на шляху нашого пізнання розміщені своєрідні 

фільтри – стереотипи, через які нова інформація просіюється, спрощується та 

набирає форми певного, раніше сформованого шаблону [71, c.46]. 

Учений Г. Куц вважає, що стереотипи – це емоційно насичені та відносно 

стійкі моделі реального світу, що покликані впорядковувати соціальну 

дійсність шляхом її спрощення та приведення у відповідність до 

попереднього досвіду [67, c.56].  

Науковець М. Бутиріна звертає увагу на те, що феномен стереотипу не 

має чіткої й загальновизнаної дефініції, яка б охоплювала всі випадки його 

функціонування [15, с.9]. Але найчастіше стереотип визначається через 

поняття уявлення, установки, образу. 
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Можна припустити, що сприйняття стереотипу як спрощеного образу 

полегшує навіювання страху, адже воно йде не центральним, а периферійним 

маршрутом. Тобто метод стереотипізації інформації, використаний 

комунікантом свідомо, як одна із технологій навіювання тривожності, буде 

доволі ефективним. Стереотипи та ярлики слугують інструментами, які 

допомагають сприймати світ, орієнтуючись на певні усталені, емоційно 

забарвлені вірування. Через перевантаженість інформаційного простору 

людина весь час користується замінниками реального світу, його 

спрощеними версіями для того, щоб пізнати певні процеси. Але нема 

встановленого факту, що, говорячи з аудиторією мовою стереотипів, 

медіапрацівники свідомо використовують спрощене подання для кращої 

передачі певного емоційного складника.  

У. Ліппман виділив чотири аспекти стереотипів (згодом з'явилося багато 

інших градацій, які, проте, багато в чому слідували ідеям Ліппмана). По-

перше, стереотипи завжди простіші, ніж реальність – складні характеристики 

стереотипи «укладають» у дві-три пропозиції. По-друге, люди набувають 

стереотипів (від знайомих, засобів масової інформації та ін.), а не 

формулюють їх самостійно на основі особистого досвіду. По-третє, всі 

стереотипи помилкові, більшою чи меншою мірою. Вони приписують 

конкретній людині межі, у яких вона повинна знаходитись лише через свою 

належність до певної групи. По-четверте, стереотипи дуже «живучі». Навіть 

якщо люди переконуються в тому, що стереотип не відповідає дійсності, 

вони схильні не відмовлятися від нього, а стверджувати, що виняток лише 

підтверджує правило. Стереотип може змінитися й бути перенесений на іншу 

групу населення, що робить його гарним інструментом впливу, особливо в 

інформаційних війнах.  

Поряд із стереотипами в медіапросторі функціонує і таке явище, як міф. 

Як стверджує вчений А.В. Ставицький, міф – це «тип соціального кодування, 

що охоплює світогляд у всій сукупності соціальних вимірів і породжує 

особливу смислову реальність, надаючи сенс вищим цінностям і 
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забезпечуючи особливий смисловий порядок у освоєнні культурного 

простору в рамках визначеної соціальної системи» [119, c. 20]. Л.М. Хавкіна, 

вивчаючи сучасний український рекламний міф, відзначає, що поняття міфу 

може вживатися в істотно відмінних, по суті, протилежних, значеннях і 

контекстах: як явище, співвідносне з категорією правди; як феномен, 

співвідносний із явищем нав’язуваного знання чи псевдознання: «в 

сучасному медіапросторі, зокрема політичному, міф корелює з 

приховуванням брехні, продукуванням і транслюванням зручної для влади 

моделі» [135, c. 44]. 

Науковці Е. Лакло і Ш. Муфф зазначають, що міфи характеризуються 

тим, що організовують соціальний простір, і визначають міф як «принцип 

прочитання певної ситуації», який використовується для позначення 

цілісності [132, c.69]. Дослідник Г. Куц наголошує на тому, що міфологеми 

покликані впливати на сферу несвідомого, аж ніяк не апелюючи до сфери 

розуму. Вдало підібрані міфологеми тісно корелюють із ціннісними 

судженнями аудиторії, на яку спрямована дія конкретної політичної реклами 

[67, c.62]. 

Спільні риси міфів і стереотипів, які визначила М. Бутиріна, допомагають 

краще зрозуміти природу обох явищ: 

 звернення до типів, які стали результатом спрощеної узагальненої 

неповної репрезентації світу в уявленнях соціуму;  

 когнітивна економія, що досягається миттєвим розпізнаванням 

соціальних об’єктів; 

 генералізація змісту, вичленування суттєвого й ігнорування 

другорядного;  

 підстави для моделювання поведінки груп. 

Проте ролі, які кожен із цих структурних елементів виконує в масовому 

сприйнятті, у них різні: міфи конкретизуются у вигляді картини світу, яка 

відтворює певний світогляд, а стереотипи раціоналізують, надаючи конкретні 

формули оцінювання та поведінкових реакцій [13, с.14]. 
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Отже, міф – це образ, який сприймається як реальність, впливає на 

несвідоме та формує поведінкові структури. Це ілюзорна ідея, яка 

сприймається переважно на віру без раціонального, критичного їх 

осмислення, а отже, і легше викликає в реципієнта певні емоції, йдучи 

периферійним шляхом обробки інформації.  

Традиційно вважається, що міжнаціональні стереотипи виникають з 

елементарного підсвідомого протиставлення «свої – чужі». Вони значно 

посилюються браком об’єктивної інформації, негативними 

міжособистісними контактами, іншими обставинами, які мають соціальну 

природу. Негативні стереотипи суттєво впливають на зовнішню політику 

держав, створюючи перешкоди для налагодження конструктивного діалогу і 

завдаючи значних втрат від невикористаних можливостей підприємницької, 

міжкультурної, туристичної та інших видів взаємодії між людьми [29, c.102].  

Медійне середовище створює умови для розробки та репрезентації різних 

видів соціальних ідентичностей, побудованих за принципом контрастного 

мислення через увиразнення опозиції «Ми – Вони». Потреба індивіда 

«розчинитися» в певному «Ми», у певній спільноті, яка стосовно однієї 

людини є вищою владою, виявляється як фундаментальна особливість 

панівного на сьогодні соціоцентричного менталітету. Йдеться не лише про 

природне ототожнення людини з певною референтною групою, цінності та 

життєві орієнтири якої, зокрема, можуть бути медіатизовані й сприйняті її 

членами як зовнішні комунікаційні повідомлення. Схильність до 

амбівалентності в баченні себе та свого місця в соціумі є непереборною для 

людської натури. «Чим могутніший і страшніший монстр “Вони”, тим силь-

ніша потреба згуртуватися, розчинитися в будь-якому “Ми”», – зазначає 

вчений І. Дзялошинський [32]. Отже, йдеться про утворення в ЗМІ 

віртуальних групових ідентичностей, які набувають тим більшої важливості, 

тим виразнішими в медіа стають образи «Інших», що трактуються як вороги.  

Науковець М. Бутиріна зауважує, що на початковій стадії міжгрупової 

взаємодії інша група («Вони») має якіснішу визначеність, аніж своя, описана 
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шляхом заперечення тих характеристик, які властиві аутгрупі («своїм»). За 

логікою асоціативного контрасту будуються також стереотипні репрезентації 

соціальних об'єктів у мас-медіа. Так, агресію на Кубу, Ірак, Чехословаччину, 

Афганістан медіа традиційно виправдовували всесвітніми морально-етич-

ними ідеалами. Невідомий «Чужий» подавався як ворог людства й 

«породження пекла», «Свої» за контрастом подавались як «борці за щастя 

людства й демократію» [14, с.17]. 

Картинка ворога є комплексною. Дослідник С. Кін зазначає, що ворог 

може зображатися в медіа у вигляді: чужинця, агресора, без обличчя, ворога 

Бога (теологія у війні), варвара (жорстокого), жадібного створіння, злочинця, 

звіра, тварини, смерті, гідного опонента [145, c.180]. Кожен із цих образів 

буде викликати в аудиторії тривожні настрої через архетип «Ми-Вони». 

Науковець А. Худолій ґрунтовно дослідив явище стереотипізації та 

міфотворення в контексті «холодної війни» між СРСР і США. Він звертає 

увагу на те, що «антиамериканізм» та «антикомунізм» – це маркери, що 

постали внаслідок «холодної війни». Причому префікс «анти-» спричинює 

фобію: нездатність бути толерантним, розуміти і приймати. Чорний контекст 

страху, обвинувачень і очевидних погроз, що характеризували «холодну 

війну», стимулювали розвиток нових антирадянських фобій і стереотипів 

[138, c.305]. Страхи та ідеологічна ненависть призвели до формування 

картинки ворога в думках американців. Навколо базового антагонізму «ми – 

вони» колективна думка формує певний міф конфлікту. Міф розповідає нам, 

хто ми є, звідки ми прийшли, яка наша доля. Міф робить убивства або смерть 

у війні священними діями, що здійснюються для добра та безсмертних 

ідеалів. Досліджуючи американсько-радянське протистояння протягом 

«холодної війни», А. Худолій підсумовує, що обидва народи бачили і 

визнавали тільки ті негативні риси ворога, що підтримувалися створеними 

стереотипами.  

У сучасному інформаційному просторі міфи, стереотипи та емоційно 

забарвлену лексику, що їх супроводжують, використовують як інструмент в 
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інформаційній війні. Так, аналізуючи мовний складник журналістських 

матеріалів, можна помітити, що вони в більшості своїй послуговуються 

стереотипами, мовними кліше, які допомагають читачам одразу схопити 

головну думку матеріалу та підштовхують аудиторію моментально виробити 

ставлення до певної події, навіть до того, як читач повністю ознайомиться з 

матеріалом. Для прикладу розглянемо кілька заголовків вітчизняних ЗМІ: 

«Штаб: У зоні АТО загинув один боєць, 5 поранено. Бойовики гатять з 

„Градів“», «За добу в зоні АТО загинув 1 боєць, 12 дістали поранення», «На 

Луганщині бойовики розстріляли медичний автомобіль: є жертви» (видання 

«Українська правда»); «У результаті обстрілу терористами Авдіївки 

поранений мирний житель», «В боях з диверсантами загинув український 

військовий» («Ліга Новини»); «Вночі бойовики застосовували танки і 

гранатомети» («Газета по-українськи»). Таким чином, для опису українців 

журналісти вживають поняття «військовий» або ж «боєць», для опису 

ворожої сторони – «терорист», «бойовик», «диверсант». Якщо українські 

військові «стріляють», то бойовики – «гатять». Такі різні за своєю 

стилістикою слова здатні викликати в читача конкретні позитивні або 

негативні емоції. Так, вживання поняття «боєць» викликає почуття 

захищеності, надійності; «терорист» – зневагу, відчуття небезпеки, 

неспокою. Використання слів із конкретним емоційним забарвленням – це 

звичний механізм, за допомогою якого ЗМІ налаштовують аудиторію на 

певний лад, викликаючи в ній цілком прогнозовані реакції. Чим частіше такі 

слова чи конструкції повторюються, тим більше людина буде переконуватися 

в правдивості таких понять, автоматично переноситиме емоцію, яку несе в 

собі поняття, на конкретного героя або подію.  

Отже, сучасний медіапростір перенасичений засобами емоційного впливу 

і їхня основна кількість апелює до негативних емоційних станів. Свідомо чи 

ні, медіапрацівники використовують в інформаційній війні нагнітання 

тривожних станів. Останнім часом бачимо засилля агресивних, 

«мілітаристських» термінів: «інформаційна атака», «інформаційна блокада», 
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«інформаційно-психологічна війна», «війна ідеологій», а також використання 

відповідних слів – «страх», «стрес», «смерть», «паніка», «тривога», «жах», 

«катастрофа». .Вони глибоко проникають у масову свідомість, впливаючи на 

людину таким чином, що сама вона цього впливу не усвідомлює, але не може 

ефективно йому опиратися через те, що він діє в обхід центральної системи 

сприйняття інформації. Емоційний вплив ЗМІ обирають через те, що він 

ефективніший, стійкіший, ніж раціональний вплив.  

Розглянуті моделі й теорії впливу потенційно є інструментом для 

навіювання страху на аудиторію. Кожну з них можна використати для 

створення технології, що продукує тривогу чи страх. Проте ми не ставимо за 

мету вивчити, наскільки та чи інша модель лякає реципієнтів, а лише 

наголошуємо на їхньому великому потенціалі в розрізі досліджуваної 

проблематики. Розглянуті теорії ефективності й моделі комунікації, а також 

окремі аспекти функціонування в соціальних комунікаціях стереотипів та 

міфів можна назвати класичними. Для розгорнутої картини зупинимося на 

сучасних дослідженнях емоційного регулювання у журналістикознавчих 

працях.   

 

1.3. Перспективи досліджень емоційного керування в 

соціокомунікаційних працях 

В умовах сучасної України, коли увесь соціум перебуває в напруженні, 

нагнітання емоцій має особливе значення, адже, по суті, медіа задають 

суспільні настрої, визначають порядок денний. Нинішній інформаційний 

простір відзначається високою емоційністю через зображення конфліктів, 

жорстокості, відвертих сцен. Одним із негативних наслідків такої тенденції є 

ефект десенсибілізації, який передбачає поступову зміну норм і цінностей, за 

якої табуйована поведінка стає прийнятною для аудиторії через постійний 

вплив медіа. Так, повідомлення про воєнні дії на Сході України на перших 

порах могли сприйматися як шокувальні. Сьогодні ж реакція на них стає 

менш інтенсивною через звикання аудиторії до постійного показу сцен 
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насилля. Усе це може викликати цілком прогнозований результат, за якого 

медіа почнуть шукати все нові й нові «сенсації», показувати дедалі 

відвертіші сцени, а насилля, смерть, жорстокість можуть згодом ставати все 

більш звичними для нашого суспільства. Такі тенденції зумовили появу 

підвищеного інтересу журналістикознавців до емотивного складника 

медіаконтенту. 

Донедавна проблема емотивності медіатекстів розглядалася виключно в 

розрізі філологічних наук. Найголовнішим серед науковців було (і в цілому 

залишається) саме питання впливів емоцій на аудиторію та вивчення 

відповідних медіаефектів. Так, із двохтисячних років українські дослідники 

розробили такі теми, як: «Фактори ефективності впливу друкованих ЗМІ 

(преси) на електорат» (В.В. Бадрак); «Інформаційні стратегії впливу 

американської преси на соціально-політичний процес в Україні» (А.І. 

Наджос); «Експлікація прихованого впливу публіцистичного тексту» (В.М. 

Корнєєв); «Вплив засобів масової інформації на підсвідомість» (В.Г. 

Германов); «Стереотипи породження та сприймання журналістського твору 

(на матеріалі газетних текстів)» (Л.В. Загородня); «Експресія власних назв як 

засіб публіцистики» (В.І. Ільченко) та інші. Написані також роботи з 

психолінгвістичних (Н. Вітт, Е. Носенко, А. Шахнарович тощо), 

стилістичних (Т. Матвєєв, Е. Азнауров, А. Болотов), лінгвокультурологічних 

(М. Нашхоєва, А. Вежбицька, І. Томашева), когнітивних (А. Баранов, Ф. 

Данеш) концепцій впливу тексту на емоції (причиною в цих дослідженнях є 

текстова емотивність). Ці праці так чи інакше зачіпають тему емоцій та 

способів маніпулятивного впливу через них. Але праці, присвячені 

виокремленню технології, що викликає емоцію страху, відсутні. Найближче 

підійшов до розгляду обраної нами теми російський учений І. 

Дзялошинський, який робить акцент на маніпулятивних методах та ціннісно-

емоційних технологіях. До методів масово-комунікаційного впливу вчений 

відносить прийоми семантичного маніпулювання (використання слів, що 

відображають основні цінності суспільства), «причеплення ярликів», 
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використання евфемізмів, невизначених висловів з негативним або 

позитивним забарвленням, алюзій, метод історичних аналогій, перенесення 

негативного або позитивного образу [33]. 

Отже, до появи спеціальності «соціальні комунікації» науковці 

розробляли філологічну складову частину медійних впливів. Це заклало 

основу для ширшого вивчення проблеми і дає розуміння функціонування 

зв’язки текст-людина. З урахуванням суттєвого впливу слова [51, с.63], мова 

являє собою найважливішій засіб  маніпулювання  свідомістю. З огляду на 

праці попередників можна стверджувати, що  дискурс використання  мови  в 

соціальному  контексті сьогодні [146, с.1] набуває  особливих  рис.  

Здійснюючи  дискурсивну  діяльність, суспільство видобуває із пам’яті й 

обробляє не лише запропоновану в контексті  інформацію, але  й  ту,  що 

міститься у пласті соціокультурних знань і зберігається на глибших рівнях 

людської пам’яті [72]. Це є прямим доказом  ситуативної  обумовленості  

мовлення, пов’язаної із залученням конвенціональних фонових знань і 

широкого соціокультурного контексту [139, с.128-157].  Тобто   нейтральне  

зовні повідомлення  містить у собі приховані ідеї, які розуміються 

суспільством на неусвідомлюваному рівні. Також важливого висновку 

дійшов В.М. Корнєєв, акцентуючи увагу на формуванні символу чи образу 

того середовища, в якому поширюється текст: «…зміна образу середовища 

відповідно до психологічних умов діяльності мозку змінить уявлення про це 

середовище у свідомості індивіда, а отже – і самого індивіда, а через нього і 

соціальне середовище, в якому він існує» [62, c. 34-35]. 

Маніпулювання свідомістю людини є предметом багатьох наукових робіт 

у сфері психології, філології, політології, журналістики тощо. В.В. Різун 

відзначає, що масова комунікація від природи має суб’єктно-об’єктний 

характер, і наголошує, що маніпуляція  у масовій комунікації ніколи не буває 

не планованою і не усвідомлюваною комунікантом: «Вона завжди є 

результатом бажань, сподівань, надій, планів комуніканта змінити установки, 

ціннісні орієнтації або вчинки людини таким чином, щоб людина і не 
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здогадалася про це. Маніпуляція – родичка брехні» [105, c.30]. Як визначає у 

своїх роботах  С.Г. Кара-Мурза,  маніпулювання  свідомістю – це вплив на 

структури психіки людини, який ставить за свою мету зміну цілей, спонукань 

і думок людей у потрібному напрямі і здійснюється потай (тобто приховано) 

[51].  

Інший дослідник, O.В. Філатов, запропонував вважати під  

маніпулюванням психологічний вплив на людину, який ця людина не завжди 

усвідомлює і який покликаний продукувати істотні реакції (вчинки, відчуття, 

думки), що є для маніпулятора (або його замовника) бажаними і з 

об’єктивними  інтересами  людини,  якою  маніпулюють, не збігаються або  й 

безпосередньо суперечать їм [130, c.4]. 

Таким  чином,  шляхом аналізу наведених вище  визначень  можна  дійти  

висновку, що маніпулювання свідомістю здійснює непомітний вплив; керує 

волею, емоціями та почуттями об’єкта  впливу; через приховане 

програмування поведінки, установок, намірів та думок доводить  його  до  

стану інертності; приховує від нього справжню інформацію; ініціює  

поведінку людини, вводячи її в оману чи впливаючи на неї. 

Ознакою масових маніпуляцій, на відміну від індивідуальних, є те, що 

вони набувають виробничої форми в інформаційній сфері. Маніпуляція не 

тільки змушує людину, яка перебуває під її впливом, здійснювати чужі 

бажання, а й здатна змінювати її установки. Тобто медіа формують не тільки 

світогляд, а й програмують дії індивідів. Акцентування уваги на тривожному 

матеріалі, наприклад, в новинних програмах, сприяє тому, що ЗМІ не просто 

повідомляють нам про те, що відбувається, – вони визначають хід подальших 

подій. Особливо це стосується повідомлень зі страхогенерувальним ефектом. 

Наведемо приклад із книги В. Циганова «Медіа-тероризм». Опитування 

мешканців Москви після 6 січня 2004 року, коли вибухом у вагоні 

метрополітену було вбито і покалічено сотні пасажирів, засвідчило, що 

навіть через кілька днів після теракту 59% опитаних побоюються жити в 

столиці та їздити в громадському транспорті [140, с.38].  Важко сказати, 
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свідомо чи ні ЗМІ викликали таку емоційну реакцію, але застосування 

певних технологій у цьому випадку залишили по собі слід. 

Заглиблюючись у науковий аспект пошуку технології продукування 

страху в журналістських творах, можна говорити, що вона спирається на 

методи, які традиційно застосовуються при вивченні медіатехнологій. Серед 

зарубіжних науковців, що розробляли проблему медіа технологій, варто 

виокремити Т. Расмусена, який написав монографію «Комунікаційні 

технології та медіатизація суспільного життя», Л. Ліврау  та С. Лінінгстоуна, 

за редакцією яких світ побачила колективна наукова робота «Нові медіа». Ці 

дослідження присвячені насамперед аналізу комунікаційних технологій як 

виду медіатехнологій в соціальній сфері.  Основна проблема аналізу 

медіатехнологій, зазначає А.П. Константинова, полягає в дослідженні й 

визначенні їх теоретико-методологічних основ. Теоретико-методологічні 

проблеми медіатехнологій включають вибір фундаменту для аналізу 

медіатехнологій з урахуванням того факту, що існує різноманіття 

концептуальних підходів до інтерпретації технологій та медіатехнологій [60]. 

При цьому авторка наголошує на тому, що медіатехнології є продуктом 

соціальної діяльності людини і практично всі сфери життя суспільства 

використовують їх як інструменти діяльності. Медіатехнології впливають на 

ці сфери життєдіяльності, знаходячи в них основу для подальшого розвитку. 

Зазначається також, що взаємодія медіатехнологій та соціальної діяльності 

носить діалектичний характер: з одного боку, ці технології впливають на 

суспільство, з іншого боку, вони з'являються, щоб задовольнити потреби 

суспільства.  

Найвизначнішими українськими науковцями, що вивчали комунікаційні 

технології, можна назвати В.В. Різуна, О.М. Холода й В.М. Корнєєва. Так, 

В.В. Різун ще в 1994 році розглядав гуманітарні технології, що було вперше в 

Україні. У конспекті лекцій «Гуманітарні технології»  був здійснений аналіз 

поняття, показана структура, визначений предмет технологічного аналізу 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


51 
 

тощо. Це дало важливий поштовх для розвитку технологій у соціальному 

дискурсі [27]. 

О.М. Холод аналізує основи комунікаційних технологій, їх класифікацію, 

методологію і методику впровадження, а також уводить у науковий обіг два 

важливі поняття – «мутація» та «інмутація». До соціально-комунікаційних 

технологій «мутації» дослідник відносить таку систему маніпулятивних дій-

комплексів, яка спрямована на позитивну або нейтральну зміну поведінки 

соціуму, а до технологій «інмутації» – технології, що спрямовані на 

негативні зміни в аудиторії [137]. Оскільки емоція страху за своєю природою 

є негативною, то вона може бути основою для інмутаційної соціально-

комунікаціїйної технології. 

В.М. Корнєєв при дослідженні різних дефініцій поняття визначав, що 

комунікаційні технології – це форми спеціальної організації комунікації, які 

за умови дотримання технологічного ланцюжка гарантують отримання 

наперед визначеного результату [61, c.178]. У дисертаційному дослідженні 

«Експлікація прихованого впливу публіцистичного тексту» він детально 

вивчив та проаналізував текстовий вплив, установки, структурні особливості 

публіцистичного твору, а також концепти емоційно-чуттєвої сфери 

реципієнта. Складає інтерес «закон трикутника», який вивів автор. Цей закон 

розглядає три сторони (з позиції реципієнта), які важливі для декодування 

тексту: сам текст на рівні знакового вираження й організації інформації; 

додатковий смисл, який виявляється через представлені внутрішні (між 

фактами та  специфікою їх представлення в тексті) та зовнішні (між темою та 

ідеєю тексту і соціальною дійсністю) зв’язки [62, c.72-73]. Науковець також 

ретельно проаналізував експлікацію прихованого впливу  в публіцистичних 

текстах. Було доведено, що в процесі редакторського опрацювання твору 

прийоми продукування прихованого впливу можна виділити і скоригувати на 

рівні структури, лексики, семантики, змістових елементів та емоційно-

оцінних значень додаткового характеру, які здатні стати основними в процесі 

сприймання [62, c. 81]. Цей тезис дає нам змогу зробити припущення, що 
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страхогенерувальні чинники в медіатекстах ЗМІ продукують свідомо, 

застосовуючи при цьому професійні навички та знання (наприклад, у якій 

саме частини тексту краще розмістити ту чи іншу інформацію для більшої 

ефективності впливу). Для того щоб спростувати чи підтвердити це 

припущення, ми провели окреме експертне опитування, у якому фахівці 

медіагалузі визначали роль ЗМІ у формуванні тривожності аудиторії. До 

нього ми повернемося у другому розділі нашого дослідження. 

 Якщо окремі медіатехнології виявлені та вивчені науковцями в 

медіатекстах, то опис саме технологій створення страху в сучасній літературі 

практично відсутній.  Найближче до вивчення проблеми підійшов В. 

Циганов, який говорить про дві технології створення психологічного стресу, 

що «підготовлюють» маси до сприймання тривожного контенту. Перша така 

технологія – «придушення»: «Досвід політичних, військових і економічних 

зіткнень свідчить, що в моменти глибоких криз відбувається не лише 

блокування здорового глузду, а й розблокування стримуючих емоційних 

механізмів. Емоційне навантаження від сприйняття руйнує захисні механізми 

свідомості, спотворюючи нормальні психічні процеси... Життєві труднощі, 

що впали на основну масу населення і «придушили» людей, викликають у 

суспільстві соціальну депресію, з одного боку, роз'єднують громадян і тим 

самим якоюсь мірою попереджають вибух соціального невдоволення… З 

іншого боку, ті самі труднощі значною мірою провокують це невдоволення, 

сприяючи полярним змінам психічного стану населення» [140, с.47]. Друга 

технологія – «стомлення». Вона полягає в тому, що аудиторію 

перенавантажують інформацією. Реципієнт не здатен засвоїти всю отриману 

інформацію, її занадто багато. Через це людина втомлюється. Також є й інші 

аспекти цієї технології: «Вона не зводиться до втоми від боротьби за 

виживання або нуждою. Навпаки, до неї додаються й спустошеність, 

викликана постійним повторенням загроз (війни, терористичних актів тощо), 

і тотальна вульгарність, що нагнітається у мас-медіа. Особистість стомлюють 

пригніченням її устремлінь, осміюванням її ідеалів, заміною високого на 
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нице» [140, с.48]. Така думка описує глибинні психофізіологічні зміни, які 

відбуваються з людиною, що перебуває під впливом медіа, які продукують 

тривожність. Оскільки запропоновані автором технології всеосяжні і 

включають у себе багато психологічних аспектів, їх важко виявити у 

медіатекстах. Також проблематично оцінити рівень ефективності наведених 

технологій.  

Емоцію як складову частину технології впливу на маси розглядав у своїх 

працях і В.В. Різун. Важливу роль у цьому процесі, на думку науковця, 

відіграє так звана «циркулярна реакція», що створює емоційну спільноту, 

розчиняючи в собі індивідуальність кожної окремої людини. Науковець 

описує механізм керування масою, який включає у себе три етапи [103, c.47]: 

на першому комунікант викликає в маси таку циркулярну емоцію, яка далі 

набирає все більшої експресії, поки не настає гіперемоційний стан; на 

другому етапі аудиторії надається потрібний об’єкт реагування, а на 

третьому зосереджену на певному об’єкті масу спонукають до активної дії 

через навіювання лідера думок (реального або тимчасово «призначеного» 

масою за його відсутності). В.В. Різун наводить такий приклад: «…після 

розповіді про природну катастрофу в деталях, як у фільмі жахів, коли слухачі 

розпалили цей жах у собі, можна переключити увагу на можливу катастрофу 

там, де перебуває маса. «Новий об’єкт» повинен теж піддатися активному 

обговоренню в масовому середовищі. Він стає еквівалентом емоційного 

стану маси: тільки від згадки про «новий об’єкт» у людей виникає жах… 

Доведену до емоційного вибуху й зосереджену на певному об’єкті масу 

спонукають до активності. Так виникає масова паніка, агресія або інші форми 

масової поведінки. Тож для того, щоб не лише викликати тривогу, а й посіяти 

справжню паніку, ЗМІ використовують механізм природної стихійної 

масової поведінки. 

У науковій літературі, присвяченій технологічному аспекту використання 

елементів емотивності, натрапляємо також на думку, що здатність масової 

комунікації задовольняти інформаційні потреби аудиторії, пов'язані з 
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необхідністю орієнтуватися в навколишньому середовищі, є одночасно і 

способом розсіювання страхів, що виникають в непростих умовах 

зовнішнього світу. Однак ця здатність може бути використана і для того, щоб 

порушити спочатку почуття страху, тривоги, а потім вказати «правильний» 

шлях до позбавлення від них. Таку технологію описує Л.Є. Моторіна. Суть її 

полягає в тому, щоб зафіксувати увагу одержувача в першу чергу на 

болісному страху, адже в такому переляканому стані важко думати про щось 

інше, крім позбавлення від цього стану. Далі ж маніпулятор пропонує спосіб 

позбутися цього страху – просту, здійсненну фізичну чи ментальну дію, яка 

«випадково» опиняється саме тим, чим комунікант і хотів змусити зайнятися 

[78]. 

 Одним із феноменів, який вирує у соціальних комунікаціях і носить 

дійсно приголомшливий потенціал щодо навіювання тривоги та страхів, є 

інформаційна війна.   

Поняття інформаційної війни в Україні сьогодні вельми поширене. Це 

явище не є новим, воно було описане у низці класичних праць з дослідження 

медіа. Найвідомішим українським дослідником інформаційних війн є  

Г.Г. Почепцов. Науковець дає таке визначення цьому феномену: 

«Інформаційні війни є інформаційними технологіями, що впливають на 

інформаційні системи, маючи на меті введення в оману масової чи 

індивідуальної свідомості, виведення з ладу або десинхронізацію процесів 

управління суспільством та його складовими, передовсім військовими» [95, 

c.168]. 

Особливого значення інформаційні війни набули у ХХ столітті, коли 

газети, радіо, а потім і телебачення, набули  в суспільстві певної ваги, а 

поширювана через них інформація стала справді масовою. Втім, лише зараз 

до цього поняття у нашій державі почали ставитися більш уважно та 

серйозно, що пов’язане, очевидно, із ситуацією в країні. Г.Г. Почепцов 

вважає, що інформаційна практика все ще не має однозначних визначень і 

моделей, що дозволяють фахівцям цієї сфери говорити однією мовою. Це 
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відображає як складний характер аналізованого феномена, так і відставання 

інструментарію соціальних наук [94]. Але якщо раніше науковці могли 

досліджувати інформаційну війну з теоретичних засад, вважаючи, що ця тема 

прямо не зачіпає наше життя, то сьогодні це явище має цілком вимірювані та 

об’єктивні параметри. Саме тому фахівці з медіа, психологи, соціологи та 

політологи, зібравши широкий емпіричний матеріал, займаються 

класифікацією прийомів інформаційної війни, розробляють стратегії та 

практичні рекомендації для працівників медіа.  

Саме слово «війна», про який би з різновидів із них не йшла мова, несе в 

собі негативне смислове навантаження. Причиною цьому, серед усього, є 

страх самої війни [109, c.215–224]. Тобто страх та тривога – постійні 

супутники будь-якого прояву війни – від самого слова до  складників цього 

багатогранного суспільно-політичного явища. Тож у процесі проведення 

інформаційних війн використовують великий обсяг негативної емоційно 

забарвленої інформації. Це посилює інформаційну зброю, ще більш 

психологічно навантажуючи аудиторію. Говорячи про інформаційну зброю, 

ми маємо на увазі [87, c.306]: 

 Уведення великого обсягу нової інформації, яка перевантажує 

реципієнта новими негативними повідомленнями (ключовим тут є саме 

негативний полюс інформації). 

 Запровадження нових правил опрацювання інформації (що спрямоване, 

знову ж таки, викликати тривожність у аудиторії та показати, наприклад, при 

проведенні соціологічних досліджень, що все складається вкрай погано для 

країни чи окремої соціальної групи) 

 Введення хибної чи фіктивної (псевдо- чи ірреальної) інформації, тобто 

дезінформації. Цей вид зброї є гнучким інструментом інформаційної війни, 

адже рівень емоційної насиченості та інформаційного дисбалансу поданої 

дезінформації залежить лише від її авторів. 

Таким чином, інформаційна війна прямо пов’язана зі створенням певного 

емоційного стану в аудиторії. Коли інформація стає інструментом в 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


56 
 

інформаційній війні, то тривожних настроїв у суспільстві неможливо 

уникнути.  

Варто зауважити, що комплексного дослідження використання емотивних 

текстових чи аудіовізуальних елементів медіа, що використовуються під час 

інформаційних війн, досі не існує. Проте поряд із поняттям інформаційної 

війни сучасні дослідники емотивності у журналістикознавстві приділяють 

увагу такому феномену в соціальній комунікації як медіанасилля, Френсіс 

Фентон однією з перших досліджувала вплив медіанасилля на поведінку у 

своїй докторській дисертації ще у 1910–1911 роках [108, c.4]. Відтоді ця тема 

є популярною в наукових дослідженнях. Терміном медіанасилля (Media 

Violence) у сучасній комунікативістиці позначають показ насильницьких 

сцен (документальних або зіграних акторами) через ті чи інші засоби масової 

комунікації. Хоч для багатьох учених проблема негативного впливу 

медіанасилля внаслідок копіювання агресивної поведінки медіаобразів 

залишається актуальною, проте необхідно зауважити, що злочини, вчинені за 

сценарієм фільмів, – рідкість. Скоїть людина або не скоїть злочин, 

перебуваючи під впливом засобів масової інформації, визначається такими 

індивідуальними чинниками, як схильність до насильства, психічний стан 

(агресія, тривожність), емоційна врівноваженість, морально-психологічна 

стійкість тощо. Загалом виділяють три рівні можливого впливу медіанасилля 

[12]: 

1. Поведінковий – перегляд сцен, що містять насильство, впливає на 

поведінку і загальний психологічний стан людини. При цьому розрізняють 

п'ять основних категорій поведінкових ефектів: збудження, катарсис, 

десенсибілізація, дезінгібіція (тобто розгальмовування) та імітація. 

2. Афективний (емоційний) – перегляд сцен насильства викликає негайну 

або довгострокову емоційну реакцію. 

3. Когнітивний –  перегляд сцен насильства впливає на сприймання 

глядачем реального світу. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


57 
 

 Питання того, чи відкладаються насильницькі сюжети у свідомості й 

пам'яті людини, залишається відкритим. Звичайно, що рівень того чи іншого 

впливу залежить від багатьох факторів. Серед них вік, стать, рівень 

інтелекту, рівень морального розвитку, індивідуальна емоційна чутливість, 

ступень реалізму. Окремо варто відзначити такий чинник, як рівень 

співвідношення себе з медійним персонажем. Мова йде про здатність людини 

відчувати страх та тривогу через досвід інших людей, а не свій власний. 

Сюжети із страхогенерувальними чинниками знімаються таким чином, щоб 

аудиторія не тільки стала учасником того, що відбувається на екрані, а й щоб 

між нею та персонажами, з якими глядачі ідентифікують себе, встановився 

емпатичний зв'язок. Емпатія – один з основних механізмів, які обумовлюють 

реакцію страху під впливом подразників у конкретному випадку. Страх, що 

переживає персонаж у небезпечній для себе ситуації (наприклад, журналіст, 

що веде репортаж із гарячої точки), викликає переляк у глядачів. 

Лабораторні дослідження показали, що емпатія не є вродженою рисою, 

але розвивається з віком і пов'язана з набуттям рольових навичок. 

Дошкільнята не настільки сильно співпереживають медіаобразам, але більш 

піддатливі до безпосередньому впливу. Діти від дев'яти до одинадцяти років, 

згідно зі спостереженнями, відчувають страх, споглядаючи вираз тривоги на 

обличчях персонажів, при цьому не усвідомлюючи джерела подразника, що 

викликає таку реакцію [12, с.244]. 

Серед українських учених аспект впливу медіанасилля на молодь був 

детально вивчений Ю.Д. Гаврильцем. У результаті свого дослідження він 

констатує: «…новинні телеповідомлення про негативні події викликають 

появу тривоги у представників молодої аудиторії. Хоча ситуативна 

тривожність у цьому випадку удвічі нижча, ніж від насильницьких 

відеофрагментів, цей показник у стільки ж разів вищий, ніж від нейтральних 

новин» [21, c.176]. Тобто було доведено, що на рівні короткотривалих 

медіаефектів відео з негативним посиланням викликає тривожність у молоді. 

Зазначається, що такий результат може бути підтвердженням міркування 
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представників теорії соціального пізнання про те, що проблема наслідування 

дійсно актуальна для емоційно жорстких сцен, коли реципієнт, споглядаючи 

такі сцени, стає наче загіпнотизований від жаху; свідомість ніби 

паралізується і потенційно втрачається контроль. Висновок цього 

дослідження ще раз підтвердив наявність у соціальнокомунікаційному 

просторі функціонування технології керування масами, яку описує В.В. 

Різун. Варто також зауважити, що Ю.Д. Гаврилець вивчав саме 

короткотривалі медіаефекти. Штучне створення емотивності 

медіаповідомлень для здійснення довготривалих медіаефектів як 

зарубіжними, так і українськими вченими не було достатньо вивчене. 

Питання у вчених викликає не так технологія навіювання певних емоцій, як 

саме існування довготривалих медіаефектів. У цьому питанні думки 

розходяться. Відкидаючи наукову полеміку й демагогію на цю тему, 

зазначимо, що досі достовірно не був виявлений і зафіксований 

взаємозв’язок між повідомленням та тією дією, що виконує реципієнт через 

тривалий проміжок часу. Тож це питання залишається відкритим для 

подальших розробок. Вивчаючи прикладний аспект використання 

тривожності та страху у соціальних комунікаціях, ми спираємося на 

положення, що тривожність і страх можуть виступати як короткотривалий 

медіаефект, який у змістах та смислах описаний у вищезгаданих науковців. 

Цікавим є також дослідження О.М. Косюк, яка вивчає медіанасилля крізь 

призму архаїки. Авторка дійшла висновку, що медіапродукція з елементами 

насилля є носієм і продовжувачем традиції і ця продукція задовольняє 

важливу суспільну потребу: «…у людства таки існує всеохоплююча 

пристрасть до болю», – пише авторка, – «у ньому живе дитяче, міфологічне, 

органічно йому притаманне бажання болісно пережити щось криваво-

видовищне. Воно вабить і відштовхує, але не зникає. Бажання відчути подих 

незвичайного, таємничого, хвилюючого душу і жахливого проявилось у 

давнину і як одвічно притаманне людині прагнення спонукає до розповідання 
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новітніх "казок" техногенної епохи» [64, c.42-43]. Така думка перекликається 

із припущенням К. Ізарда – людина сама прагне відчувати страх. 

Поряд із поняттям медіанасилля вивчається також явище медіатероризму. 

Ми не можемо оминути цей феномен, адже він, безперечно, є одним із тих, 

який викликає найбільшу тривожність і страх в аудиторії. Масові комунікації 

стали центральним чинником становлення і розвитку сучасного глобального 

тероризму, його розгалуження, безпосереднього впливу на інші види та 

напрямки: кібертероризм, біотероризм тощо. Вважається, що активне та 

ефективне використання ЗМІ для формування страху у свідомості 

суспільства (в першу чергу, телебачення) терористами нового часу бере 

відлік з Мюнхенської олімпіади 1972 р., коли палестинські терористи 

захопили будівлю з ізраїльськими спортсменами. Саме відтоді телебачення 

стало обов'язково демонструвати, коментувати, відеотиражувати теракти і їх 

наслідки, що додатково сприяло становленню міжнародного тероризму та 

розвитку глобального терористичного середовища. Пояснити це можна тим, 

що друкована преса та радіо меншою мірою емоційно забарвлюють 

зображувані події, ніж телебачення, яке може використовувати яскраві, 

натуральні, а часом і натуралістичні сцени, що особливо характерні для 

медіатероризму. На жаль, мас-медіа стали рупором для піднесення 

терористичних ватажків типу Бен Ладена, Басаєва та інших, чим також 

додали можливостей для розгортання й поширення нових і вже наявних 

терористичних угруповань; сприяли погодженню і кореляції дій із втілення в 

часі і просторі сценаріїв жахіть через демонстрації реальної загибелі людей. 

Після багаторазових показів терористичних атак на США (Всесвітній 

торговий центр, Пентагон), подій навколо «Норд-Осту» в Москві, школи в 

дагестанському Беслані, серії зухвалих вибухів у метро Москви, постійних 

терактів в Іраку, Пакистані, Індії, терактів на залізницях у Європі перед 

ученими виникла необхідність дослідження й аналізу безпосередньо такого 

напрямку, як медіатероризм, що став окремою психологічною та соціальною 

загрозою для людства. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


60 
 

Засоби терористичної діяльності можна поділити на дві великі групи [76, 

c.12-18]: 

1. Засоби матеріального впливу (зброя, вибухові та отруйні речовини); 

2. Засоби нематеріального впливу (не зафіксовані на матеріальних носіях, 

тобто залякування, погрози, попередження про нібито підготований теракт). 

Медіатероризм, насамперед, пов'язаний із тим, що в останній чверті ХХ 

ст. і остаточно в XXI ст. [56]: 

а) глядацькою аудиторією реальних жахіть став увесь світ в постійному 

всебічному режимі; 

б) сценами трагедій стали реальні події в режимі онлайн у конкретних 

місцях планети і в безпосередньому живому оточенні; 

в) трагічні події подаються і багаторазово повторюються у всіх новинах, 

поширюються і знову повторюються, тобто мають не тільки безпосередній, а 

й мультимедійний вплив на свідомість, самопочуття і настрій людей. 

У випадку з надрукованими текстовими матеріалами читач хоча б робить 

осмислений вибір – читати матеріал чи ні (хоча, наприклад, інтригувальний 

заголовок спонукає до перегляду). Якщо ж мова йде про телебачення, то 

такий формат залишає глядачеві менше простору для розмірковувань і легше 

впливає на його емоційний стан. Досягається це завдяки поєднанню картинки 

зі звуком, що дозволяє маніпулювати станом аудиторії за рахунок зміни 

зображення, частоти відеоряду, звуку. Кадри, що змінюються щосекунди, не 

дають людині повною мірою осмислити отримувану інформацію, а тим паче 

– перевірити її. Усе, що глядач бачить на екрані, він сприймає, за великим 

рахунком, на віру, дослуховуючись не так до інформативної частини 

повідомлень, як до загальної атмосфери відео, звуку, кольорової гами 

зображення. Як зазначає В.В. Різун, «телебачення чинить великий вплив на 

емоційну сферу та здатність діяти. Глядач має змогу відповісти на запитання 

«як це трапилося?» і сам ніби втягується у «бачене». Виникає ефект 

присутності, глядач ніби ідентифікує себе з учасниками події, що 

показується, через те готовий і сам відповідно діяти. Телебачення має 
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потужний емоційно-дієвий вплив на аудиторію. Як і у випадку з радіо, глядач 

не встигає аналізувати, критично ставитися до показаного, втрачає 

«інтелектуальну» пильність і стійкість, стає довірливим, адже він сам «бачив 

ту правду» [104]. 

Як бачимо, певні інформаційні технології залякування використовують не 

лише держави та некомпетентні медіа, а й терористи. Медіанасилля та 

медіатерор поширюють велике емоційне навантаження на аудиторію, значно 

підвищуючи рівень тривожності в суспільстві. Сьогоднішня залежність 

цивілізації від інформаційного складника зробила цивілізацію набагато 

вразливішою, а швидке й широке розповсюдження інформаційних мереж 

багаторазово збільшило потужність саме інформаційної зброї. Як протидіяти 

державі та окремій людині інформаційному натиску – самостійне питання, 

яке ми розглядаємо в третьому розділі, але загальною й обов’язковою 

умовою безпеки держави в її інформаційному просторі повинна бути 

достатня кількість реальної істинної інформації, яка регулярно доводиться до 

всіх її громадян. Ця інформація повинна мати належні для різних соціальних 

груп суспільства критерії новизни, цінності, достовірності, складності, 

компресованості, репрезентативності, доступності, достатності, 

оперативності, точності й зрозумілості [87, c.303]. Таким чином, працівники 

медіагалузі мають дотримуватися усіх журналістських стандартів.  

З огляду на описані тенденції розвитку перспектив дослідження 

емоційного регулювання в соціокомунікаційних працях можна стверджувати, 

що існує багато різних аспектів аналізованої проблеми. Медіанасилля 

поширюється каналами масової комунікації через інформаційні війни, 

медіатероризм та інші соціально-комунікаційні технології. Кожен із цих 

аспектів потребує детального вивчення у подальших наукових розробок. 

Розглянуті питання дають змогу глибше зрозуміти тенденції розвитку й 

функціонування страхогенерувальних чинників у масовокомунікаційних 

текстах.  
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Висновки до першого розділу 

Розглядаючи страх у межах соціальнокомунікаційного простору, ми 

проаналізували основні дефініції і теорії, які дали змогу краще зрозуміти 

предмет дослідження. Ми виявили, що емоції – «це переживання людиною 

ситуативного чи дійового значення предметів та явищ минулого, 

теперішнього або майбутнього». На відміну від емоцій, почуття мають 

виражений предметний характер, тобто пов'язані з конкретним об'єктом 

(предметом, людиною, подіями життя тощо). Таким чином, одне й те саме 

почуття може реалізуватися в різних емоціях. У нашому дослідженні ми 

спиратимемось на положення, що емоції миттєві, проявляються «тут і зараз» 

та стосуються конкретної ситуації, а почуття за своєю суттю є стійким, 

постійним ставленням людини до будь-чого. Тобто почуття не залежать від 

ситуації, а значить, страх – це емоція, а не почуття. Викликати цю емоцію 

можуть як зовнішні чинники, які не залежать від людини, так і внутрішні, 

зокрема, почуття (наприклад, почуття самотності, пригніченості, неминучості 

якоїсь події тощо).  

Тривожність передує відчуттю страху. Тривога визначається як сигнал 

небезпеки, яка ще не реалізована. Конкретизована тривога являє собою страх. 

Якщо медіа все більше нагнітатимуть відчуття страху, то в реципієнта 

можуть виникнути певні фобії (ірраціональні страхи), які вже вимагатимуть 

психотерапевтичного лікування. При вивченні журналістикознавчих 

досліджень ми не знайшли описаної технології продукування страху в медіа. 

Проте значна кількість досліджень присвячено впливу медіа на аудиторію, 

зокрема маніпулюванню. Цей аспект вивчається у сфері психології, філології, 

політології, журналістики тощо.  

С. Г.  Кара-Мурза у своїх працях  визначає маніпулювання  свідомістю  

як  вплив на структури психіки людини, який має за мету зміну цілей, 

спонукань і думок людей у потрібному напрямку і здійснюється потай (тобто 

приховано) [51].  
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Вплив страхогенерувальних чинників на аудиторію не є предметом 

нашого дослідження, але одним із наших завдань є виявлення того, чи 

свідомо працівники засобів масової інформації закладають емотивні 

компоненти у свої тексти. 

Окреме місце відведено дослідженню міфів та стереотипів у контексті 

досліджуваної теми. Ми припускаємо, що сприйняття стереотипу як 

спрощеного образу полегшує навіювання страху, адже він іде не 

центральним маршрутом сприйняття, а периферійним. Тобто метод 

стереотипізації інформації в разі свідомого використання може розглядатися 

як одна з технологій навіювання тривожності, що є потенційно ефективною. 

Стереотипи та ярлики слугують інструментами, які допомагають сприймати 

світ, орієнтуючись на певні усталені, емоційно забарвлені вірування. Через 

перевантаженість інформаційного простору людина часто користується 

замінниками реального світу, його спрощеними версіями для того, щоб 

пізнати певні процеси. Але ми не виявили в наукових роботах  встановленого 

факту, що, говорячи з аудиторією мовою стереотипів, медіапрацівники 

свідомо використовують спрощене подання для кращої передачі певного 

емоційного складника.  

Міф стає одним із визначних елементів формування страху й 

тривожності, принаймні теоретична модель розуміння міфу в українській 

науці, у тому числі й про соціальні комунікації, зводиться до того, що за 

умови відсутності інформування, легкості проникнення через бар’єри 

сприймання міф отримує високий потенціал страхогенерувального 

контексту. Тобто міф може генерувати страх значною мірою саме через свої 

специфічні характеристики, які ми описали. 

 Інформаційна війна, як і війна реальна, несе по своїй суті негативні 

емоції. Людина відчуває страх не лише через інформаційні операції, які 

проводить супротивник, а й просто усвідомлюючи факт наявності війни. 

Медійний контент, який ми аналізуватимемо далі, перенасичений 

повідомленнями про війну, яка розгорнулася між Україною та Росією, а отже, 
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емоції тривожності та страху в соціальнокомунікаційному вимірі набувають 

сьогодні особливого статусу. 

У розділі також був здійснений аналіз функціонування страху в рамках 

відомих комунікаційних теорій: теорії медіатизації, конгруентності, 

когнітивного дисонансу, порядку денного, фреймінгу, змови, оцінок, 

референтних груп, задоволення, схем, а також у рамках моделей 

ефективності (модель воротаря та обробки-можливості). Вивчені моделі й 

теорії впливу потенційно можуть бути  інструментом для навіювання страху 

на аудиторію. Кожну з них можна використати для створення технології, що 

продукує тривогу чи страх. Проте ми не ставимо за мету вивчити, наскільки 

та чи інша модель лякає реципієнтів, а лише наголошуємо, що вони мають 

великий потенціал у розрізі досліджуваної проблематики. 

Розглянуто також комунікаційні феномени, у яких функціонують 

страхогенерувальні чинники, такі як інформаційна війна, медіанасилля та 

медіатерор.  

Тобто тривога та страх – це постійні супутники будь-якого прояву війни, 

включаючи як одне слово, так і весь комплекс компонентів цього складного 

суспільно-політичного явища. У процесі проведення інформаційних війн 

використовується значний обсяг негативної емоційно забарвленої інформації. 

Терміном медіанасилля у сучасній комунікативістиці позначають показ 

насильницьких сцен (документальних або зіграних акторами) через ті чи інші 

засоби масової комунікації. Серед українських учених аспект впливу 

медіанасилля на молодь був детально вивчений Ю.Д. Гаврильцем. Науковець 

довів, що на рівні короткотривалих медіаефектів відео з негативним 

посиланням викликає тривожність у молоді. Отже, медіанасилля та 

медіатерор несуть велике емоційне навантаження на аудиторію, суттєво 

підвищуючи рівень тривожності в суспільстві.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


65 
 

РОЗДІЛ ІІ. СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ 

СТВОРЕННЯ СТРАХУ В ТЕКСТАХ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Дослідження емпіричного матеріалу українських медіа, спрямованого на 

формування тривожності та страху, передбачає дотримання жорсткої 

методології. Розробка цієї методології наштовхується на низку проблем. По-

перше, ми не ставили завдання виявляти медіаефекти, викликані в аудиторії 

аналізованими текстами. По-друге, ми не можемо отримати об’єктивну 

відповідь від авторів, оскільки навіть якщо журналіст свідомий того, що його 

текст викликає страх – він не завжди в цьому зізнається, тому що це може 

суперечити суспільним нормам. Через вказані чинники ми обрали складну 

модель проведення дослідження, яка передбачала різні методи та декілька 

етапів. Також для нас важливим є розуміння змістової сутності методів, 

оскільки в сучасній науці (незважаючи на вдалу апробацію в дослідженнях із 

соціальних комунікацій) іноді трапляються різне розуміння методів не 

стільки в назві та суті, скільки в застосуванні цих методів та підходів до їх 

реалізації. Зупинимося на цьому детальніше. 

 

2.1. Методологія дослідження страхогенерувальних чинників  

в соціальнокомунікаційному дискурсі 

Під методом розуміють спосіб досягнення певної мети, спосіб 

розв’язання конкретного завдання, а також сукупність прийомів і операцій, 

спрямованих на пізнання реальності [106, c.8]. Виявлення та детальне 

вивчення технологій страху в галузі соціальних комунікацій неможливе без 

адекватних методів. «Наука вимагає доведення правоти тверджень 

дослідника, достовірності інформації, яка міститься в роботі», – зазначає В.В. 

Різун у статті «Методи соціальнокомунікаційних досліджень» [107]. 

Для будь-якого наукового дослідження підбір методів складає одне з 

головних завдань. Першим етапом наукового дослідження є вивчення думок 

своїх попередників щодо досліджуваного предмета й об’єкта. Зазвичай, при 

цьому використовують загальнонаукові методи. Без них неможливо обійтися, 
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адже вивчення літератури дає можливість дізнатися, які аспекти та проблеми 

вже досить добре розроблені, за якими ведуться наукові дискусії, що 

застаріло та відмерло, а які питання ще не вирішені. Робота з літературою 

припускає використання таких методів, як складання бібліографії – переліку 

джерел, відібраних для роботи з досліджуваної проблеми; реферування – 

стислий переказ основного змісту однієї або кількох робіт за загальною 

тематикою; конспектування – ведення більш детальних записів, основу яких 

становить виділення головних ідей та положень роботи; анотування – 

короткий запис загального змісту книги або статті; цитування – дослівний 

запис висловлень, фактичних або цифрових даних, що містяться в 

літературному джерелі, та інші загальнонаукові теоретичні методи. 

У будь-якому дослідженні методи завжди повинні бути ретельно 

підібрані згідно із метою та завданнями. При наявності навіть обмежених 

ресурсів адекватно дібрані методи гарантують достатньо точний результат, 

що, у свою чергу, забезпечить науковця досягненням поставлених завдань. 

Невмілий же добір методів неминуче призведе до некоректних результатів 

дослідження, що нівелює всі напрацювання й досягнення в дослідженні. 

Таким чином, методи підбираються індивідуально під потреби науковця. 

Мова йде про такий важливий чинник, як оптимальність вибору методів 

дослідження. Часові, людські, матеріальні та інші ресурси повинні бути 

мінімально затрачені – у цьому також допомагає правильна методологія. 

Також при пошуку відповідної методології не менш важливо уникнути 

помилок занадто вузького чи надмірно широкого вибору методів 

дослідження. При доборі замалої кількості методів дослідження можна 

випустити з поля зору важливі чинники, що може суттєво вплинути на 

кінцеві результати. Якщо користуватися занадто великим арсеналом методів, 

то дослідник витратить забагато ресурсів, які можна було б використати 

більш доцільно. 

Аналіз процесу наукового пізнання дозволяє виокремити два основних 

типи методів науково-пізнавальної діяльності [121]: 
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1. Методи, властиві людському пізнанню в цілому, на основі яких 

будується як наукове, так і практичне знання, тобто універсальні методи 

пізнання. 

2. Методи, властиві тільки науковому пізнанню, які, у свою чергу, 

поділяються на дві основні групи: емпіричні наукові методи та теоретичні 

наукові методи. 

Незалежно від типу науково-пізнавальної діяльності, в основу будь-якого 

наукового методу покладені методологічні принципи – стисло сформульовані 

теоретичні положення, які узагальнюють досягнення науки в певній галузі та 

слугують підставою для подальших досліджень. В.С. Стьопін та Ф.І. 

Голдберг виокремлюють три основоположні методологічні принципи: 

об'єктивність – відчуження суб'єкта пізнання від його об'єкта, тобто 

дослідник не дозволяє суб'єктивним уявленням впливати на процес 

наукового пізнання; систематичність – впорядкованість науково-пізнавальної 

діяльності, тобто процес наукового пізнання виконується системним, 

упорядкованим шляхом; відтворюваність – всі етапи і фази процесу 

наукового пізнання можуть повторити (відтворити) й інші дослідники, 

отримавши подібні, несуперечливі результати, і тим самим перевіривши їхню 

достовірність. Якщо результати не відтворюються, то вони ненадійні, а отже, 

не можуть вважатися достовірними.  

Український дослідник М.М. Хилько називає такі основні принципи, 

яким мають відповідати наукові методи: принцип відповідності, 

доповнюваності, верифікації, фальсифікації, редукції, цілісності, 

контрредукції [136]. 

Залежно від галузі науки, методологічних принципів може бути і більше. 

Наприклад, у методології педагогіки використовується також особистісний 

принцип – він вимагає визнання унікальності особистості, її інтелектуальної 

та моральної свободи, творчого потенціалу тощо [84, c.26]. 

Попри широкий спектр уже наявних методів, сучасні українські 

дослідники в галузі соціальних комунікацій (В.В. Різун, Т.В. Скотникова, , 
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В.Ф, Іванов, Н. В. Костенко та інші) відзначають, що й надалі продовжується 

розробка методології дослідження науки про соціальні комунікації. В.В. 

Різун також наголошує на важливості розуміння наукової та практичної 

сфери в журналістиці: «Звичайно, журналістика пов’язана з творчістю, а 

отже, має свою специфіку. Але творчістю займаються практичні журналісти, 

а не вчені-журналістикознавці, навіть якщо вчені-журналістикознавці 

періодично публікуються як журналісти. Отже, журналістикознавець має 

розмежовувати в собі журналістську творчість і наукову діяльність» [106, 

c.5]. 

В основі будь-якого дослідження, включно з нашим, лежать загальні 

наукові принципи збору інформації, до яких  відносять правильне розуміння 

специфіки соціальної інформації, науковий підхід до джерел інформації, 

системний характер збору, вираження соціальної інформації в показниках та 

індикаторах [75, c.211]. Для виявлення та вивчення страхогенерувальних 

чинників у медіатекстах ми застосували такий загальнонауковий формально-

логічний метод, як індуктивний метод дослідження. Він полягає у русі 

дослідження одиничних ознак, предметів до знаходження загальних істотних 

ознак, відомостей про все у класі предметів. 

Використання загальнонаукових принципів та методів важливе, але для 

дослідження медіатекстів потрібен більш тонкий методологічний інструмент. 

Методи дослідження саме текстів давно й успішно функціонують серед 

дослідників соціальної комунікації. Мова йде про такі методи, як контент-

аналіз, функціональна прагматика, аналіз способу категоризації участі та 

конверсаційний аналіз (методи, орієнтовані на етнометодологію), 

етнографічні методи, критичний дискурс-аналіз, об’єктивна герменевтика, 

наративна семіотика та інші [59, c.62]. 

Російська дослідниця медіатекстів Т.Г. Добросклонська зауважує, що 

всебічний опис текстів масової інформації не зводиться до вивчення окремих 

аспектів цього складного й багатогранного явища та навряд чи можливий без 
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системного філологічного аналізу, який розглядає медіатекст як цілісну 

багаторівневу конструкцію в нерозривному зв'язку його вербальних та 

медіахарактеристик [37, с.8]. 

У роботі ми використовуватимемо декілька методів дослідження для 

різних завдань. Так, метод групування ми використали для того, щоб 

отримати впорядкований опис різнорідних об’єктів – відповідей на відкрите 

запитання експертного опитування. Моніторинг був застосований для 

виявлення позиції фахового середовища щодо використання 

страхоформувальних чинників у медіатекстах. 

 Ми свідомі того, що одним із методів дослідження могли б слугувати 

різні види психоаналітичної інтерпретації, адже вони оцінюють наявність у 

тексті слів, які належать до сексуальної символіки, прихованої агресії тощо 

(наприклад, фрейдівська, юнгіанська, лаканівська та інші). Але перераховані 

методи більше підходять для художніх творів, а не для публіцистичних чи 

інформаційних. До того ж, вони досить об’ємні. Для того, щоб виконати 

психоаналітичний аналіз наших джерел досліджень (враховуючи часові 

рамки і кількість аналізованих видань), нам знадобилося би багато ресурсів, а 

також спеціальне комп’ютерне обладнання з відповідним програмним 

забезпеченням, якого у нас, на жаль, немає. Тож більш доцільним, на нашу 

думку, буде використання такого формалізованого методу, як контент-аналіз. 

Сьогодні метод контент-аналізу активно використовується в різних 

наукових напрямах і дисциплінах: у політології, журналістиці, психології, 

філософії тощо. Однак виник він у лоні соціології. Появу терміна «контент-

аналіз» відносять до кінця XIX – початку XX ст. Він починався як кількісно 

орієнтований метод аналізу текстів для вивчення масових комунікацій.  

У питанні, хто і коли вперше використав контент-аналіз, вчені не дійшли 

спільної думки. Дослідник В.Ф. Іванов пише, що першим випадком 

застосування методу контент-аналізу є дослідження, проведене у Швеції в 

ХVІІ ст. «Там, у 1640 р., в умовах гострого незадоволення офіційним 

лютеранством теологи порівняли апокрифічну збірку релігійних гімнів "Пісні 
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Сіону" з гімнами офіційної церкви. Дослідники провели підрахунок основних 

релігійних ідей та порівняли їх подачу (позитивну, нейтральну чи 

негативну)» [50]. 

За іншими джерелами, цей метод був уперше застосований у 1910 році 

соціологом Максом Вебером для визначення охоплення пресою політичних 

акцій у Німеччині. Проте більшість учених вважають, що першими, хто 

застосував контент-аналіз, були американці. В американській журналістиці 

були зроблені перші спроби здійснити тематично точний аналіз текстів. Мова 

йде про таких науковців, як Д. Спід, Д. Уїлкокс, Б. Меттьюз, А. Тенні та ін.). 

Творцями саме сучасної версії контент-аналізу часто називають 

американського соціолога Г. Лассуела і французького журналіста Ж. 

Кайзера. Г. Лассуел на початку 50-х рр. XX століття першим запропонував 

використовувати для аналізу масової комунікації статистичний облік 

абстрактних мовних одиниць-символів («слів»). На початку 60-х рр. Ж. 

Кайзер розробив цілу систему вивчення великих текстових масивів, 

засновану на аналізі статистичних даних. Суть методики Ж. Кайзера 

полягала в обліку зовнішніх форм організації текстового матеріалу: його 

розташування, змісту, оформлення тощо. Крім цього, Ж. Кайзер 

запропонував цілий комплекс універсальних емпіричних процедур, що 

дозволяють досить повно проаналізувати як окремі історичні джерела, так і 

їх сукупності [50].. Власні погляди, а також результати своїх досліджень Ж. 

Кайзер виклав у своїй монографії «Французька щоденна преса». Незабаром 

деякі прийоми опису текстів, апробовані в кайзерівських працях, були 

стандартизовані ЮНЕСКО й набули швидкого поширення завдяки своїй 

точності та зручності. 

За своєю суттю контент-аналіз – це якісно-кількісний метод вивчення 

документів, який характеризується об'єктивністю висновків і строгістю 

процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою 

інтерпретацією результатів [80]. Припускається, що частотний контент-аналіз 

змісту мас-медіа здатний надати надійне свідчення стосовно всіх ланок 
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комунікаційного ланцюжка: установок та цінностей комунікатора, який 

виявляє їх у своїх повідомленнях; соціальної інформації (тобто знань, 

цінностей і нормативних зразків, що мають соціальне значення), яка 

циркулює у макрокомунікативному потоці й здатна породжувати різні 

ефекти; і, нарешті, стосовно соціальних очікувань аудиторії, на яку 

інформація розрахована [118, c. 174]. 

У розрізі методу контент-аналізу використовуються різні методики (під 

«методикою» ми розуміємо сукупність взаємозв'язаних способів та прийомів 

доцільного проведення будь-якої роботи [115, c.692]. Методик контент-

аналізу існує багато: зв'язаності символів, оціночного аналізу суджень, метод 

поєднаних сценаріїв та інші. Проте всі вони  мають спільні риси: об'єктом 

дослідження в будь-якому випадку є документ, і процедура дослідження 

включає в себе як якісні, так і кількісні показники [80, c.52]. Цікавим 

напрямом контент-аналізу є структурний контент-аналіз, який обумовлений 

тим, що деякі елементи неможливо підрахувати, не звертаючи уваги на 

загальний контекст, на їх зв'язок з іншими словами. Проте, незалежно від 

методик та напрямів, принциповими умовами контент-аналізу В.Ф. Іванов 

називає такі аспекти аналізу [80, c.47]: 

1. Об'єкт дослідження має бути не формалізованим, тобто допускати різні 

варіанти інтерпретації. 

2. Матеріали контент-аналізу повинні репрезентувати якесь соціальне 

явище чи сукупність документів.  

3. Для проведення якісного контент-аналітичного дослідження треба 

намагатися зменшувати вплив суб'єктивного чинника (зокрема, думок 

кодувальників) на процес аналізу і виробити точну його процедуру, якої всі 

причетні до дослідження мають суворо дотримуватись. 

4. При інтерпретації результатів дослідження необхідно пам'ятати, що 

контент-аналіз – не всемогутній метод і його висновки ґрунтуються тільки на 

тому змісті, який заклали в документи комунікатори. 
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Метод контент-аналізу передбачає пошук у тексті мовних індикаторів 

(одиниць аналізу) певних змістових понять (категорій аналізу), визначення 

частоти вживання індикаторів, оцінювання співвідношення з іншими 

одиницями й зі змістом усього твору [106, c.20]. Категорія аналізу – це містке 

і разом з тим лаконічне висловлення проблеми дослідження, у відповідності з 

якою сортируються одиниці аналізу і квантифікується зміст [80, с.63]. 

Одиницею аналізу називають малі чи великі фрагменти тексту, за якими 

кодувальник методично спостерігає, відшукуючи в них посилання на 

категорії значень або їхні вербально виражені ознаки. До стандартних 

одиниць аналізу належать: слово або символ (наприклад, дати), частина 

речення, одне або кілька речень, абзац, уся стаття [118, c. 178].   Ми провели 

дослідження соціологічних опитувань для адекватного відбору одиниць 

аналізу (додаток А). Для проведення дослідження ми обрали соціологічні 

опитування, проведені соціологічною групою «Рейтинг», інститутом з 

ринкових досліджень «GfK Ukraine», Інститутом соціології НАНУ за 2010-

2015 роки. Варто відзначити, що опитування грають неабияку роль у 

сучасних масовокомунікаційних дослідженнях. Звичайно, зворотний зв'язок 

між комунікатором і аудиторією завжди мав місце в певній формі. Він був 

представлений, наприклад, у формі телефонних дзвінків до редакції; показу 

телекадрів з питаннями, оцінками; реплік реципієнтів, листів передплатників 

в газети й журнали, письмових повідомлень тощо. У результатах такого 

зв’язку наявні і певні неточності, адже це можуть бути думки лише окремих 

реципієнтів, що не відображають погляди, позиції більшості – тих чи інших 

груп чи соціальних прошарків. При цьому треба мати на увазі, що 

організатори певних опитувань можуть діяти вибірково, надаючи слово тим, 

хто відображає позицію комунікатора, а також думки тільки певних 

політичних або соціальних груп. Найчастішою формою опитувань сьогодні є 

онлайн-опитування, а зворотний зв'язок між комунікантом і комуніктом 

реалізовується через систему Web 2.0.  
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Отже, прослідковуючи зміну настроїв суспільства, починаючи з 2010 

року до сьогодні, можна зробити такі висновки: 

1. Протягом 2010-2011 років українців стабільно хвилювали питання 

фінансового добробуту: чи не втратять вони свою роботу та чи будуть мати 

достатньо грошей на життя. Також кожного третього українця хвилювало 

питання деградації населення. 

2. 2011 рік – єдиний період, коли значний відсоток українців боявся 

знецінення гривні. 

3. 2011-2012 роки відзначилися посиленням страху українців стосовно 

свавілля влади. Але, незважаючи на це, перші дві сходинки все ж 

продовжував займати страх втрати роботи та економічного занепаду.  

4. У 2012 році фіксується зменшення побоювань громадян щодо 

економічних загроз. Натомість зросло відчуття загрози погіршення 

медичного обслуговування, екологічних катастроф, росту злочинності, 

свавілля влади й деградації населення. За більше ніж рік майже в 1,5 рази 

зросли побоювання громадян щодо розколу країни і можливої втрати 

Незалежності. 

5. Із 2010 по 2012 роки люди ще не боялися військової загрози з боку 

інших країн (у тому числі й з боку Росії). 

6. У 2013 році у два рази збільшився страх українців перед зростанням 

цін та безробіттям. Українці почали боятися невиплат зарплат та пенсій. 

Майже половина українців почали боятися зростання злочинності. Крім того, 

значний відсоток респондентів виділив страх перед зараженням 

небезпечними для життя інфекціями, зупинкою підприємств та голодом. 

Збільшився відсоток українців, яких хвилював страх нападу на Україну 

зовнішніх ворогів. 

7. У 2013 році українці більше замислювалися над питаннями 

національної єдності та спокою у країні: посилився страх перед 

встановленням диктатури, масових вуличних заворушень, розпаду України 

як держави. 
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8. У 2014 році на перше місце серед страхів українців вийшла війна, у той 

час як усі інші страхи минулих років значно зменшилися. 

9. Якщо у 2014 році на першому місці була криза державного управління 

та відсутність порядку в країні, то у 2015 році з’явилася інша проблема – 

військове протистояння на Сході (у березні її вказали однією з трьох 

найбільших проблем 63% опитаних – це менше, ніж рекордний показник 

лютого – 78%), на друге місце вийшла проблема інфляції та підвищення цін, 

нестабільності курсу гривні. Ця проблема витіснила з провідних позицій 

проблему нестачі грошей. 

10. У 2015 році проблеми корупції і кризи державного управління 

повернулися на той самий рівень у сприйнятті українців, що й наприкінці 

2013 року, коли ціни майже не збільшувалися. 

Виходячи з цих даних дослідження, можемо визначити, що 

вербалізованими формами елементів страху виступають такі слова та 

словосполучення: «страх», «тривожність» «безробіття», «зростання цін», 

«свавілля влади», «війна», «невиплата зарплат», «голод». Вказані слова, 

їх безпосередні синоніми (за академічним «Словником синонімів української 

мови» [114], а також словоформи становитимуть одиниці аналізу тексту в 

контент-аналізі. Для того, щоб наше дослідження у подальшому було 

валідним, також був здійснений контент-моніторинг маркерів, що слугують 

показником зменшення тривожності в  аудиторії. Це словоформи, що, за 

своєю логікою, є прямими антонімами страхітливих слів (за [92]). У 

результаті ключові слова, за якими аналізуватимуться медіатексти, мають 

такий вигляд (див. Табл.1): 

 

 

 

 

Таблиця 1 

Виокремлені одиниці аналізу вибіркової сукупності 
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Слово Синонім Антонім 

страх острах, 

моторошність, боязнь, 

жах, страховина 

відвага 

тривожність неспокій,моторошніс

ть 

спокій 

безробіття незайнятість праця 

зростання цін стрибок, підвищення, 

збільшення цін 

зниження цін 

свавілля влади самоволя, 

свавільство, 

самочинство, 

самоправство (влади чи 

держави) 

законність дії 

війна боротьба, бій, війна, 

сутичка, протиборство, 

бойові дії 

мир 

невиплата зарплат – виплата зарплат 

голод зголоднілий, 

негодований, неситий; 

класти зуби на полицю, 

затягати поясок 

ситість 

 

Визначення одиниць аналізу – важливий крок у контент-аналізі, адже 

залежно від того, наскільки чітко та правильно вони були сформовані, 

залежатиме об’єктивність і точність подальшої квантифікації (процедура 

вимірювання й кількісного вираження якісних ознак  та кількісного 

вираження якісних ознак і відносин соціальних. Дослідниця І.А. Пашинян 

вважає, що за допомогою контент-аналізу встановлюються не тільки 

характеристики документальних джерел, а й особливості всього 

комунікаційного процесу: соціальні орієнтації та установки комунікатора; 

цінності й норми, тиражовані в медіатекстах; ефективність їх сприйняття в 

різних аудиторіях [88, c.13]. Ми погоджуємося з цим лише частково, адже для 

виявлення ефективності, а також визначення сприйняття аудиторією 
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журналістських творів, самого лише контент-аналізу недостатньо. Важливим 

є вивчення зворотного зв’язку з аудиторією, що можливо з використанням 

таких методів, як опитування (анкетування чи  інтерв'ю), чи спостереженням 

за реакцією реципієнтів. Тож для більш об’єктивних та повних результатів ми 

провели два опитування – експертне та групове анкетне. 

Опитування – один із найпопулярніших методів дослідження не лише в 

галузі соціальних комунікацій, а й в інших галузях науки. Процедура будь-

якого анкетування передбачає дотримання загальних вимог до складання 

анкети, а саме [123, c.3-4):  

1.Наявність розгорнутої програми дослідження. Саме програма окреслює 

коло питань, сукупність яких за своїм змістом покликана створити достатній 

обсяг інформації, необхідної для виконання завдань дослідження. Структура 

такої «програми-мінімуму» містить чотири основні взаємопов'язані 

елементи: 1) предмет дослідження; 2) показники; 3) мету дослідження; 4) 

гіпотези [118, c. 298]. 

2. Проведення пілотажного дослідження (тобто попереднє апробування 

анкети на придатність) дозволяє: 1) включати в інформаційний простір 

закритих запитань нових, раніше непередбачених варіантів відповідей, 2) 

вилучати чи переформульовувати “непрацюючі” запитання, 3) уводити нові 

запитання, 4) вносити зміни в саму програму дослідження і, отже, суттєво 

переробляти анкету. Врахування всіх особливостей досліджуваного об’єкта, 

тобто сукупності респондентів за їх демографічними, соціально-статусними, 

культурними, психологічними ознаками, а також соціального середовища і 

ситуацій, в яких вони перебувають, позначається на обсязі анкети, на ступені 

її складності, мові та самій тональності. 

3.Врахування реальних можливостей проведення опитування, а саме – 

фінансових, матеріально-технічних і кадрових, що позначається на обсязі 

анкети, її поліграфічній якості, типах вибірки, кількості анкет, термінах та 

місцях проведення опитування. 
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Таким чином, для адекватного застосування описаного методу дослідник 

має чітко розробити як форму, так і зміст анкети. Також важливою умовою 

отримання достовірних даних є високий рівень адаптації анкети до  цільової 

аудиторії.  

У нашому дослідженні ми використали, зокрема, групове анкетування. 

Урахування слабких і сильних сторін цього різновиду анкетного опитування 

забезпечує одержання якісної соціологічної інформації за досить стислі 

строки і силами невеликої кількості анкетувальників. Саме через вигідні 

часові та людські ресурси групове опитування надзвичайно популярне серед 

дослідників, які  відчувають нестачу трудових і фінансових ресурсів. Таке 

опитування є дуже продуктивним, адже, використовуючи цей метод, за 

короткий проміжок часу можна опитати значну кількість респондентів. На 

практиці, залежно від потреб, застосовуються різні способи групового 

анкетування: поштове, пресове й роздавальне. Ми використали останній 

спосіб із перерахованих, тобто той, при якому відбувається видача та 

заповнення анкети на місці, а заповнення проходить у присутності 

дослідника, який контролює цей процес (тобто дослідження було очним). 

До переваг такого опитування належать [118, c.284]: простота організації 

опитування; економічність процедури; високий відсоток повернення 

заповнених анкет і неможливість заповнення анкети особами, яким вона не 

була призначена; збереження респондентами анонімності при опитуванні. 

Хоча, з одного боку, зібрані за допомогою опитування дані дозволяють 

виявити статистичні закономірності, тенденції розвитку тих чи інших 

суспільних процесів, з іншого боку, відповіді респондента даються крізь 

призму його суб'єктивних уявлень і суджень, що може поставити під сумнів 

достовірність даних. Крім того, потенційним джерелом недостовірності 

отриманої інформації може бути нещирість респондента, його небажання 

відповідати, некомпетентність чи навіть навмисна дезінформація [25, c.70]. 

Іншим методом опитування, яким ми скористалися для виявлення тих чи 

інших страхогенерувальних чинників, стало заочне експертне опитування. Це 
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такий різновид соціологічного опитування, в ході якого респондентами 

виступає особливий тип людей – експерти. Експертна група, з якою 

працюють науковці під час опитування, являє собою зібрання компетентних 

осіб, які мають спеціальні знання, навички та досвід роботи в галузі, яка 

безпосередньо пов'язана з об'єктом дослідження. Ми послуговувалися 

формалізованим опитуванням експертів, який за своєю суттю – звичайне 

анкетування з питаннями, сформульованими як у відкритій, так і в закритій 

формі. Однак мета, завдання та зміст цього методу істотно відрізняється від 

звичайного письмового збирання думок, який проводиться для виявлення 

евристичних, принципово нових ідей, поглядів на проблему, несподіваних 

підходів до старої проблеми. Анкетування спрямоване на з'ясування оцінок 

тих чи інших аспектів готового рішення [36, c. 48]. Тож метод аналізу даних 

у нашому випадку – статистичний. 

Для збільшення достовірності опитування важливо правильно дібрати 

склад і кількість респондентів. Існує кілька методів для виокремлення 

потрібної сукупності респондентів. Для добору респондентів для анкетного 

групового опитування ми використали простий випадковий вибір, адже 

одним із завдань було зафіксувати природний розкид думок представників 

різних соціальних груп, який відбиватиме розкид у генеральній сукупності 

[106, c.40]. Для експертного опитування такий принцип добору був би 

некоректний. Тож ми застосували метод «снігової кулі». Особливість методу 

полягає в тому, що, за винятком першого кроку, вибір кожного чергового 

респондента відбувається за вказівкою респондентів, включених у вибірку на 

попередньому кроці [36, c.110]. Кожен респондент вказує інтерв'юеру, де 

можна знайти людей, що можуть взяти участь в опитуванні в ролі експерта. 

Таким чином, вибірка з кожним кроком розростається, подібно до снігової 

кулі. В.В. Різун і Т.В. Скотникова зазначають також такий важливий 

критерій відбору: «Основною вимогою до добору експертів є те, що вони не 

повинні працювати в управлінських структурах і брати участь у прийнятті 

рішень. Тільки в цьому випадку можна гарантувати об’єктивність їхніх 
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оцінок» [106, c.45]. При проведенні дослідження ми неухильно 

дотримувалися цього принципу.  

Отже, у галузі соціальних комунікацій широко використовують як 

загальнонаукові, так і вузькоспеціалізовані методи дослідження. При 

дослідженні аспектів використання засобів створення страху в соціальній 

комунікації ми дотримуємося принципів і підходів, прийнятих науковою 

спільнотою (об'єктивність, систематичність, відтворюваність тощо). 

Основними методами нашого дослідження є контент-аналіз, опитування 

(експертне та групове) та моделювання, які в синтезі із загальними методами 

надають об’єктивні дані для подальшої обробки.  

 

Розділ 2.2. Тенденції використання страхогенерувальних чинників у 

медіатекстах 

Вивчаючи страхогенерувальний потенціал медіа текстів, варто зазначити, 

що ми не визначаємо це явище як суто негативне. Особливістю сучасного 

світу, що вступив у епоху глобалізації, є те, що страх і тривожність 

виступають як невід'ємна частина життєдіяльності людини. Це пояснюється 

тим, що соціальне життя сьогодні характеризується певною невизначеністю, 

швидким ритмом, перенасиченням інформаційного простору. Зміни в 

суспільстві відбуваються настільки стрімко, що не лише суспільна 

свідомість, а й свідомість окремого індивіда не встигає їх уловити та 

адаптуватися до них. Страх впливає на життя сучасної людини, яка 

вибудовує своє життя в складних соціальних умовах. Майбутнє є 

непередбачуваним для конкретної країни, етносу чи окремої особистості, що 

обумовлює тривожне ставлення до нього. Настрій і поведінка соціальних 

суб'єктів у цілому залежать від тих почуттів, які вони відчувають стосовно 

майбутнього, і страх перед ним є типовим для сучасної епохи. 

Підтвердженням цього є проведений нами аналіз соціальних опитувань, дані 

яких лягли в основу нашого дослідження страхогенерувальних чинників у 

медітекстах. Перше місця у респонденти надавали  страхові перед 
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економічним занепадом (у 2010 та 2011 рр.), зростанню безробіття (у 2012 р.) 

та підвищенню цін (у 2013 р.) (додаток А). У 2014 році перше місце посідає 

страх війни, який, на жаль, справдився.  Звичайно, політичні події останніх 

двох років змушують по-новому поставитися до завдань журналістики. 

Журналістика як масово-інформаційна діяльність в умовах неоголошеної 

війни стає дієвою зброєю захисту національних інтересів, створює та 

інтегрує в соціокультурний простір ідею національної незалежності. 

Напрочуд складні трансформаційні внутрішні та зовнішні процеси, що так чи 

інакше стосуються різних сфер суспільного життя в Україні – соціального, 

економічного, політичного та культурного, – підвищують рольову соціальну 

корисність журналістики. По-перше – й найголовніше – вона бере активну 

участь у формуванні позитивного іміджу країни, створює сприятливий 

психологічний клімат у суспільстві, формує необхідне сприйняття України 

світовою спільнотою. По-друге, залишається актуальним транслювання 

певних емоційних установок, у тому числі і страхів, які формують моделі 

поведінки, утверджуючи їх у масовій свідомості. Вплив таких моделей на 

аудиторію і його вивчення – питання, які потребують окремих наукових 

дискусій. Ми не ставили завдання визначити ефективність текстів із 

страхоформувальними чинниками. Вивчення їх впливів, на нашу думку, 

ускладнене особливостями функціонування самої емоції страху. Потрібно 

шукати специфічні методи дослідження для фіксування всіх можливих форм 

страху, проте складно встановити діапазон його психофізіологічних проявів, 

знайти різницю між ними, а також визначити, у який момент ці прояви 

переходять одне в інше. Нелегко відокремити страх і від інших емоцій та 

почуттів, з якими він може тісно переплітатися в реальному житті. Потрібні 

окремі дослідження із залученням певних ресурсів, щоб виявити, яким чином 

медіаповідомлення викликають неусвідомлений або пригнічений страх, 

особливо якщо мова йде не про короткотривалі, а про довготривалі 

медіаефекти.  
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Наше дослідження аспектів використання навіювання страху з боку медіа 

відбувалося в декілька кроків. На першому етапі проводилося дослідження, 

за допомогою якого було сформовано базу ключових слів (тобто одиниць 

аналізу), які викликають тривогу і страх, для подальшого аналізу 

медіаконтенту. Ця база сформована шляхом дослідження та компонування 

соціологічних опитувань щодо тривожності й страху українського населення, 

що перебуває у відкритому доступі. Для цього ми використали такі методи 

дослідження, як моніторинг (систематичне поточне наукове формалізоване 

спостереження за функціонуванням досліджуваного об’єкта [107, c.3]. 

та синтез. За ключовими словами, що ми виокремили у процесі першого 

кроку аналізу, ми виявляли рівень  навіювання страху, який визначався за 

допомогою створеної моделі виявлення страхогенерувального потенціалу 

медіатекстів.  Для цього ми використали такий метод, як моделювання. 

Метод моделювання частіше використовується в точних науках, але і 

дослідники соціальних явищ ним також послуговуються. В.М. Корнєєв та 

Т.В. Скотникова зазначають, що повноцінне математичне моделювання 

можливе поки що лише для фізичних або технічних об’єктів. Для менш 

формалізованих галузей науки (біологічних, економічних, соціальних) 

розроблені окремі елементи математичних моделей у вигляді максимально 

спрощених моделей фундаментальних властивостей (так звані «базові 

моделі») [63, c.276-277]. При створенні моделі, особливо в лоні соціальних 

наук, важливо також зважати на когнітивний рівень. У журналістикознавчих 

науках провідна роль когнітивних чинників обумовлена тим, що когнітивні 

моделі є невід'ємною частиною соціальної реальності, більше того, вони 

багато в чому формують, конструюють саму реальність [91, c.92]. 

Наша модель виступає у вигляді математичної формули, за допомогою 

якої можна вирахувати такий якісний показник, як емотивність текстів. 

Формула – це «виражене буквами, числами, знаками умовне позначення 

відношення будь-яких величин, елементів і т. ін.» [115, c.625]. Перевагою 

цього методу, безумовно, є легка відтворюваність результатів. Створену 
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формулу можна застосовувати до різних об’єктів, які мають певні спільні 

ознаки. Простота використання такої моделі – також важливий фактор, адже 

отримати закладений параметр певного тексту можна, підставляючи різні 

змінні.  

У нашу модель ми заклали, з-поміж усього, дані, які отримали з 

проведених опитувань. Було проведено два опитування – експертне та 

групове. Саме ж дослідження проводилося на основі медіатекстів, які ми 

відібрали з генеральної сукупності. В основу вибірки лягли 4 видання та 2 

інтернет-портали. При роботі з контентом, який перебуває в режимі онлайн, 

проводити процедуру контент-аналізу нам допомогли архіви, розміщені на 

самих сайтах. Вибір аналізованих джерел базувався на 2 рейтингах: 

1. Дослідження Академії української преси 31 –  міні-рейтинг за 2014 рік 

основних друкованих видань, які мають найбільшу популярність серед 

медіаекспертів, на думку видання «Дзеркало тижня. Україна». Це 

дослідження дозволило встановити, які із джерел потенційно найбільше 

впливають на соціально і політично активних громадян суспільства. Такими 

виданнями є «Дзеркало тижня. Україна», «Коментарі», «2000» та «Газета 

по-українськи». 

Вважаємо доцільним дати коротку інформаційну довідку про кожне з 

обраних видань (з інформаційного порталу «Вікіпедія» та офіційних сайтів 

видань): 

«Дзеркало тижня. Україна» – (до 2011 року «Дзеркало тижня», ДТ) – 

український суспільно-політичний тижневик, одне з найвпливовіших 

аналітичних видань в Україні. Тираж 57 тисяч (станом на 2006 р.) Газета була 

заснована в Києві в 1994 року як російськомовне видання під назвою 

«Зеркало недели», але з 2002 року виходить як російською, так і українською 

мовами. Починаючи з 2001 року, провідні статті також публікуються 

англійською на веб-сайті видання, де всі три версії та повні архіви є 

доступними безкоштовно. З 2011 року газета змінила власників і почала 
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виходити під назвою «Інформаційно-аналітичний тижневик „Дзеркало 

тижня. Україна“». 

«2000» – всеукраїнський загальнополітичний тижневик, який видавався з 

листопада 1999 року в Києві. Виходить по п'ятницях в одній двомовній 

версії, проте практично всі матеріали часопису подавались російською 

мовою, українською дуже незначна кількість. Географія розповсюдження в 

2009 році – вся Україна, при цьому в Києві вроздріб у 2008 продавалося 50% 

примірників газети, решта України – 22%, за передплатою – 28%. Видання 

мало власну телепродакшн-студію. Випуск друкованої версії тижневика був 

тимчасово призупинений редакцією з 1 березня 2014 року. Редакція видання 

звинуватила в цьому видавництво «Преса України», проте видавництво 

спростувало ці звинувачення. Вихід видання поновлено з 11 квітня 2014 р. 

«Газета по-українськи» – друкована всеукраїнська суспільно-політична 

газета. Заснована у 2005 році підприємством ТОВ «Видавничий дім „Нова 

інформація“», до складу якого входять також щотижневий журнал «Країна» 

та інформаційно-новинний інтернет-ресурс Gazeta.ua. Газета вперше вийшла 

у вересні 2005 року. Друкується українською мовою (та частково російською, 

бо цитати надають мовою оригіналу). Виходить у вівторок і п'ятницю з 

програмою телебачення. Електронна версія архіву зберігається на сайті 

Gazeta.ua, який розпочав свою роботу у 2006 році. Видавництво – ТОВ 

«Видавнича група "Нова інформація"». 

Сайт «Коментарі» – це медіапартнер ділового суспільно-політичного 

тижневика «Коментарі». Власне, сайт відкритий для розміщення в Інтернеті 

матеріалів тижневика. Журналісти інтернет-ресурсу працюють також над 

стрічкою новин. Виходить українською та російською мовами. Формат: А3; 

періодичність виходу: 1 раз в тиждень, п'ятниця; кількість смуг: 32; тираж: 

російська: 40000, українська: 20000. Головний редактор – Тетяна 

Мокротоварова.  

Для більшого поширення своїх текстів «Коментарі» пропонують своїм 

читачам користуватися також різноманітними мобільними додатками та 
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послугами: Android Application «Comments.UA», новини електронною 

поштою, iPad Application мікроблоги, RSS потік тощо. 

Перелічені джерела розміщуються в міні-рейтингу Академії української 

преси на різних позиціях. Наш вибір умотивований однотипністю 

представлених видань за  форматом: усі перераховані видання – це газети. 

Для дослідження ми використовували електронні представництва цих 

видань, що пов’язано, по-перше, із зручністю пошуку даних та їх подальшою 

квантифікацією, по-друге, з тим, що часто в інтернет-представництві є ще 

прошарок матеріалів, які з тих чи інших причин не увійшли до основного 

випуску, але складають інтерес як науковий матеріал. 

  2. Рейтинг українських інтернет-порталів за версією «i.ua»: «bigmir.net», 

«i.ua». Його ми обрали через те, що він єдиний ранжує українські інтернет-

портали.  

«Bigmir.net» — російськомовний інтернет-портал, заснований в Україні. 

Почав свою роботу в листопаді 2000 року. На порталі працюють 17 сервісів 

«bigmir.net», найбільшими з яких є Рейтинг сайтів, Пошта та Погода. Станом 

на травень 2012 щодня портал відвідувало понад півмільйона осіб. Власник – 

компанія «Bigmir-Internet», яка є інтернет-підрозділом українського 

медіахолдингу «KP Media». Засновник компанії – Джед Санден. Компанія є 

офіційним дистриб'ютором Google AdWords в Україні. 

«і.ua» – інтернет-портал, один із найбільших безкоштовних сервісів 

електронної пошти українськомовного сектора Інтернету. Станом на жовтень 

2011 року входив до десятки найбільш відвідуваних ресурсів України. Як 

портал і.ua надає більше 30 інтернет-сервісів, дає змогу зареєструвати 

коротку поштову скриньку в доменах i.ua, ua.fm, email.ua. Згідно з 

дослідженнями панелі компанії «InMind», портал має середньомісячне 

охоплення 41%, середньодобова частка в жовтні 2011 року становила 9%, за 

цим показником це один із десяти найбільш відвідуваних сайтів в Україні. 

Мажоритарним акціонером інтернет-порталу «i.ua» є «Український 

медіахолдинг» (УМХ), який станом на 15 грудня 2011 сконцентрував у себе 
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77.5% акцій. З вересня 2008 УМХ був міноритарним акціонером з часткою 

32.5%.   

Усі вказані джерела аналізувались у період з 2013 по 2015 рік. Ми обрали 

саме ці роки із трьох причин. По-перше, це період, коли ми безпосередньо 

почали проводити дослідження конкретних медіатекстів, спостерігаючи за 

ними та відбираючи для аналізу. По-друге, вважаємо, що ці роки, безперечно 

насичені історичними подіями для України, якнайкраще можуть відобразити 

тенденцію нагнітання та/або заспокоєння певних настроїв аудиторії шляхом 

свідомого або несвідомого вживання позитивних чи відповідно негативних 

маркерів. По-третє, провівши дослідження соціологічних опитувань страхів 

українського населення, ми дійшли висновку, що саме цей період має 

найбільш показові зрізи. Вважаємо, що вибіркової сукупності за цей період 

цілком достатньо, щоб продемонструвати специфіку використання засобів 

продукування тривожності і страху в медіатекстах, а також гнучкість 

створеної нами методології. 

Враховуючи кількість видань та означений період дослідження, ми 

опрацювали 5520 матеріалів. 

Варто також відзначити, що пошук відповідних словоформ відбувався 

двома мовами: українською та російською. Це обумовлено неофіційним 

білінгвізмом в Україні, який впливає і на контент засобів масової інформації. 

Інтернет-представництва видань і портали дублюються для зручності 

користувачів українською та російською мовами. Але при цьому існують і 

медіатексти лише однією мовою без відповідного дубляжу. Також на 

сторінках аналізованих видань часто трапляються цитування російською 

мовою в українськомовних статтях і навпаки.  

Звичайно, що всі чинники врахувати неможливо, але ми намагались 

усунути якомога більше несприятливих складників для чистоти результатів 

дослідження. Наприклад,  у процесі дослідження ми відкидали словоформи, 

які ставлять під сумнів однозначно позитивну чи негативну передбачувану 

реакцію реципієнта. Так, при підрахунку кількості слова «мир» ми відкидали 
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такі словосполучення: «русский мир» (саме в лапках), назва натовської 

програми співпраці з Україною «Наука заради миру і безпеки» (НРМБ) тощо. 

На нашу думку, вказані поняття викликають у реципієнта емоцію, що 

пов’язана безпосередньо з об’єктом, про який іде мова. У свідомості виникає 

певний складний образ, до якого в суб’єкта вже є певне ставлення і 

досліджуваний маркер тоді відступає на другий план.  

При дослідженні ми не проводили підрахунок кількість одиниць аналізу в 

кожній статті. На перших етапах планувалося рахувати кількість одиниць 

аналізу на тисячу друкованих знаків у кожному виданні, але ми відмовилися 

від цієї моделі на користь більш доцільної, на нашу думку, яка враховує не 

кількість слів у тексті, а їх місцезнаходження.  

Наскільки вагомою є та чи інша частина медіатексту, нам допомогло 

зрозуміти експертне опитування (додаток П). Гіпотезою опитування стало 

твердження, що працівники засобів масової інформації свідомо вкладають у 

текст ті чи інші складники, що викликають емоційну реакцію аудиторії. 

Добір експертів у дослідженні проводився за методом «снігової кулі». 

Спочатку була створена електронна анкета за допомогою онлайн-програми 

«Google Forms» – одного з інструментів офісного пакету «Google Docs», який 

дозволяє створювати спеціальні форми та опитування. Після проведення 

пілотажного дослідження ми запропонували пройти анкетування експертам. 

У нашому випадку експертами виступили найвпливовіші фахівці у сфері 

медіаосвіти – члени Науково-методичної комісії з журналістики та 

інформації МОН України. Безпосередньо експерти передавали посилання на 

анкету тим людям, яких уважали спеціалістами з теми, що розглядалася, при 

цьому анкетування проходило анонімно. Таким чином, усього в опитуванні 

взяло участь 92 людини. 

Експертне опитування показало внутрішнє розуміння проблеми 

навіювання страхів і тривожності на аудиторію. Експерти вважають, що 

найлегше для засобів масової інформації викликати у реципієнта страх 

(66,3% опитаних) і гнів (41,3%). Трохи важче – огиду та здивування (22,8% 
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та 14,1%). Емоцію суму й радості викликати найважче, на думку експертів. 

При цьому респонденти зізнаються, що свідомо викликають у реципієнта ці 

чи інші емоції, адже на питання «Ви усвідомлено додаєте до тексту ті чи інші 

емоційні компоненти?» 52,2% відповіло ствердно, а з тим, що медіа свідомо 

використовують емоційний чинник для впливу на реципієнта, погодилось 

100% респондентів. Показовим є і те, що більше ніж 90% погодились із 

твердженням, що внутрішні настанови журналіста безпосередньо впливають 

на висвітлення описуваних ним подій.  

Тобто експерти вважають, що навіювання журналістами тих чи інших 

емоцій аудиторії відбувається більшою мірою свідомо, що підтверджує нашу 

гіпотезу. Виходячи з відповіді на інше запитання («Якщо медіа свідомо 

навіює страх та тривогу, то чим це зумовлене?»), такі свідомі дії пов’язані 

безпосередньо з інформаційною війною, яка наразі розгорнулася в 

українському інформаційному просторі. У меншості лишилися ті, хто вважає, 

що медіа взагалі не навіюють страху й тривоги – лише 2,2% опитаних. 

За результатами опитування ми отримали, зокрема, і дані про ту частину 

медіатексту, що впливає на реципієнта найбільше (див. Графік 1): 

 

Графік 1 

Питання з експертного опитування: «Який складник повідомлення 

найбільше впливає на аудиторію?» 

 

 Виходячи з отриманих даних, ми надали кожній складовій частині 

повідомлення відповідний бал: 
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 назва до візуалізації – 5 балів; 

 заголовок – 4 бали; 

 лід – 3 бали; 

 висновок – 2; 

 основна частина – 1 бал. 

Якщо у вказаних частинах тексту траплявся позитивний маркер, то бал 

надавався зі знаком «+», якщо з негативним, то відповідно зі знаком «–». Як 

бачимо, найбільший бал отримують словоформи, які розміщені в назві 

візуалізації. Наприклад, стаття у виданні «Дзеркало тижня. Україна» 

«Страйкуючі російські робітники перестають пишатися Кримом» за 22 квітня 

2015 року [122] подає до матеріалу візуалізацію з підписом «Робітники 

страйкують через невиплату зарплат у Сибіру». Цей коментар до фотографії, 

безперечно, привертає увагу. Відповідно до ранжування, ця стаття отримує 

мінус 5 балів, не враховуючи інші маркери, які використані в інших частинах 

тексту. 

Зазвичай підписи під візуалізацією не тотожні власне візуалізаціям. Тому, 

щоб з’ясувати, які саме зображення (фотографії, картинки, інфографіка тощо) 

потенційно викликають страх чи тривожність у реципієнта, ми додатково 

провели ще одне анкетування – групове. Опитування проходило згідно із 

складеною завчасно програмою.  Назва опитування: «Страх та тривожність в 

елементах медіатексту»; мета: встановити, які елементи медіаконтенту 

найбільше здатні викликати відчуття тривожності та/або страху; у гіпотезу 

анкети було закладено припущення, що деякі візуальні елементи 

журналістських матеріалів можуть викликати реакції тривожності й страху 

більше за інші; предмет: функціонування страху і тривожності в 

медіаконтенті; вибірка: 161 людина віком від 18 до 21 року; принцип добору 

вибіркової сукупності: простий випадковий добір; спосіб розповсюдження 

анкет: очний роздавальний. В опитуванні взяло участь 18 чоловіків та 139 

жінок. Респондентам послідовно показували 7 зображень: фотографію 

сутички людей у Харкові; 2 інфографіки на фінансові теми; фотографію 
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солдата зі зброєю; чорно-білу світлину свиней на скотобійні та малюнок 

людини, яка кричить. Усі зображення обиралися з новин різних видань. 

Критерієм добору була різноплановість зображень. Анкета містила в собі 

однакові запитання до всіх візуалізацій (додаток Р).  

За результатами проведеного дослідження більшість респондентів 

зійшлася на тому, що: 

1. Усі представлені зображення викликають змішані почуття, а не якесь 

конкретне. 

2. Після побаченого зображення не зникає бажання читати матеріал. 

Винятком стали лише дві інфографіки: перша ілюструє темпи інфляції у 2015 

році, а друга – способи, як заощадити на комунальних послугах. 

Припускаємо, що такий результат зумовлений тим, що створені візуалізації 

були направлені на іншу цільову аудиторію. 

3. Жодне із показаних зображень не суперечить стандартам 

журналістської етики. 

4. Усі надані візуалізації, за винятком інфографіки «Как сэкономить на 

коммуналке», впливатимуть більше на емоційний стан реципієнта, ніж будь-

який текст, що супроводжуватиме зображення (власне тексти при 

дослідженні респондентам не надавалися). 

Почуття страху найчастіше викликали наступні зображення: 

1. Фотографія вояка зі зброєю –  44,4% опитаних 

2.  Інфографіка «Заробітні плати та темпи інфляції» – 31,4%. 

3. Фотографія, на якій зображені лампадки та квіти біля посольства 

Франції (таким чином люди висловлювали співчуття у зв’язку з терактами 13 

листопада 2015 р.) – 30,7% опитаних респондентів.  

Із цього випливає кілька висновків. По-перше, візуалізації до статей усе ж 

таки несуть у собі додатковий страхогенерувальний компонент. По-друге, 

інфографіка може викликати тривожність в аудиторії. На відміну від двох 

інших реальних фотографій, зображення, які так чи інакше торкаються 

смерті та діють одразу на природній інстинкт самозбереження людини, та 
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інформація, отримана з інфографіки, йдуть центральним маршрутом 

усвідомлення і вже тоді формують у свідомості реципієнта той зміст, який 

його лякає (Перечитайте ще раз це речення: виходить, що зображення й 

інформація йдуть і фармують… Усе так?). По-третє, припускаємо, що не 

останню роль у нагнітанні страху і тривожності відіграє актуальність новини, 

яку ілюструють візуалізації, та рівень наближеності реципієнта до неї. Проте, 

щоб підтвердити або спростувати ці твердження, необхідно проводити 

додаткові дослідження, які би більш детально вивчили коло окреслених 

проблем. 

Виходячи з обох опитувань, можна говорити про те, що візуалізації, які 

супроводжують медіа текст, дійсно відіграють важливу роль у формуванні 

тих чи інших емоцій у реципієнта. В.Е. Шевченко зазначає, що більшість 

читачів сприймають сторінку з кількома матеріалами, починаючи із розгляду 

зображень і перегляду заголовків, а вже потім звертають увагу на інші 

структурні елементи. «Якщо перші два елементи з перелічених не 

привернуть увагу – текст залишиться непрочитаним. Тому візуальні форми 

мають пропонувати читачеві що-небудь цікаве або незвичне» [143, с.63]. 

Такого самого висновку дійшли і ми, спираючись на опитування, адже 

друге місце після зображення за кількістю балів експерти відводять саме 

заголовку. Багато науковців наголошують на важливості цього компоненту 

як у традиційних, так і в новітніх медіа (О.О. Гусак, В.В. Зайцева, Б.В. 

Потятиник, Дж. Прайс та Л. Прайс, Д. Токбаєва та інші). Вважаємо, що у 

випадку з інтернет-медіа заголовок відіграє особливу роль, адже його 

функція не лише привернути увагу, а й виступити ланцюжком у 

перехресному посиланні. А.П. Захарченко зазначає, що «на рішення відвідати 

певну сторінку аж ніяк не впливає її зміст, а лише так званий анкорний 

контент посилання на цю сторінку з іншої, на якій читач перебуває» [44]. 

Додамо, що у випадку новинних порталів таким анкорним контентом 

виступає, зазвичай, саме заголовок статті, а також короткий анонс її змісту, 

який у розгорнутому вигляді можна прочитати, перейшовши за посиланням. 
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Такий анонс, за своєю суттю, виступає лідом, який у нашому міні-

дослідженні про важливість компонентів частин тексту займає третє місце із 

відповідною кількістю балів. Наведемо приклад: у статті «Коментарів» 

«Олександр Вілкул: Я проголосував за мир, відродження промисловості і 

впевненість у завтрашньому дні» за 26 жовтня 2014 року [83] словоформа 

«мир» уживається як у заголовку, так і в ліді: «Олександр Вілкул закликав 

українців прийти на виборчі дільниці і проголосувати за мирне майбутнє 

України». Таким чином, стаття отримує +9 балів. 

Висновок у медіатексті посів четверте місце і отримує у формулі 2 бали, а 

основна частина тексту – 1 бал. Порівнюючи ці два складники з погляду 

вагомості, ми погоджуємося з експертами, які взяли участь в анонімному 

анкетуванні, адже тут мова йде про таку основну закономірність, пов’язану з 

пам’яттю, як чинник «краю»: добре запам’ятовується перше, а найкраще – 

останнє повідомлення. Інформація, яка міститься в середині повідомлення, 

запам’ятовується гірше [22, c.167]. Проілюструємо розподіл балів за 

висновок і основну частину. Видання «Коментарі» подає статтю «Росіяни в 

Америці довели неефективність Сталіна» (за 21 жовтня 2013 року), у якій 

двічі йдеться про голод – в основній частині та у висновках до публікації. 

Таким чином (–2)+( –1)= –3 бали. 

Визначившись із ранжуванням компонентів, перейдемо до наступного 

етапу створення моделі розрахунку емотивності текстів. Для зручності 

обрахунку надамо одиницям аналізу порядкові номери (див. Таб.2): 

Таблиця 2 

Порядкові номери аналізованих пар словоформ 

страх/відвага 1 

тривожність/спокій 2 

безробіття/праця 3 

зростання цін/зниження цін 4 
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свавілля влади/законність дії 5 

війна/мир 6 

невиплата зарплат/виплата 

зарплат 

7 

голод/ситість 8 

 

Отже, отримані шкали лягли у фундамент створеної моделі аналізу 

медіатекстів – формулу розрахунку емотивності текстів: 

Х – сума балів за словоформи, що викликають страх та/або тривожність 

    , 

де: 

i – порядковий номер одиниці аналізу  

 – бали за присутність слова в заголовку 

 –наявність страхогенерувальної словоформи в заголовку {0,1} 

 – бали за присутність слова в ліді 

 –наявність страхогенерувальних словоформ в ліді {0,1} 

 – бали за присутність слова у висновку 

 –наявність страхогенерувальних  словоформ в висновку {0,1} 

 – бали за наявність словоформ в назві візуалізацій  

 –наявність словоформ у назві візуалізацій {0,1} 

 – бали за присутність слова в тексті 

 –наявність страхогенерувальних словоформ в тексті{0,1} 

 

Підставимо коефіцієнти згідно з наданими балами для кожної частини 

тексту: 
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Формула розрахунку балів протидійних чинників, де Y – сума 

протидійних балів: 

   , 

де:  

 – бали за присутність слова в заголовку 

 –наявність позитивних словоформ заголовку 

 – бали за присутність слова в ліді 

 –наявність позитивних словоформ ліді 

 – бали за присутність слова в висновку 

 –наявність позитивних словоформ висновку 

 – бали за візуалізацію  

 –наявність протидіючих одиниць аналізу у назві візуалізацій 

 – бали за присутність слова в тексті 

 –наявність позитивних словоформ тексті 

 

 

Тоді страхогенерувальний потенціал медіатексту: 

 

Отже, 
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За цією моделлю розраховувався бал для кожного матеріалу. Підрахунок 

був машинним і проводився у програмі комп’ютерного обрахунку «Microsoft 

Exel». У результаті окремі статті та видання в цілому отримали бали зі 

знаком «+» чи «–», відповідно до того, яких маркерів було більше (чи які 

були вагоміші відповідно до формули). Окрім місцезнаходження одиниці 

аналізу у тексті, ми також урахували такі складники, як час публікації та її 

автора для ширшого розуміння певних тенденцій щодо медіа в розрізі 

досліджуваної теми. 

Наведемо наочний приклад. Стаття Віктора Каспрука «Ємен: проксі-війна 

між Тегераном і Ер-Ріядом» у виданні «Дзеркало тижня. Україна» за 30 

жовтня 2015 року [54] має у своєму змісті словоформи «війна», «бойові» (дії) 

та «бій», які використовуються в заголовку, основній частині та висновку. 

Похідні від слова «мир» («примирення», «миротворці») присутні в ліді та 

основній частині статті. Підставимо дані в нашу формулу, розгорнувши її для 

зручності:  

 

Отже, стаття отримує бал із від’ємним значенням, а значить, містить у 

собі страхогенерувальний потенціал.   

Таким чином, ми можемо виокремити деякі особливості використання 

страхоформувальних чинників у медітекстах, створивши при цьому певну 

технологію навіювання страху та протидії їй. По-перше, маркерами слів із 
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страхогенерувальним потенціалом повинні бути ті лексичні одиниці, які 

залякують аудиторію. Для цього варто проводити окреме дослідження 

(опитування, експеримент тощо), яке б відображало чинники, що викликають 

відчуття тривожності і страху в людей. По-друге, маркери повинні 

розміщуватися в найбільш «вагомих» для читача частинах тексту – у підписі 

до візуалізації, заголовку, ліді, висновках. По-третє, візуалізація до тексту 

має діяти безпосередньо або на інстинкт самозбереження (світлини зброї,  

кладовища тощо), або потенційно викликати страх перед небезпекою у 

майбутньому (наприклад, інфографіки із тривожними тенденціями).  

Найголовнішим методом протидії цій технології вважаємо свідоме 

уникнення працівниками медіа використання слів із страхоформувальним 

потенціалом, а також світлин із описом зображення. Для поліпшення 

інформаційного клімату в суспільстві радимо використовувати слова з 

позитивним емоційним забарвленням. 

Створена технологія навіювання страху розроблена для використання 

суто в теоретичному аспекті, що, безумовно, пов’язано з етичним 

складником питання. Детальніше етичні та професійні норми в контексті 

нашої теми розглянуто у третьому розділі роботи. Методи протидії, які більш 

детально описані у третьому розділі нашого дослідження, радимо 

використовувати журналістам-практикам при виробництві медіатекстів. 

 

Розділ 2.3. Тенденції використання засобів створення страху в 

сучасних медіа 

Тенденції та методи впливу на емоційний стан аудиторії є об’єктом 

багатьох наукових досліджень, які почали проводитися чи не одночасно з 

появою засобів масової інформації. Сьогодні вплив медіа на наше життя 

важко переоцінити. З одного боку, на зміну традиційним ЗМІ прийшли 

новітні медіа: усе менше часу ми відводимо на прослуховування радіо, 

читання друкованої преси чи перегляд телевізора і все більше отримуємо 

інформацію із соціальних мереж, інтернет-порталів тощо. З іншого боку, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


96 
 

інформація часто дублюється й переходить з одного джерела в інше, з однієї 

платформи в іншу. Мова йде про крос-медійність та мультимедійність 

сучасних медіа. Крім того, як нові, так і традиційні медіа посилюють свій 

вплив: збільшують свою присутність та обсяги ефірного часу, стають більш 

нав’язливими та агресивними. Розширена сітка мас-медіа, різноманітність 

форм і засобів подачі інформації, існування тисяч видань та медіаплатформ, 

відносна дешевизна й доступність медіа цілком логічно спричинює 

посилення конкуренції між цими засобами в боротьбі за аудиторію. Власники 

медіахолдингів вигадують все нові й нові способи залучення якнайбільшої 

аудиторії й формування лояльних, стійких зв’язків зі споживачами. Таким 

чином, медіа інтегруються, вбудовуються в нашу повсякденність так, що 

часто реципієнту буває складно зрозуміти, де проходить межа між тими 

судженнями, які продукують ЗМІ, і власними. Науковці  відзначають, що 

медіа стали надзвичайно професійними у формуванні громадської думки, а 

засоби, якими вони привертають до себе увагу, поєднують традиційність і 

новизну. Ці методи спрямовані в основному на те, щоб викликати цілий 

спектр емоцій – як негативних, так і позитивних. Перегляд новинного блоку 

потенційно може викликати як страх, ненависть, зневіру, біль, так і радість, 

натхнення, бадьорість і щастя. Питання лише в тому, яку мету ставить собі 

комунікант при створенні повідомлення. На жаль, проведене нами експертне 

опитування показало, що більшість медійників свідомо викликають саме 

негативні відчуття в аудиторії, закладаючи в текст емотивні компоненти. 

Проведене  комплексне дослідження підтверджує цей результат.  

Отримані дані дали змогу виявити тенденції використання засобів 

створення страху в сучасних медіа. Найбільш значущий підсумок проведеної 

роботи – рейтинг видань, що потенційно лякають, за 2013-2015 рік (додаток 

Б). На запропонованому графіку можна побачити власне  результати нашого 

дослідження. Кожному виданню надано бали, вирахувані за формулою. Як 

бачимо з графіка, всі видання мають бали із від’ємним знаком, тобто несуть у 

собі страхогенерувальний потенціал. З 2013 року ця тенденція лише зростає, 
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тобто аналізовані ЗМІ все більше лякають аудиторію. У 2013 році найбільше 

від’ємних балів мало видання «2000», у 2014 – «Дзеркало тижня. Україна», а 

у 2015 – «Газета по-українськи». Такі результати виявилися 

передбачуваними, адже, як уже зазначалося, на думку експертів, найлегше в 

аудиторії викликати саме почуття страху. 

Найменший показник за три роки має інтернет-портал «i.ua» за 2013 рік. 

Проте такий результат може бути зумовлений тим, що цей ресурс обмежив 

свої архіви за 2013 рік, тому ми не мали змоги оцінити страхогенерувальний 

потенціал видання у повному обсязі.  

Можна простежити також тенденцію за розподілом балів по місяцях. Так,  

на графіку додатку В можна простежити тенденцію страхоформування по 

місяцях у 2013 році. Виданням, яке потенційно найбільше лякає, виявилася 

«Газета по-українськи». З-поміж інших видань газета тримає першість у 

нагнітання страху в січні, квітні, травні, червні, вересні та грудні. 

Найбільший показник за модулем – у листопаді. Цікавим є той факт, що 

обидва інтернет-портали отримали найменшу кількість балів також у 

листопаді. Найменш нагнітальним виданням в аналізованому році виявилися 

«Коментарі». 

На наступному графіку (додаток Г) можна простежити тенденцію 

страхоформування по місяцях у 2014 році. Виданням, яке потенційно 

найбільше лякає, виявилася «Газета по-українськи» протягом листопада. 

Також варто відзначити, що згадане видання є лідером серед інших джерел у 

січні, квітні, вересні та грудні. Найменш нагнітальним виданням 

аналізованого року виявилися «Коментарі». У 2014 році також простежується 

тенденція до зростання негативного показника, порівняно з іншими місяцями 

досліджуваного року, в інтернет-порталів у листопаді.  

На графіку додатку Д можна побачити розподіл балів за формулою 

виявлення емотивності в медіатекстах по місяцях за 2015 рік. Найбільший 

показник за модулем має  «Газета по-українськи» в листопаді. Тобто, за 

даними трьох років саме цього місяця було найбільше медіатекстів із 
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страхогенерувальними чинниками. Тенденція до збільшення матеріалів із 

такими чинниками у листопаді на сторінках інтернет-порталів зберігається. 

Слід також підкреслити, що на шпальтах «Дзеркала тижня. Україна»  на 

початку року (січень, лютий) було більше страхоформувальних чинників, ніж 

наприкінці. 

Таким чином, можна стверджувати, що використання засобів створення 

страху в сучасних медіа мають тенденцію до зростання. На нашу думку, це 

значною мірою пов’язано з гібридною війною, яка зараз ведеться між 

Україною та Росією. З одного боку, війна – це генератор багатьох 

інформаційних приводів, адже вона має безліч граней, які журналісти 

висвітлюють: від боїв у зоні АТО до реакції міжнародної спільноти на ті чи 

інші події. З другого – український інформаційний простір формується у 

стресових умовах. І якщо освічені журналісти намагаються використовувати 

свідомо певні соціально-комунікаційні технології для ведення інформаційної 

війни, то непрофесійні медійники при висвітленні подій закладають (свідомо 

чи ні, у цьому випадку не має значення) у свої повідомлення проукраїнську 

або проросійську позицію, таким чином порушуючи баланс, без якого, за 

журналістськими стандартами, повідомлення не має права на існування.  

Для перевірки правильності методології ми вирішили провести аналіз 

кількох телевізійних новин. Для цього ми проаналізували сюжети телеканалу 

«1+1» (програма «ТСН») за період 20.05.2015 – 26.05.2015. У результаті було 

встановлено, що приблизно 40% новин містять сюжети із 

страхогенерувальним потенціалом [110]. Для прикладу наведемо дані за 

25.05.2015: загальна кількість сюжетів у випуску новин –  27; кількість 

сюжетів, присвячених проведенню АТО – 5; кількість сюжетів про побутові 

конфлікти, які містять сцени або описи насильства, жорстокості – 7; інші – 

15. За даними шести днів, сюжети, присвячені проведенню АТО, складають 

29% від загального часу, сюжети на конфліктні теми – 11% випусків новин. 

Відповідно разом вони становлять 40% – майже половину часу новинної 

програми.  Таким чином, можемо стверджувати, що досить багато часу в 
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програмі «ТСН» на телеканалі «1+1» відводиться на сюжети, які, у першу 

чергу, несуть емоційне, а не раціональне навантаження.  

Для виявлення методик і технік продукування страху на телебаченні 

варто проводити окреме дослідження. Створена нами модель не підходить 

для вивчення теле- чи радіоповідомлень, адже вони несуть у собі, окрім 

власне тексту, багато інших компонентів, які потенційно можуть викликати 

тривожність в аудиторії.           

Повернемося до специфіки використання засобів продукування 

тривожності та страху в текстах обраних нами видань. Результати нашого 

дослідження дають змогу, зокрема, простежити тенденцію використання всіх 

маркерів емотивності в аналізованих виданнях (у кількості матеріалів у 

виборці). Графік додатку Е ілюструє частоту появи одиниць аналізу протягом 

обраного проміжку часу (без поділу на видання). Можна спостерігати 

тенденцію до зростання кількості виявів тих чи інших маркерів. 

Простежуються такі тенденції: 

1. Із 2013 року журналісти стали використовувати  слова «війна» та 

«страх» значно частіше за інші одиниці аналізу. При цьому частота появи 

слова «війна» збільшилася майже вдвічі: у 2013 році – 405 разів; у 2014 – вже 

769; у 2015 році цей показник залишився приблизно на тому самому рівні – 

761 раз. Лексема «страх» зустрічається протягом 2013 року 378 разів, що 

менше на 39 одиниць, аніж у 2014 році (417 разів). У 2015 році частота 

знизилася до 397 одиниць за всіма аналізованими виданнями. 

2. Приблизно однакова кількість слововживань  лексем «безробіття» та 

«голод» представлена на сторінках аналізованої джерельної бази. 

3. Словосполучення із негативним емоційним потенціалом «невиплата 

зарплат» з роками менше використовувалося журналістами: 2013 рік – 

показник 80, 2014 – 41, 2015 – 39. Також тенденцію до зниження має 

негативна словосполука «свавілля влади» – 91 у 2013 році; 37 у 2014 та 33 у 

2015 році. 
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4. Слова з позитивним значенням мають значно менші показники. 

Тенденція до зростання простежується лише у слова «відвага»: 12 разів ця 

одиниця аналізу була вжита у 2013 році, 25 разів у 2014, 51 у 2015 р. 

5.  Словосполучення «виплата зарплат» у 2013 році трапляється в текстах 

8 разів. У 2014 та 2015 роках цей показник перебував на позначці 3. 

6. У 2014 році більш ніж у 20 разів  зросло вживання слово «мир», на 

противагу 2013 року: відповідно з 5 до 107 разів. У 2015 році цей показник 

незначно впав – до 95. 

Детальніше описані тенденції можна прослідкувати на графіках (додатки 

Ж; З). Аналізуючи ці результати, можна говорити про два аспекти питання. З 

одного боку, чим більша частота вживання негативних маркерів, тим, за 

логікою, людина більше відчуває напруження й тривожність. З іншого ж, 

повідомляючи про потенційно страшні речі, медіа не допускають 

інформаційного вакууму, який може нести ще більш руйнівні наслідки для 

психоемоційного стану реципієнта. У цьому контексті заслуговують на увагу 

дані експерименту американських учених. Піддослідного помістили в 

кімнату, ізолювавши від усіх можливих джерел інформації. 

У результаті через 15 секунд датчики, встановлені на тілі піддослідного, 

почали фіксувати зміни дихальних і серцевих ритмів. Вже через 30 секунд 

показники перевищили всі можливі норми. При відчутті інформаційного 

дефіциту в людей посилюється нервове збудження, підвищується пульс та 

температура, нерідко виникає стрес [38, с.108]. Зв'язки між браком 

інформації та емоційною напругою, занепокоєнням з урахуванням низки 

обмежень встановив П. В. Симонов в інформаційній концепції емоцій. 

Науковець виразив це однією формулою: Е = П / Ін – Іс, де Е – ступінь 

емоційної напруги; П – потреба; Ін - інформація, заснована на прогнозі й 

необхідна для організації дій із реалізації цієї потреби; Іс – наявна в 

розпорядженні інформація, яка може бути використана для реалізації 

запрограмованої поведінки. Відповідно до теорії емоцій Симонова, 

виникнення емоції обумовлене дефіцитом прагматичної інформації (коли Ін 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


101 
 

більше ніж Іс), і саме це викликає емоції негативного характеру: огида, страх, 

гнів тощо. Негативні емоції, на думку П. Симонова, виникають у разі браку 

відомостей, необхідних для досягнення мети, що в житті трапляється 

найчастіше. Наприклад, емоції страху й тривоги розвиваються, якщо не 

вистачає відомостей, необхідних для захисту, тобто за низької ймовірності 

уникнення небажаного впливу [17. с.473]. 

Небезпекою інформаційного вакууму також є те, що заповнювати його 

можна будь-якою інформацією, незалежно від її якості, адже кожний засіб 

масової інформації автоматично стане монополістом в незаповненому 

інформаційному просторі. Дослідниця крос-культурної психології Л.Г. 

Почебут, спираючись на соціально-психологічні дослідження, зазначає, що 

люди нетерпимі (інтолерантні) до дефіциту або відсутності інформації. Якщо 

такий дефіцит інформації, що носить соціальний характер (тобто інформації 

про події життя, політичну ситуацію в країні та ін.), існує, тоді виникають 

чутки, плітки, пересуди. Таким чином здійснюється своєрідне заповнення 

інформацією, що супроводжується її спотворенням [93, с.71]. 

Дані, отримані під час дослідження, ілюструють також відсоткове 

співвідношення позитивних та негативних словоформ у всій виборці (у 

балах) (додаток И). На графіку можемо спостерігати баланс між 

аналізованими лексичними одиницями за наданими балами. За результатами 

нашого дослідження, одиниці аналізу із страхогенерувальним потенціалом 

переважають з великим відривом. Якщо розташувати пари слів із позитивним 

та негативним потенціалом за скороченням відриву у балах, то матимемо 

таку картину: між  одиницями аналізу «війна» та «мир» найбільший розрив у 

балах – 5231 бал; друге місце посідає пара «зростання цін/зниження цін» – 

1083; між «страхом» і «відвагою» різниця у 1913 балів; «голод/ситість» – 

1812; відрив між парою слів «безробіття/праця» – 860 балів; між 

«тривожністю» та «спокоєм» – 616; «невиплата зарплат/виплата зарплат» – 

283 бали. Найменша різниця виявилася між словосполученнями «свавілля 
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влади» й «законність дії» – 192 бали, тобто ці слова в принципі компенсують 

наявність одне одного.  

Як можна побачити з нашої моделі, ми аналізували лише ті медіатексти, у 

яких представлена хоча б одна одиниця аналізу з будь-якою емоційною 

полярністю – негативною чи позитивною. Якщо взяти весь масив вибіркової 

сукупності, то тексти, де вживалися негативні лексеми, складають майже 

92% , на противагу 8% текстів, де було хоча б одне позитивне слововживання 

(додаток К). 

Такі результати найяскравіше свідчать про велику перевагу 

страхогенерувальних чинників над протидійними. ЗМІ потенційно більше 

лякають аудиторію, інформуючи її про події. Варто зауважити, що здатність 

масової комунікації задовольняти інформаційні потреби аудиторії, пов'язані з 

необхідністю розуміти, що відбувається, може бути одночасно і способом 

розсіювання страхів, які виникають у непростих умовах зовнішнього світу. 

Однак цю здатність можна використати й для того, щоб спочатку викликати 

почуття страху, тривоги, а потім вказати «правильний» шлях до позбавлення 

від них. «Увага одержувача фокусується в першу чергу на болісному страху. 

У такому переляканому стані важко думати про щось інше, крім позбавлення 

від цього страху. Потім маніпулятор пропонує спосіб позбутися даного 

страху – просту, здійсниму реакцію, яка випадково виявляється саме тим, 

чим пропагандист і хотів вас змусити зайнятися» [78].  Саме таку небезпеку 

містять і проаналізовані нами медіатексти. 

 Також ми більш детально проаналізували, який відсоток у вибірковій 

сукупності становить кожна одиниця аналізу у всіх виданнях за 3 роки 

(додаток Л).  Найбільшу частку складає словоформа «війна» – 32,56% в 

аналізованих матеріалах. На другому місці «страх» – 19, 54%. Про голод 

згадується у 9,63% аналізованих видань. «Тривожність» та «безробіття» 

складають відповідно по 8,68% та 8,37%. На відсоток менше «невиплата 

зарплат» – 7,76%. Найменший показник має «ситість» – 0,15%. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


103 
 

 Якщо зобразити наведені дані не у відсотках, а в кількості матеріалів, 

у яких вони вжиті, то отримаємо такі показники (додаток М). У таблиці 

представлена загальна частотність появи одиниць аналізу у матеріалах, в 

яких наявні одинці аналізу (не враховуючи матеріали із змішаними 

комбінаціями одиниць аналізу). Серед них 5520 унікальних матеріалів, тобто 

тих, у яких була використана більше ніж одна одиниця аналізу. Наприклад, у 

нас є дві статті – А і В. У статті А вживаються слова «голод» та «страх», а у 

статті В тільки «страх». Отже, за словом «голод» маємо 1 матеріал, за словом 

«страх» – 2 матеріали. Сумарна частотність – 3.  

 Отже, найбільш частотні одиниці аналізу – це «війна» та «страх». 

Вони ж містять у собі найбільший страхоформувальний потенціал. Такий 

результат передбачуваний, адже в сучасних історичних умовах України 

важко оминути тему війни. Незважаючи на очевидні тривожні настрої, яка 

вона викликає, «також треба зазначити, що війна (та страх перед нею) спаює 

величезне суспільство в єдину містичну силу, руйнуючи самотність, 

відчуженість, та надає окремій людині відчуття причетності до Великої події, 

яка мала ідеологічне обґрунтування – захист Батьківщини-Матері, Віри, 

Нації, Держави чи завоювання “життєвого простору” тощо, і має в своїй 

основі архетипні образи колективного несвідомого» [125, с.119]. 

 Під час дослідження ми також фіксували авторів медіатекстів, що 

дозволило нам зробити рейтинг тих авторів, статті яких за кількістю балів 

виявилися з найбільшим страхогенерувальним потенціалом у всіх 

аналізованих виданнях з 2013 по 2015 роки (додаток Н). У вибірковій 

сукупності була виявлена велика частка матеріалів, у яких не було вказано 

автора. Тому перше місце в рейтингу – це анонім, який набрав -4889 балів, з 

яких -1465 балів належать невідомим авторам з інтернет-порталу 

«bigmir.net». Із підписаних медіатекстів перше місце в рейтингу посідає Юрій 

Бутусов, який отримав -120 балів за свої публікації у виданнях «Дзеркало 

тижня. Україна» та на інтернет-порталі «i.ua». Другою з найбільшою (за 

модулем) кількістю балів стала авторка Інна Відернікова («Дзеркало тижня. 
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Україна») із -98 балами. Третє місце, з відривом усього в 4 бали, в рейтингу 

посідає також автор із газети «Дзеркало тижня. Україна» – Сергій Рахманін (-

94 бали). Остання ж десятка авторів (Олександра Горчинська, Галина 

Остаповець, Олег Вергеліс, Якуб Логінов, Андрій Кокотюха, Володимир 

Газін, Леся Межва, «SOKILDNISТЕR+», Катерина Константинова, Лідія 

Денисенко) набрала приблизно однакову кількість балів – від -48 до -43. 

За сумарним підсумком нашого дослідження, ми можемо зробити такі 

висновки: 

1. Зображення та заголовок – найважливіші складники будь-якого 

медіатексту. Саме вони формують перше емоційне враження в реципієнта. 

При цьому інфографіка, незважаючи на своє суто інформаційне наповнення, 

також може викликати почуття тривожності та страху. Ми схильні вважати, 

що це пов’язано із такими емоціями людини, як страх перед смертю та 

страхи перед невідомим майбутнім. 

2. Працівники засобів масових інформації свідомо закладають у текст 

емоційні компоненти. За даними експертного опитування, це зумовлено 

значною мірою інформаційною війною, що розгорнулася на теренах нашої 

країни. Ми не ставили завдання перевірити цю тезу, тож вона потребує 

подальших досліджень. 

3. Із 2013 року кількість текстів із страхогенерувальним потенціалом 

зросла, але безумовного лідера серед аналізованих за пропонованою моделлю 

видань немає. У 2013 році найбільше від’ємних балів мало видання «2000», у 

2014 – «Дзеркало тижня. Україна», а у 2015 – «Газета по-українськи». 

4. Спостерігається тенденція до збільшення словоформ «війна» та 

«страх». Так, частотність слова «війна» у 2014 збільшилася в 1,9 разів 

порівняно із 2013 роком. Варто відзначити, що вказані слова та їхні синоніми 

використовуються значно частіше за всі інші групи слів.  

5. Слова з позитивним значенням мають значно меншу частотність, ніж з 

негативним. Тенденція до зростання простежується лише у слова «відвага». 

Ми схильні пов’язувати цей факт із тим, що збільшилася також кількість 
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статей, присвячених війні (словоформа «війна» використана в 32,56% від усіх 

аналізованих матеріалів, що складає найбільший показник), у яких «відвага» 

згадується у поєднанні з іншими словами. 

Такий результат наводить на певні міркування дещо філософського 

характеру. За допомогою соціалізації індивіди засвоюють емоційну культуру 

і субкультури, які поширюються на різні види активності в суспільстві. 

Однак бувають ситуації, коли емоційна культура вимагає від індивідів 

відчувати і виражати емоції, які вони насправді не відчувають. Ця тенденція 

віддзеркалюється і в медіа: наприклад, при висвітленні військових дій 

описують більше  відвагу наших бійців, а не їхній страх. Цього потребує 

емоційна культура: люди змушені здійснювати «роботу над емоціями», що в 

науковій літературі називається «емоційним менеджментом», або частіше 

«емоційним інтелектом» – поняттям, яке вводять в обіг П. Селовей і Дж. 

Майєр, розкриваючи його як особливого роду здатність розпізнавати власні 

емоції, володіти ними, використовувати емоції для вирішення проблем, 

розуміти емоції інших людей і управляти емоціями, – власними й інших 

людей [46, c.4]. Термін «робота над емоціями» не означає контролю або 

придушення емоцій, адже мається на увазі не просто стримування чи 

пригнічення, а й формування з подальшою демонстрацією почуттів у 

відповідь на знання соціальних норм щодо того, що потрібно переживати і 

виражати в тому чи іншому випадку. Тобто, повертаючись до ситуації 

бойових дій, її учасникам слід не тільки стримувати, пригнічувати наявний 

страх, але ще й сформувати в собі сміливість і продемонструвати її. Засоби ж 

масової інформації схильні висвітлювати саме цей бік вояків через зазначені 

причини, а також через специфічний стан інформаційного простору – в 

рамках сформованої у лоні інформаційної війни ситуації постала так звана 

«журналістики патріотизму» (термін В.Ф. Іванова), до більш детального 

аналізу якої ми звернемося в третьому розділі нашого дослідження. 

6. Найбільшу кількість матеріалів із страхогенерувальним потенціалом 

складають анонімні тексти. Це пов’язано із специфікою проведення аналізу 
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інтернет-видань. Якщо розглядати лише ті матеріали, де автор відомий, то 

виявимо, що перші три місця займають автори видання «Дзеркало тижня. 

Україна»: Юрій Бутусов, Інна Відернікова та Сергій Рахманін. 

Ми вважаємо, що, формуючи систему соціальної адаптації до страхів на 

рівні індивідуальної свідомості, треба розвивати позитивне ставлення до 

ситуації, самого страху. Необхідна популяризація позитивної ролі страху в 

особистому житті індивіда шляхом самовиховання свідомого ставлення до 

свого страху. Це варто робити, зважаючи на те, що тривога і страх 

розглядаються як природні стимули організму, які виникли в процесі 

адаптації індивіда до мінливих умов довкілля. Також до поширюваних 

засобами медіа страхів, що стосуються смерті, варто ставитись як до стимулу 

окреслити життєві цілі, визначити ціннісні орієнтири особистості. Створення 

спеціалізованих експертних груп щодо стабілізації рівня страху в суспільно-

масовій свідомості сприяло б збереженню балансу між позитивними й 

негативними аспектами страху; формуванню почуття справедливості, 

благополуччя та безпеки у кожного реципієнта. На нашу думку, саме таким 

чином негативний потенціал страху, який продукують засоби масової 

інформації для масової свідомості українського суспільства може бути 

подоланий. Більш детально способи та методи протидії тривожності та 

страхам як з боку медіаспільноти, так і з боку аудиторії розглянемо у 

наступному розділі дослідження. 

 

Висновки до другого розділу 

У галузі соціальних комунікацій широко використовують як 

загальнонаукові, так і вузькоспеціалізовані методи дослідження. При 

визначенні  специфіки використання засобів продукування тривожності та 

страху в медіатекстах ми дотримувалися загальноприйнятих принципів і 

підходів. Основними методами нашого дослідження є контент-аналіз, 

опитування (експертне та групове) і моделювання, які в синтезі із загальними 

методами дали змогу провести наше дослідження з найменшими похибками. 
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Пропоноване дослідження має багаторівневу структуру і складалося з 

кількох етапів: 

1. На першому етапі було проаналізовано масив соціологічних опитувань 

за 2010-2015 роки, які стосувалися питання, що саме викликає відчуття 

страху та тривожності в українському суспільстві. Згідно з рейтингом 

наведених страхів було сформовано базу ключових слів (одиниць аналізу). 

До переліку цих слів також було включено їхні безпосередні синоніми й 

антоніми (за академічним «Словником української мови» в 11-ти томах). 

Слова з протилежним значенням ми вважаємо протидійними засобами 

нагнітання страху. Ми не стверджуємо, що обрані маркери викликають страх 

і тривожність в аудиторії, оскільки запитання стосувалися не слів, які 

лякають читача, а подій, описаних у тексті. Тому вважаємо, що 

страхогенерувальні слова лише потенційно викликають відчуття тривожності 

чи страху, а для того, щоб встановити і вивчити їхній вплив на реципієнта, 

мають бути проведені окремі дослідження із залученням як медіаекспертів, 

так і фахівців із біології та психології для вивчення психофізіологічних 

реакцій людини. 

2. На другому етапі формувалася вибіркова сукупність. Ми обрали два 

рейтинги. По-перше, міні-рейтинг за 2014 рік основних друкованих видань, 

що мають найбільшу популярність серед медіаекспертів, на думку видання 

«Дзеркало тижня. Україна» (за дослідженням Академії української преси 

[31]), за яким визначено, що потенційно найбільше впливають на соціально і 

політично активних громадян суспільства такі медіа: «Дзеркало тижня. 

Україна», «Коментарі», «2000» та «Газету по-українськи». По-друге, рейтинг 

українських інтернет-порталів за версією «i.ua». Згідно з ним, найбільш 

популярними інтернет-порталами серед користувачів є «bigmir.net» та «i.ua». 

Усі вказані джерела аналізувались у період з 2013 по 2015 рік. 

Враховуючи кількість видань та означений період дослідження, нами було 

оброблено 5520 матеріалів. 
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3. На третьому етапі ми провели анонімне експертне опитування. 

Експертами виступили члени Науково-методичної комісії з журналістики та 

інформації МОН України. Фахівці передавали посилання на анкету тим 

людям, яких вважали фахівцями з аналізованої теми, тобто ми використали 

метод «снігової кулі». Таким чином, усього в опитуванні взяло участь 92 

людини. Результати дослідження засвідчили: експерти вважають, що 

навіювання журналістами тих чи інших емоцій, спрямоване на аудиторію, 

відбувається більшою мірою свідомо, а також дали нам змогу визначити, яка 

частина медіатексту впливає на реципієнта найбільше. Перше місце посіло 

зображення, але оскільки наші одиниці аналізу – це слова, а не візуалізація 

чи її компоненти, то на наступному етапі ми провели ще одне опитування – 

групове. 

4. Було проведено анкетне групове опитування, у якому взяла участь 161 

людина. Наведемо основні дані із програми опитування: назва «Страх та 

тривожність в елементах медіатексту»; мета: встановити, які елементи 

медіаконтенту здатні викликати найбільше відчуття тривожності та/або 

страху; гіпотеза: деякі візуальні елементи журналістських матеріалів можуть 

викликати реакції тривожності і страху більше за інші. Результати 

дослідження виявили, що, по-перше, візуалізації до статей несуть у собі 

додатковий страхогенерувальний компонент; по-друге інфографіка може 

викликати тривожність в аудиторії так само, як і світлини із зображеннями, 

що лякають (наприклад, людини зі зброєю). 

5. Згідно з проведеними опитуваннями, кожній частині тексту ми надали 

бали: назва до візуалізації – 5 балів, заголовок – 4 бали, лід – 3 бали, 

висновок – 2, основна частина – 1 бал. 

 6. Зібравши всі попередні компоненти нашого дослідження в єдине ціле, 

ми створили модель розрахунку емотивності текстів. Розроблена модель 

представлена у вигляді математичної формули, у яку були закладені 

присутність або відстуність позитивних чи/та негативних маркерів. У 
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підсумку отримується відповідно позитивний чи негативний бал, що і є 

показником емотивності тексту. 

7. На сьомому етапі ми застосували створену модель до вибірки (усього 

5520 медіатекстів). У результаті для кожної статті, автора та видання в 

цілому був вирахуваний той чи інший бал. 

8. На восьмому етапі ми обробили отримані результати, зобразили їх 

графічно, а також створили рейтинг авторів, які потенційно лякають 

найбільше.  

Отримані результати засвідчують, що всі видання мають бали із 

від’ємним знаком, тобто несуть у собі страхогенерувальний потенціал. Із 

2013 року ця тенденція лише зростає. У 2013 р. найбільше від’ємних балів 

мало видання «2000», у 2014 – «Дзеркало тижня. Україна», а у 2015 – «Газета 

по-українськи». У створеному рейтингу авторів перше місце займає анонім, 

оскільки у вибірковій сукупності була виявлена велика частка матеріалів без 

зазначення їхніх авторів. Із підписаних медіатекстів перше місце в рейтингу 

посідає Юрій Бутусов, який отримав -120 балів за свої публікації у виданнях 

«Дзеркало тижня. Україна» та на інтернет-порталі ««i.ua» 

Отримані результати можна розглядати з двох позицій. З одного боку, 

чим більша частота вживання негативних маркерів, тим, за логікою, людина 

більше відчуває напруження і тривожність. З іншого ж, повідомляючи про 

потенційно страшні речі, медіа не допускають інформаційного вакууму, який 

може нести більш руйнівні наслідки для психоемоційного стану реципієнта. 

Окремо відзначимо, що за результатами експертного опитування журналісти 

свідомо закладають ті чи інші емотивні компоненти у свої тексти. Тож 

виникає питання етичності й моральності використання страхогенерувальних 

чинників в українських медіатекстах, яке ми розглянемо далі.  
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РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСОБИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ СТРАХІВ У 

МЕДІАДІЯЛЬНОСТІ: ЕТИЧНИЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 

 

Аналізовані видання у нашому дослідженні набрали достатню кількість 

балів для того, щоб вважати їх зміст страхогенерувальним. Отже, проблема 

залякування аудиторії в Україні існує, і у зв’язку з цим постає декілька 

запитань. По-перше, чи суперечить використання страхогенерувальних 

чинників журналістським професійним стандартам, нормам етики та моралі, 

а також які ще чинники, окрім аналізованих страхогенерувальних, самі 

журналісти фіксують у медіатекстах; по-друге, як медіаспільнота сама 

контролює процес продукування та поширення їх; по-третє, у який спосіб 

аудиторія може захистити себе від негативного впливу страхогенерувальних 

чинників, а працівники ЗМІ знизити їх частотність; по-четверте, які 

позитивні наслідки можуть спричинити страхогенерувальні чинники. У 

розрізі поставлених запитань ми будемо говорити про такі поняття, як 

медіаграмотність, медіаетика, медіакритика та медаосвіта. 

 

3.1. Страхогенерувальні чинники в українських медіатекстах з 

погляду  правового регулювання та стандартів журналістської 

діяльності 

Ми виявили, що страхогенерувальні чинники у достатньо великій 

кількості наявні в медіатекстах. Водночас питання функціонування страху як 

соціального явища на сьогодні практично не розкрите. Соціологи, які 

досліджують страхи в соціальному аспекті, визнають, що такі дослідження 

концентруються перш за все на поведінковій стороні питання, тобто 

вивчається вплив емоції на соціально значущі дії людей (як окремих 

індивідів, так і їх об'єднань). Наразі науковці прагнуть розробити методичні 

процедури, що дозволяють правильно визначити наявність і поширеність 

страху в соціальному середовищі, різних його видів, але при цьому 

практично немає досліджень, які б концентрувалися на зіставленні 

суб'єктивного переживання певного конкретного колективного страху та 
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об'єктивних умов для його розвитку. Не зафіксовано спроб пояснити 

мінливість одних видів страхів у соціумі та стійкого закріплення інших. При 

розгляді страхів у межах теми медіа та їхнього впливу на аудиторії науковці 

здебільшого спираються на вікові особливості аудиторії. Так, у вікових 

страхах деякою мірою відбивається розвиток самосвідомості особистості. Ці 

страхи мають певні особливості. У дітей вони відображають їхній ступінь 

дорослішання і характеризуються особливостями виховання 

мікросередовищем та індивідуальними якостями. Негативному впливу 

засобів масової інформації на дитячу аудиторію присвячено значна кількість 

робіт (Ю.Д. Гаврилець, Ю.В. Рогова, А. Біляєва, Д. Грінфілд, М. Коул та 

інші). Науковці, що досліджують це питання, у своїй більшості доходять 

невтішних висновків. Так, результати наукових пошуків, проведених у Новій 

Зеландії і в університеті Вашингтона в Сіетлі, були опубліковані в в одному 

із номерів журналу «Архіви педіатрії і підліткової медицини», далі їх 

розповсюдило лондонське видання «Times». У висновках наголошується, що 

надмірний перегляд телевізора погіршує результати шкільної успішності. 

Томас Робінсон, лікар дитячої лікарні Lucile Packard у Стенфорді, зазначив, 

що «дані цих досліджень наочно показують батькам, що необхідно прибрати 

телевізори з дитячих кімнат або взагалі їх туди не ставити» [35].  У дорослих 

більшою мірою виражається соціальна обумовленість страхів, і цей аспект, 

на нашу думку, потребує детальнішого вивчення, оскільки наше дослідження 

показало, що в інформаційних виданнях досить висока частотність 

негативних маркерів, які потенційно викликають страхи, у тому числі й 

соціально обумовлені. Самі ж видання розраховані на дорослу аудиторію. 

Ю.Д. Фінклер зазначає, що «функціонування мас-медіа в суспільстві 

розглядати поза соціальним контекстом нерозумно – і чим далі ми йдемо до 

суспільства комунікативних технологій, тим більш прозаїчною стає ця теза» 

[133]. Страхи – і в мас-медіа, і поза ними – також є невід’ємною частиною 

суспільного життя людини, вони були і залишаються явищем, яке 

супроводжує індивіда. Страх здатний управляти людиною, роблячи її 
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практично безпорадною та вразливою, відкриваючи шлях до маніпулювання, 

у тому числі і засобам масової інформації, які використовують цю 

вразливість і застосовують страх як інструмент для досягнення власних 

цілей. У цьому контексті варто звернути увагу, що залякування – це також і 

елемент комунікації, який проявляється, наприклад, через шантаж, погрози, 

розбій. Страх є одним з основних параметрів буття людини, лежить в основі 

життя. Сама боротьба за існування, якою сповнене життя, передбачає 

наявність страху. Тому ми схильні вважати, що навіювання відчуття 

тривожності та страху з боку ЗМІ – це, певною мірою, природне явище, яке 

існує та функціонує за тими самими законами природи, що й сама людина. 

Але, оскільки медіа працює в суспільстві і разом із ним, важливим є 

розуміння того, що чуттєво-емоційний компонент свідомості громадськості 

(який за своєю суттю є сукупністю переживань людей) має свої специфічні 

риси. Емоційно-чуттєвий аспект соціального життя суспільства можна 

описати як постійне балансування між почуттям страху і впевненістю. У 

звичній ситуації зберігається відносно стабільний баланс між цими 

почуттями, який дозволяє людині відчувати себе комфортно. Якщо ж 

відбувається зміщення почуттів у бік тривожності, занепокоєння, страху, то 

це призводить до дисбалансу. Тобто, при перенасиченні медіатекстів 

емоційно негативними елементами природний баланс порушується. Чи 

етично та професійно порушувати таку тонку організацію суспільного буття, 

спробуємо розібратися далі. 

Багато науковців і фахівців у медіагалузі сьогодні говорять про негативні 

тенденції у ЗМІ, про погіршення якості подавання інформації. Т.О. 

Приступенко пише про тенденцію до примітивізації, до поширення такого 

явища, як невибаглива, неякісна, бульварна, жовта преса, що задовольняє 

розбещені вподобання, низькі інстинкти, спрощує духовний світ людини. 

«Прикро, що серед періодики України є видання, які за свою модель взяли 

такі моральні цінності. У журналістів під впливом функціональних змін такі 

категорії трансформуються в спосіб мислення, мотивацію діяльності та 
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поведінки...Змінились критерії оцінок, з'явились містичні тенденції, 

навіювання страху, невизначеності, окреслився стиль, розв'язний, зухвалий, 

що особливо розбещує підступністю впливу на підсвідомість. У деяких 

журналістів після зняття заборон на плюралізм думок домінує 

безвідповідальність за обнародуваний матеріал та його вплив на аудиторію, 

втрата самоконтролю за дотриманням етичних і правових норм. З одного 

боку, це резонансна реакція на суспільні зміни, з іншого – наслідок 

зруйнування системи підвищення кваліфікації журналістів, браку фахової 

освіти у багатьох творчих працівників, незнання функцій, видів сучасних 

ЗМІ, ролі та впливу, політології ЗМІ, журналістських етичних, правових 

норм. Як наслідок – порушення соціальних норм, аморальний вплив на 

аудиторію» [99, c.42]. 

Ми не беремося судити, які медіаефекти викликають ті 

страхогенерувальні чинники, що ми виокремили. Проте наше дослідження 

довело їх існування та функціонування в тексті, а значить, розмови про 

етичність, професійну культуру та дотримання законів моралі з боку 

працівників медіа все ж таки не уникнути.  

С.К. Шайхитдинова, вивчаючи термін медіакультури, приходить до 

висновку, що множинність дефініцій медіа тягне за собою складність 

визначення медіакультури. Вона постає і як культура професіоналів 

медіагалузі, і як історично сформована соціокультурна ситуація, і як 

характеристика цього професійного середовища. Також медіакультура може 

застосовуватись у розумінні прошарку між суспільством і владою; як спосіб 

сприйняття світу. Оскільки визначення таке всеосяжне, відповідно, розмиті й 

кордони феномена медіакультури. Якщо медіа розуміти як соціальні 

інститути, зауважує С. Шайхитдинова, то медіакультура обмежена 

медіагалуззю, в яку ми включені через різного роду ролі і функції. Якщо 

медіа пов'язувати з предметною сферою, призначення якої – забезпечувати 

передачу культурних смислів, тоді медіакультура всеосяжна, її визначення 

збігається з визначенням культури в цілому [142, c.191]. 
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Українська дослідниця медіакультури Н. І. Зражевська стверджує, що 

досліджувати медіакультуру необхідно і як явище постмодернового 

суспільства, і як рефлексію науковців, які її вивчають, а також відзначає 

панівний вплив медіакультури на соціальне життя особистості, на процес 

соціалізації, вибір ціннісних, ідеологічних установок і моделей поведінки 

[47]. 

Т. Крайнікова, вивчаючи споживчі патерни медіаповедінки, приходить до 

висновку, що в колективному медіаспоживанні споживчі патерни 

акумулюють знання, підходи соціокультурних спільнот до медіа та 

медіапродуктів, а також проектують колективне сприйняття, інтерпретації, 

реагування на них. «Вони є кодом "картини світу" мешканців одного регіону, 

електоральної, вікової, гендерної групи тощо. Таким чином, споживчі 

патерни медіааудиторій задають національній культурі медіаспоживання 

певну конфігурацію, зумовлюють її розвиненість як символьної системи» 

[65, c.42]. 

Ми опиратимемося на поняття медіакультури, запропоноване Л.М. 

Лазарєвою, за яким медіакультура – це позначення особливого типу культури 

інформаційного суспільства, що є посередником між суспільством і 

державою, соціумом і владою. Розглядаючи медіакультуру, Л. М. Лазарєва 

відзначає як позитивні, так і негативні її функції у суспільстві. Основним 

недоліком сучасних медіа дослідниця вважає масований і всеосяжний вплив 

засобів медіакультури, який створює масову аудиторію зі стандартним 

споживчим баченням світу та способом життя, уточнюючи, що його не могло 

існувати раніше, в доелектронну епоху. «При цьому, вони орієнтують 

аудиторію не стільки на творчу, розвивальну діяльність, скільки на 

споживчо-розважальні стандарти, що нівелюють особистість, роблять її мало 

схильною до всього оригінального, неординарного, того, що вимагає 

інтелектуальних зусиль» [68]. 

Тривожність та страхи, які потенційно викликають медіа у реципієнта за 

допомогою страхогенерувальних чинників, також можуть суттєво знизити 
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рівень медіакультури особистості, що, своєю чергою, може призвести до 

суспільного занепаду у цьому плані. Оскільки масштабність проблеми сягає, 

як мінімум, державних меж, вважаємо, що вирішуватися вона повинна на 

законодавчому рівні. Медіакультура та право – зв’язані між собою соціальні 

феномени. Право, власне, як і культура, являє собою продукт людської 

діяльності, метою якої є впорядкування відносин у суспільстві. Взаємодія 

означених феноменів відбувається через визначення правил поведінки в 

соціумі на основі права, формування якого зазнає істотного впливу і з боку 

самої медіакультури [42, c.12]. 

Основними правовими нормами, які регулюють діяльність засобів 

масової інформації, є Конституція України, а також закони України «Про 

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

«Про телебачення і радіомовлення», «Про авторське право і суміжні права», 

«Про інформаційні агентства», «Про рекламу». Але якщо вести мову про 

галузеві норми права в самих структурах медіа, то тут йтиметься про 

професійні журналістські стандарти. 

Історію ключових дат створення й розвитку світових журналістських 

стандартів можна зобразити так [116, c. 59-60]: 

1. У 1954 році Конгрес Міжнародної федерації журналістів прийняв 

«Міжнародну декларацію щодо принципів поведінки журналістів», яка була 

оновлена в 1986 році. 

2. У 1978 році Міжнародні та регіональні організації, що об’єднують більше 

400 тисяч журналістів, об’єдналися після консультативних зустрічей під 

егідою ЮНЕСКО. 

3. У 1980 році, на другій консультативній зустрічі в Мехіко, ЮНЕСКО 

узгодила Декларацію про основні принципи внеску ЗМІ в укріплення миру, 

міжнародного порозуміння, розвиток прав людини та протистояння 

апартеїду, расизму та закликам до війни. 

4. З 1983-го року відбулася четверта консультаційна зустріч ЮНЕСКО 

(Париж і Прага): прийняті «Міжнародні принципи професійної етики 
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журналіста», що конкретизують роль, яку інформація та комунікація 

відіграють на національному й міжнародному рівнях, враховуючи зростання 

соціальної відповідальності засобів масової інформації та журналістів. 

5. 1978 – 1983 роки – приймаються кодекси різними міжнародними 

організаціями: Міжнародною організацією журналістів (JOI-МОЖ), 

Міжнародною федерацією журналістів (IFJ-МФЖ), Міжнародним 

католицьким союзом преси (UCIP), Латиноамериканською федерацією 

журналістів (FELAP), Латиноамериканською федерацією працівників преси 

(FELATRAP), Конфедерацією журналістів АСЕАН (CAJ) тощо. 

У  сучасному українському соціально-комунікаційному просторі 

журналістські стандарти визначають та вивчають, зокрема, Т. Петрів, А. 

Сафаров, В. Сюмар, О. Чекмишев у  навчальному посібнику «Засоби масової 

інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми». Спробуємо 

проаналізувати взаємозв’язок між дотриманням журналістських стандартів і 

передбачуваним ефектом від страхогенерувальних чинників. Основними 

професійними стандартами є [43, c.21]: 

1. Оперативність. 

Цей стандарт належить більше до новинної журналістики, де важливою є 

медіація (проходження інформації від події до отримання інформації 

аудиторією). Припускаємо, що чим актуальнішою є новина, тим більшою 

буде ефективність страхогенерувальних чинників, адже людина відчуватиме 

наближення до події чи історії, яка викликає тривожність. Так, архівні кадри 

Революції гідності потенційно більше лякатимуть реципієнта, ніж історична 

хроніка подій Другої світової війни.  

Не всі журналістикознавці погоджуються із тим, що оперативність – це 

журналістський стандарт. Так, В.Ф. Іванов у своєму виступі на Міжнародній 

науково-практичній конференції  «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні 

та світі» 3 березня 2016 року зазначив, що такого стандарту взагалі не має 

існувати, а головним для журналіста має бути достовірність поданої 

інформації. 
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2. Точність. 

При використанні страхоформувальних чинників точність може як 

підвищити їх потенціал, так і зменшити. Якщо працівник медіа 

заглиблюється в деталі саме страхітливого компонента, то це викликатиме 

ще більшу тривожність в аудиторії. 

3. Достовірність. 

Вважаємо, що рівень впливу страхогенерувальних чинників на аудиторію 

буде залежати лише від джерела, на яке посилається журналіст, адже 

наскільки достовірною є інформація, аудиторія часто не в змозі перевірити. 

Існує декілька різновидів джерел інформації [43, c. 26]: авторитетні (ті, які 

можуть впливати на перебіг подій), офіційні (мають безпосередній доступ до 

інформації, передбачений службовими обов’язками) та поінформовані 

джерела (мають доступ до певної інформації). Припускаємо, що рівень 

тривожності буде пропорційним тому, від якого саме джерела надходить 

інформація із страхогенерувальними компонентами. Відповідно, якщо 

журналіст посилається на авторитетне джерело, то рівень тривожності та 

страху в аудиторії буде найбільшим, а якщо до поінформованого, то 

найменшим. 

4. Збалансованість. 

Добре збалансоване медіаповідомлення відіграє важливу роль при 

формуванні страхів та тривожностей. У цьому контексті варто говорити про 

те, що страхогенерувальних чинників має бути менше (або стільки ж), 

скільки і протидійних ним позитивно маркованих слів. 

5. Відокремлення фактів від коментарів та оцінок. 

При дотриманні цього професійного стандарту припускаємо, що ефект 

від використання страхогенерувальних чинників зменшиться, адже часто 

коментарі та оцінки мають високий емоційний потенціал, якого фактаж за 

своєю природою не має. Також це пов’язано із наступним складником – 

повнотою подання інформації. 

6. Повнота. 
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У минулих розділах ми розглядали феномен інформаційного вакууму. 

Людина схильна боятися невідомого, тому чим більше інформації поступає в 

її розпорядження про об’єкт інформаційного повідомлення, тим менша 

вірогідність виникнення тривожності. 

7. Простота. 

Простота подачі інформації важлива в розрізі досліджуваних чинників. 

Якщо повідомлення подано простою мовою, без перенасичення «важкими» 

елементами в тексті, то вірогідніше, що реципієнт сприйматиме її 

центральним маршрутом засвоєння інформації, а не периферійним (за умови, 

що повідомлення буде цікавим для людини). Отже, більше буде задіяна 

логіка, а не емоції, що зменшує дієвість страхогенерувальних чинників. 

Таким чином, чим простіша подача матеріалу, тим менша вірогідність 

виникнення тривожності. 

Таким чином, можливий ефект від страхогенерувальних чинників у 

медіатекстах напряму залежить від того, чи дотримується журналіст 

професійних стандартів. На жаль, інколи вони порушуються. Фахівці 

Академії української преси називають серед причин порушення 

журналістських стандартів відсутність професійних знань та навичок у 

журналістів [2]; свідоме маніпулювання аудиторіями заради досягнення 

певних цілей; тиск правлячих структур (цензура) та медіавласників і 

керівництва (самоцензура); відсутність наслідків для самого ЗМІ після 

порушення стандартів; відсутність загрози втратити репутацію через низький 

рівень медіаграмотності аудиторій. В.Ф. Іванов у вступі до аналітичного 

звіту «Український  медіаландшафт – 2015» наводить дані дослідження 

Інституту соціології НАН України, які доводять, що українські журналісти 

недостатньо перевіряють інформацію [127, c.4]. Науковець надає два 

пояснення цьому явищу: непрофесіоналізм та лінь, а також журналістику 

відданості, тобто явище, при якому працівник медіа обирає з новинного 

потоку тільки те, що, на його думку, сприятливо відображає його країну. 
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Експертка Інституту масової інформації Олена Голуб у своїй статті «Що 

таке «джинса» і як її вилікувати» вказує на те, що причини порушення 

журналістських стандартів – це, перш за все, непрофесійність, брак часу, 

специфіка редакційної політики. А причини появи матеріалів з ознаками 

замовлення – це передусім гроші. «Складність та певна плутанина полягає у 

відносинах ЗМІ з його власником, який може впливати, а в українських 

реаліях – практично завжди впливає на редакційну політику» [23]. 

Отар Довженко також вважає, що причиною недотримання стандарту 

повноти є звичайні лінощі та занадто низька планка редакційних вимог до 

якості матеріалів. «Ані журналісти, ані їхні редактори до кінця не 

усвідомлюють, наскільки важливо, щоб матеріал по прочитанні 

(прослуховуванні, перегляді) не залишав відкритих запитань – принаймні, 

найважливіших. Безперечно, це погана журналістика (точніше, це відсутність 

елементу журналістики у процесі поширення спродукованої іншими 

інформації), але найбільша біда, що вона стає нормою, й звиклі до неї 

журналісти, ставши менеджерами й редакторами, ставлять аналогічні вимоги 

до молодих журналістів: напиши про цю подію що-небудь, що вдасться 

дістати, а чого не знайдеш, без того читачі обійдуться» [141]. 

Варто відзначити, що стандарти пропонують лише певну схему, яким 

чином діяти журналістам, та є інструментом саморегуляції, тож за їх 

порушення немає юридичної відповідальності. А отже, аспект використання 

страхогенерувальних чинників варто розглядати з позиції моралі та етики. 

Традиційна мораль наділена, перш за все, рисами абсолютності і 

безумовності. A.A. Гусейнов зауважує [28], що мораль, якщо мати на увазі 

вищі безумовні заповіді, очікує від людини певної духовної стерильності, 

святості, ставить перед нею нелюдські вимоги. За логікою моралі, людина 

повинна слідувати її нормам навіть усупереч власній вигоді, тиску обставин, 

а також вимагає від людини самозречення, самовідданості. Тобто оцінюючи, 

чи морально щось чи ні, людина діє відповідно до того тиску, який 

створюється зовні, з боку суспільства.  
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Дослідниця О.А. Філіна в ході проведеного дослідження з етичних та 

моральних проблем інформаційного суспільства з'ясувала, що моральні 

колізії інформаційного суспільства мають свої цінності, які вступають в 

конфлікт із традиційними моральними цінностями, і називає основні 

інваріантні ціннісні установки інформаційного суспільства [131, c.64]: 

1. високий ступінь індивідуальної і соціальної мобільності; 

2. ціннісний релятивізм; 

3. розпад ієрархічних структур у політиці та моралі; 

4. переклад дескриптивної інформації в технологічну; 

5. зведення комунікації до безособового транслювання готової 

інформації. 

Ці установки вступають в конфлікт з традиційними моральними 

цінностями, які виглядають таким чином: 

1. високий ступінь вкоріненості в духовній і географічній архітектоніці 

рідного ландшафту; 

2. моральний абсолютизм; 

3. прихильність ціннісної ієрархії в політиці і моралі; 

4. прагнення до сенсу, а не до інформації; 

5. прагнення до морально відкритого типу спілкування. 

О.А. Філіна робить висновок, що традиційні цінності засновані на 

морально-аскетичних ідеях і принципах, тоді як ціннісні установки 

інформаційного суспільства є гедоністичними.  

Таким чином, можна говорити про те, що проблеми порушення моралі в 

медіа стосуються використання страхогенерувальних чинників чи інших 

питань, що перебувають у моральній площині, зачіпають безпосередньо 

журналіста як індивідуума, який перебуває в соціумі й існує за його 

законами, адже мораль – система норм і принципів поведінки людей у 

ставленні одне до одного та до суспільства [115, c.799]. Тобто чи морально 

журналіст чинить, навмисно продукуючи негативні емоції, чи ні, кожна 

людина вирішує окремо, адже мірилом є система норм і принципів, яка є 
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прийнятною для реципієнта. Ми лише можемо підкреслити двосторонність 

використання у медіа слів, що потенційно лякають – з одного боку, вони 

несуть у собі негативні емоції, з іншого, – розповідаючи про події, які 

викликають у реципієнта страх чи тривожність, заповнюється інформаційний 

вакуум, який може ще більше лякати. 

Поряд із поняттям моралі існує також і поняття етики. Журналістська 

етика – набір правил та норм поведінки, яких мають дотримуватися всі, хто 

збирає, обробляє та поширює масову інформацію. В Україні також існує 

«Етичний кодекс українського журналіста» – перелік професійних норм, за 

дотриманням яких стежить Комісія з журналістської етики [40, c.213]. 

Комісія з журналістської етики – це всеукраїнська громадська організація, 

що розглядає конфліктні ситуації етичного і професійного характеру, які 

виникають в журналістському середовищі, між журналістами та 

громадськістю, між журналістами та власниками, між журналістами та 

журналістами у зв'язку з виконанням журналістами свого професійного 

обов'язку. Сприяння дотриманню професійних етичних стандартів в 

українських медіа та сприяння формуванню запиту суспільства на якісну 

журналістику – основне завдання Комісії. Це орган самоврядування, який 

дозволяє обговорювати й пропонувати шляхи вирішення конфліктних 

ситуацій, базуючись на єдиному стандарті роботи – «Кодексі етики 

українського журналіста», ухваленому 24 квітня 2004 року на З’їзді 

журналістів-підписантів Кодексу. Останні зміни до нього внесено 4 жовтня 

2013 року на З’їзді підписантів «Етичного кодексу українського журналіста» 

в Києві. Сам Кодекс затверджено 12 грудня 2013 року на пленумі 

Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та місяцем раніше – 

рішенням Комітету Незалежної медіапрофспілки України (НМПУ) [58]. 

Спробуємо розібратися, чи етичне, згідно зі статтями цього Кодексу, 

використання страхогенерувальних чинників у медіа (статті Кодексу взяті з 

відкритого доступу – офіційного сайту Комісії з журналістської етики).  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


122 
 

У першому пункті говориться про те, що свобода слова та висловлювань є 

невід’ємним складником діяльності журналіста. Виходячи із цієї статті, 

заборона використати ті чи інші слова, що потенційно лякають, з боку 

держави чи редакції неможлива, адже тоді це буде порушенням свободи 

слова журналіста. З іншого боку, у другій статті йдеться, що служіння 

інтересам влади чи засновників, а не суспільства є порушенням етики 

журналіста. Тобто працівник медіа має служити на користь суспільству. Чи є 

використання страхогенерувальних чинників корисним для суспільства – 

питання проблемне, адже з-поміж очевидних мінусів тут є і свої плюси, мова 

про які піде трохи згодом. 

 Шоста стаття Кодексу етики українського журналіста звучить таким 

чином: «Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію 

про факти та події є найпершим обов’язком журналіста». Звичайно, не можна 

повністю уникнути медіатекстів про війну, голод чи безробіття, інакше 

повної інформаційної картини світу аудиторія не отримає. Але, на нашу 

думку, знизивши кількість матеріалів на потенційно страшні теми в одному 

номері чи не заглиблюючись у страшні деталі заради лише емотивного 

відгуку, можна значно зменшити негативні медіаефекти.  

З а восьмою статтею Кодексу, редакційна обробка матеріалів, включно зі 

знімками, текстівками, заголовками, відповідністю відеоряду та текстового 

супроводу тощо, не повинна фальсифікувати зміст. Ця норма, на жаль, часто 

порушується журналістами задля отримання сенсаційності. Як ми зазначали 

в другому розділі,  заголовок є одним із найважливіших компонентів 

медіатексту.  

Дев’ята етична норма – «факти, судження та припущення мають бути 

чітко відокремлені одне від одного». Якщо подавати новини із 

страхогенерувальними словами, не відокремлюючи факти від суб’єктивних 

суджень журналіста, то припускаємо зростання відчуття тривожності й 

страху в аудиторії. Ще одним положенням визначено, що журналіст 

зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної 
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інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності. У контексті 

досліджуваної теми це матиме подвійний ефект. Наведемо приклад. 

Журналіст опублікував матеріал, у якому зазначається, що результатом 

теракту стала загибель ста людей.  Його колега перевіряє дані і виявляється, 

що загинуло сто двадцять людей. За положенням кодексу, він мусить 

виправити цю помилку. З одного боку, доведеться повторювати ту саму 

новину, яка несе в собі страхогенерувальні компоненти, до того ж збільшити 

їх за рахунок нової, страшнішої інформації. З іншого боку, якщо не 

виправити новину, то рівень довіри з боку аудиторії може впасти, а сім’ї 

людей матимуть надію на те, що їхні рідні ще живі. Таким чином, маємо 

моральну дилему без єдино правильного рішення.  

«Журналіста не можна службовим порядком зобов’язати писати чи 

виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи 

принципам» – цей пункт етичного Кодексу якраз і дає більше простору для 

нагнітання страхів у суспільстві. Адже за даними нашого дослідження, 

працівники медіа свідомо закладають у свої журналістські твори емотивні 

компоненти, насамперед, такі, що потенційно лякають. Відповідно змусити їх 

цього не робити вже не етично.  

Вісімнадцяте положення Кодексу етики українського журналіста 

зазначає, що журналіст має бути особливо обережним при висвітленні 

питань, пов’язаних із дітьми. Темі негативних медіавпливів на дітей 

присвячено багато наукових досліджень. Це цілком природно, адже, на 

відміну від дорослих, діти не мають сформованої думки з приводу тих чи 

інших питань, тож повністю довіряють інформації, яка надходить до них із 

зовнішнього середовища, особливо із каналів ЗМІ. Не дотримання етики 

висвітлення страшних тем може призвести до психічних розладів у молодих 

верств населення. 

Останнє положення – «свідоме порушення норм журналістської етики є 

абсолютно несумісним з професійною журналістикою». На нашу думку, як і 

професійні стандарти, Кодекс етики не є ідеальним. Попри те, дотримання 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


124 
 

тих чи інших професійних та етичних вимог залежить від самого журналіста, 

від його розуміння моралі, своїх обов’язків перед суспільством. Т.О. 

Приступенко зазначає, що «Кодекс етики українського журналіста» має дві 

великі вади. По-перше, – це можливість неоднозначного трактування норм 

через різні соціально-політичні орієнтації, а по-друге – нечітка форма 

фіксації етичних норм [99, c.18]. 

Тож, коли мова йде про використання страхогенерувальних чинників у 

медіатекстах, то професійні стандарти чи етичні норми не вирішують повною 

мірою проблеми, які ті створюють. Описані стандарти і норми дають лише 

певну схему, модель дотримання. При цьому варто враховувати, що 

журналіст, як і будь-яка людина, не може бути ідеальним у всьому. Під час 

написання текстів на нього впливають різносторонні чинники, як внутрішні, 

так і зовнішні. Це відображається у повідомленнях, що підтверджує і наше 

експертне опитування. Оскільки працівники ЗМІ самі вкладають у тексти 

емотивні компоненти (на думку опитаних нами фахівців), то відкритим є 

питання, як медіаспільнота сама контролює процес продукування та 

поширення страхогенерувальних чинників, та у який спосіб рефлексує. 

 

3.2 Позиція фахового середовища щодо нагнітання страху в 

медіатекстах 

Технології медіа та інструментарій із використання соціальних страхів і 

тривожностей населення невпинно розвиваються, передусім експлуатуючи 

страхи, що пов’язані з базовими інстинктами, а також страхом перед 

майбутнім. Моральні проблеми у представників журналістського середовища 

з’являються саме тоді, коли завдання професійної діяльності вступають у 

конфлікт із загальноприйнятими, національними, індивідуальними нормами 

моралі та етики, із початком використання нових засобів фіксації і 

передавання інформації, що, власне, потребує нових норм регулювання 

моралі. Тому особисті, сімейні, національні інтереси журналіста неодмінно 

мають підпорядковуватися загальнолюдським [117,c.103]. 
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Щоб краще зрозуміти позицію фахового середовища щодо нагнітання 

страху в медіатекстах, у проведеному експертному опитувані ми поставили 

відкрите запитання – «Як можна уникнути нагнітання страху в 

медіапродукції?» Усі відповіді ми поділили на сім груп відповідно до методів 

розв’язання проблеми, яку ми порушили. 

 Перша група рішень – уникнення емоційного складника в текстах («не 

варто тиснути емоційно»; «свідоме уникнення  "найгарячіших" подробиць 

про трагічні події»; «прибрати емоційний складник висвітлення подій» 

тощо). Ця група складає 15% від усіх відповідей. 

 Друга група – дотримання журналістських стандартів (наприклад, 

«писати правду»; «дотримуватися журналістських стандартів під час 

написання текстів»; «зменшити рівень суб'єктивності в подачі контенту»; 

«працювати професійно»). Такі відповіді надали 17% опитуваних. 

 Третя група вирішень – використання позитивних складників  - майже 

9% від усіх відповідей («використовувати позитивну риторику»; «вказувати 

на позитивний досвід інших країн/регіонів/людей, які стикалися зі схожою 

проблемою»; «візуалізувати позитивну інформацію»). 

 Четверта група вважає, що нагнітання страху в медіапродукції 

неможливо уникнути (всього 10%). 

 П’ята група відповідей, які пропонували рішення, виходячи з позицій 

аудиторії («не бути залежними від них (ЗМІ), частково відмовитися від 

перегляду телебачення та прослуховування радіо»; «із застереженням 

сприймати всю інформацію, опиратися на факти подій, а не коментарі»; «не 

споживати ЗМІ»; «критично осмислювати інформацію») – 17% відповідей. 

 Шоста група – змішані відповіді, які пропонували одразу декілька 

шляхів вирішення питання – 8%.  

 Сьома група – це різноманітні відповіді, які неможливо віднести до 

жодної з попередніх груп («не згадувати про теракти впродовж тижня після 
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події»; «робити правильні висновки»; «зробити медіа незалежним і 

самоокупним» тощо) – 10%. 

Таким чином, більша частина фахівців перекладає відповідальність із 

себе на аудиторію, пропонуючи їй самій захищатися від дій журналістів. 

Другою групою за відсотковим співвідношенням є група дотримання 

журналістських стандартів, а третьою (з різницею всього у 2%) – група 

уникнення емоційного складника в текстах. Нагадаємо, що в тому ж самому 

опитуванні фахівці самі вказали, що свідомо вкладають у свої тексти 

емоційний компонент. Таким чином виходить, що для того, щоб уникати 

нагнітання страху в медіатекстах треба не вкладати емотивні компоненти, 

однак їх, на думку експертів, вкладають, причому свідомо і без зовнішнього 

примусу.  

Отже, ми отримали певний зріз думок. Але для повнішої картини варто 

звернутися до журналістських текстів, які більш наочно можуть представити 

позицію фахового середовища щодо нагнітання страхів. Для того щоб 

дослідити, як висвітлюються теми, що стосуються страху та тривожності, ми 

обрали два інтернет-ресурси – сайти «Телекритика» і «Медіакритика».  

Історія часопису «Медіакритика» почалась у 2003 році, коли Інститутом 

медіаекології (екології масової інформації) Львівського національного 

університету імені Івана Франка й Західноукраїнським центром «Нова 

журналістика» було засновано нове видання. Цей часопис спеціалізується на 

наукових і науково-популярні статтях, інколи есе, із проблем масової 

комунікації та мас-медіа. Друкована версія видання виходить щокварталу. 

Електронна версія оновлюється в міру надходження нових матеріалів. До 

редакційної колегії входить шість осіб. Головою редакційної колегії є Борис 

Потятиник. Серед тем, які є найбільш актуальними для часопису, слід 

відзначити рекламу та пропаганду, порно, цензуру, фальсифікацію і 

містифікацію, а також агресію та тривогу.  

Що стосується «Телекритики», то це медіапубліцистичне інтернет-

видання, яке було засноване у вересні 2001 року. Видання висвітлює події 
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медіапростору і медіаринку України, перманентно публікує результати 

моніторингу та аналіз інформаційного наповнення українського телебачення. 

«Телекритика» відіграла вагому роль у «журналістській революції», що 

передувала Помаранчевій революції 2004 року. Засновником «Телекритики» 

вважається заслужена журналістка України Наталія Лигачова. Для підтримки 

сайту було засновано громадську організацію «Телекритика», яка працювала 

в партнерстві з міжнародною громадською організацією «Інтерньюз-

Україна». Із 2004 року почав виходити однойменний щомісячний журнал 

«Телекритика». Впродовж 2004-2006 років журнал готувався колективом 

громадської організації «Телекритика», проте з того часу пережив два 

ребрендинги і нині публікує унікальні матеріали, які не дублюють інтернет-

видання. У 2007 році для ефективнішого менеджменту проектом було 

створено ТОВ «Телекритика». Партнером засновників «Телекритики» став 

медіахолдинг «Главред-медіа». У 2008 році на базі «Телекритики» було 

започатковано блог пліток у сфері медіа, що став відомим завдяки своєму 

«гострому» стилю публіцистики вигаданої авторки Дусі Катасонової. 2009-го 

року «Телекритика» запустила також проект «Медіаблоги», що є мережею 

блогів на медійну тематику. Наприкінці 2015 року команда «Телекритики» на 

чолі з Наталією Лигачовою внаслідок конфлікту з власником медіахолдингу 

«Главред-медіа» залишила видання і започаткували новий проект під назвою 

«Детектор медіа», який має продовжувати традиції «Телекритики», 

здійснювати моніторинг медіаринку України й інформувати читачів про 

найважливіші події в українському і світовому медіапросторі в контексті 

політичних та соціальних процесів. Вивчаються проблеми довіри, а також 

дотримання професійних стандартів і етичних норм. 

Таким чином, ми дослідили обрані видання на предмет рефлексії 

журналістів щодо питань нагнітання тривожності та страху в аудиторії, адже, 

досліджуючи страхоформувальні чинники, ми виявили, що на думку 

фахівців, медіаспільнота свідомо їх використовує. А тому важливою є 
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позиція самих журналістів, невід’ємною частиною трудової діяльності яких є 

моральність стосунків між ними і представниками решти суспільства.  

Часопис «Медіакритика» приділяє велику увагу проблемам 

маніпулювання та нагнітання страху на сторінках свого видання. Так, Павло 

Александров у статті «Медіакритики» «Фальсифіковане обличчя війни» від 6 

листопада 2014 року [4] простежив кілька найпоширеніших в умовах 

нинішньої інформаційної війни медіа-технологій із нагнітання страху, 

тривоги й ненависті, які використовуються обома сторонами конфлікту на 

Сході України. Під час висвітлення конфлікту вживаються лексеми 

тривожного забарвлення. Російські ЗМІ щодо українських силовиків у зоні 

антитерористичної операції (АТО) активно застосовують такі номінативні 

одиниці, як «карателі», «фашисти», «нацисти», «неонацисти», «іноземні 

найманці». Українські ЗМІ щодо іншої сторони конфлікту використовують 

слова «бойовики», «терористи», «бандформування», «ополченці», 

«проросійські найманці». Взагалі українським журналістам дуже важко 

залишатися об’єктивними під час воєнного конфлікту, що відбувається на 

території нашої держави, тому прикметним є той факт, що вони майже 

завжди приймають сторону української армії. Мова йде про так звану 

«журналістику відданості». Так, ЗМІ, оперуючи даними людських втрат, про 

«ворогів» говорять, що їх було «знищено», тоді як «свої» –  гинуть. 

Наприклад, «Протягом минулої доби, 30 січня, в зоні АТО на Донеччині 

загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України та ще четверо 

отримали поранення» (Інтернет-видання «Новинарня» від 31.01.2016 р.). Або 

«За добу сили АТО знищили близько 50 терористів» (видання «РБК-Україна» 

від 29.09.2014 р.). «Такий метод інформаційної війни, коли військовий 

противник позбавляється людських рис, почали широко використовувати на 

початку Першої світової війни, і з того часу він супроводжує будь-який 

військовий конфлікт», – зазначає Павло Александров [4]. 

Нерідко використовуються зображення із надмірним застосуванням сили. 

Це можуть бути кадри руйнувань житлових будинків, шкіл, дитячих садків, 
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лікарень, вигорілих багатоповерхівок. Подібні фото і відео супроводжують 

майже кожен сюжет про протистояння на Донбасі. При цьому неодноразово 

одні й ті самі кадри руйнувань використовуються як російськими, так і 

українськими ЗМІ, але винуватець трагедії подається різний. Майже одразу 

після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі почали надходити 

повідомлення про артилерійські обстріли, але виявити винних дуже важко, 

тому що кожна сторона конфлікту викладає власну версію. Те саме 

стосується й ЗМІ: залежно від їхніх політичних прихильностей, провина в 

обстрілах, а особливо в людських жертвах, покладається на українських 

військових або на проросійських сепаратистів. Особливо гострою була 

реакція на повідомлення щодо застосування українською армією балістичних 

ракет «Точка У», які справді є на озброєнні України, однак факти їх 

використання досі не доведені і вельми суперечливі [4]. Медіаприйом 

застосування образів пересування військової техніки як ескалації конфлікту 

почали використовувати ще взимку 2014 року, коли в ЗМІ час від часу 

поширювались повідомлення про те, що з Чернігова до Києва рухаються 

танки для розгону протестувальників на Майдані. У період конфлікту на 

Донбасі частота появи подібних фотознімків та відеокадрів із зображеним на 

них пересуванням танкових колон стала регулярною. Українські ЗМІ 

неодноразово демонстрували кадри російської колони танків «Т-72», які 

начебто Росія направила в Україну. Насправді виявилося, що ці фото були 

датовані 2008 роком і їх було знято під час тодішнього російсько-

грузинського конфлікту. Натомість російські ЗМІ повсякчас демонструють 

кадри, як українській армії допомагає іноземна (західна) техніка, яка нібито 

постійно прибуває в Україну. Найбільш красномовним тут можна назвати 

фото колони німецьких танків «Леопард», яке у вересні 2014 року облетіло 

весь російський сектор Інтернету, акцентуючи увагу читачів на тому, що 

«Немецкие танки пересекли границу Украины и движутся на восток страны» 

(російське інтернет-видання «Ньюзком»). Насправді виявилося, що німецькі 

танки брали участь у військових навчаннях «Rapid Trident 2014» на 
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військовому полігоні в Західній Україні. Так, головний редактор 

«Української правди» Севгіль Мусаєва на сторінках «Телекритики» так 

коментує цю проблему: «Звісно, є питання щодо верифікації інформації. 

Іноді деякі ЗМІ в гонитві за трафіком можуть використовувати неперевірену 

інформацію. Наприклад, про рух військової техніки чи про використання 

того чи іншого виду зброї. Подібні ситуації траплялися неодноразово. Тому, 

на мою думку, слід більше уваги приділяти верифікації інформації, її 

підтвердженню, пошуку достовірних джерел. Адже, на жаль, ми в 

інформаційній війні з Росією, тому маємо розуміти, для чого робляться ці 

інформаційні вкиди і якою може бути реакція на таку інформацію» [128].  

Більш того, як наголошує П. Александров, крім застосовування образів 

пересування військової техніки, використовуються образи заборонених і 

надруйнівних видів озброєння. Прикладами такої зброї є касетні боєприпаси, 

у використанні яких українська та російська сторони звинувачують одна 

одну. Попри це, російські ЗМІ нерідко звинувачують українських армійців у 

використанні фосфорних бомб. Слід зауважити, що цей вид озброєнь 

особливо любила демонізувати ще радянська пропаганда, а тому відповідний 

медіавірус має підґрунтя у свідомості людей старшого віку. Одним із таких 

прикладів було нібито зафіксоване на камеру те, як українська авіація 

бомбардувала Донецьк фосфорними бомбами. В українських ЗМІ 

прикметним був випадок із звинуваченням Росії в тактичному ядерному 

ударі по Луганському аеропорту.  

Широко використовуються образи наслідків військових злочинів. Цей 

спектр медіаприйомів експлуатують найбільше, оскільки він є 

найефективнішим у збуренні таких емоцій, як страх, відраза, гнів, тривога, 

ненависть тощо. Сюди відносяться кадри вбивств мирних мешканців і 

розправ над інакомислячими, повідомлення про тортури та знущання, які 

активно використовуються в медіа з усіх боків збройного конфлікту [4]. Крім 

того, були повідомлення про масові поховання під Донецьком і 

Слов’янськом, про шахти, завалені трупами, про загибель дітей, про зрізані 
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склом або розбитою цеглою зі шкірою патріотичні татуювання у полонених 

українців та випалені паяльником тризуби на грудях затриманих 

прихильників Новоросії. Найбільш відомим став нібито факт знущання 

українських військових з малолітнього хлопчика, який, як згодом було 

виявлено, вигадав російський «Першим канал». «Розіп’ятий хлопчик» тим 

часом став інтернет-мемом як образ пропаганди і неправдивої інформації з 

метою розпалення ворожнечі між сторонами конфлікту. Також дуже часто 

експлуатують у цьому контексті медіаподію, якою стало падіння 

малайзійського «Боїнга МН-17», оскільки при цьому загинули мирні 

громадяни, у тому числі жінки і діти із нейтральних стосовно конфлікту 

країн. 

Деякі ЗМІ використовують образи «таємної змови». Конспірологія, хоча і 

є псевдонаукою, користується неабиякою популярністю, бо знаходить прості 

пояснення для складних явищ, тому вона набуває особливої популярності під 

час воєнних конфліктів. Російські ЗМІ повсякчас тиражують повідомлення 

про змови, які країни Заходу «плетуть» проти Росії, про війська НАТО, які 

таємно воюють на Донбасі, про те, що на Донбасі насправді відбувається 

війна між Росією і США, тільки остання робить це «руками» України. В 

українських ЗМІ поширеними є твердження про змову президентів України й 

Росії, про таємну угоду між Росією, Заходом і українською верхівкою щодо 

переділу України, про свідоме знищення українською владою добровольчих 

батальйонів шляхом направлення їх у самісіньке пекло (у «котли») тощо. 

У контексті того впливу, який чинять згадані медіаобрази на людську 

свідомість, не має великого значення, є вони реальними фактами або 

фейками, оскільки вони ставлять за мету викликати у читачів певні емоції, 

як-то тривога, страх; спровокувати ненависть, і тому нерідко завдяки 

подібним образам їм це вдається. Пропагандистські ЗМІ наголошують, що, 

зрештою, окремо взятий реальний медіаобраз не є відображенням реальності 

– він відображає лише фрагмент реальності, але не її цілісну картину зброї 

[4].. Тому в цьому типі пропагандистських прийомів емоційний компонент є 
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набагато сильнішим за раціональний. Іншими словами, якщо переконаний 

користувач медіа дізнається, що побачений ним відеозапис чи фотографія є 

неправдивим, тобто звичайною підробкою, то це жодним чином не змінить 

його погляди, більш того – не вплине на його сприйняття інформації. 

Аргументація у подібного читача буде на кшталт такої: «Так, це фото 

дівчинки, яка загинула під час воєнного конфлікту в Сирії, а не на Донбасі, 

але це зовсім не означає, що діти не гинуть від артобстрілів української 

армії». Тетяна Пушнова, генеральний продюсер телеканалу «Ukraine Today» 

на сторінках сайту «Телекритика» коментує велику кількість недостовірної 

інформації й численні маніпуляції таким чином: «Один із професійних 

викликів – це насправді свобода, яка прийшла до нас дуже несподівано, 

разом із величезним потоком інформації. І більшість українських 

інформаційних ресурсів виявилися неготовими працювати з такими 

обсягами, неготовими до ретельної перевірки джерел та фактів. Через це в 

ефір потрапляло дуже багато фейків, вкидів, чуток, непідтвердженої 

інформації. В принципі, зрушення відбуваються, професійна журналістика 

сформувала необхідний імунітет, навички і почала вчитися ставити необхідні 

фільтри та працювати за правилами» [128].  

Учений Г.Г. Почепцов стверджує: «Слід визнати, що перед нами увесь 

час виступають суто пропагандистські прийоми, які використовують 

вербальне позначення, в якому емоційний компонент сильніший від 

раціонального. У подібних випадках зайва емоційність блокує 

раціональність. Пропаганда працює із програмованими реакціями. Вона 

будується таким чином, щоб не дати інформаційному споживачеві права 

вибору. Він повинен діяти автоматично, бо якщо виникає можливість вибору, 

це може завести населення не туди» [97]. Тож активне використання 

шокувальних повідомлень зумовлене не тим, що вони розкривають певні 

факти про війну, а тим, що вони є найбільш ефективним засобом політичної 

пропаганди. Російська журналістка Юлія Латиніна навіть проводить паралелі 

між стратегіями пропаганди на Донбасі та в Палестині: «…ми ведемо війну 
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так само, як Хамас. Ось ті люди, які в Донецьку прикриваються мирними 

жителями, вони так само замість того, щоб оголосити самих себе агресорами, 

кажуть, що це ось нас кляті фашисти хочуть знищити. Це піар-війна. Це 

війна, в якій головним досягненням є не те, щоб убити якомога більше людей 

супротивника, а постати найбільш нещасним на екрані телевізора. А, на 

жаль, як тільки ти хочеш стати найбільш нещасним на екрані телевізора, ти 

просто починаєш вбивати власне мирне населення або, принаймні, 

підставляти його і списувати це на супротивника» [70]. 

Шокові технології пропаганди мають постійно підживлюватися не просто 

свіжими медіаматеріалами із зони бойових дій – вони потребують якомога 

більших емоцій від читачів і глядачів, постійного підвищення рівня 

жорстокості матеріалів. Мова йде про так звану «десенсибілізацію». Під цим 

терміном розуміють, що під час регулярного перегляду сцен насильства 

глядачі щоразу менше реагують на жорстокість, побачену на екрані, і стають 

до неї менш чутливими [4]. На це звертає увагу російський журналіст Валерій 

Панюшкін, наголошуючи, що сучасний російський глядач вимагає 

постійного збільшення «доз» медіажахіть із Донбасу: «Ви помітили, що дози 

жахів, в яких повідомляють про українську війну, зростають щодня? Будь-

який наркоман вам скаже, що дози мають звичку рости. Спочатку вам 

вистачало повідомлень про те, що на Майдані когось побили, потім – що 

вбили, потім вам знадобилися тризначні цифри убитих. Дози зростають. Жах 

– це сильне почуття, і вам подобається відчувати сильні почуття. Минуло 

небагато часу, і вам знадобилися повідомлення про спалених живцем, про 

задушену дротом вагітну жінку. Дози зростають. Вам уже недостатньо 

дізнаватися про те, що людей вбили з автомата. Вам потрібно дізнаватися про 

те, що людей вбили міномети, гармати, установки «Град». Згадаєте моє 

слово, скоро це перестане справляти на вас належне враження, і вам 

захочеться почути про те, як людей вбили атомною бомбою. Жах – це сильне 

почуття, без якого ви більше не можете. а дози зростають. Ось вам вже 

знадобилося повідомлення про розіп'ятого хлопчика. Ця доза жаху близька 
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до смертельної. Але вам вона потрібна. При повідомленні про те, що загинув 

чоловік, ви більше не відчуваєте ні жаху, ні гніву, ні страху, заради яких 

дивитеся телевізор і шаритесь по Інтернету. Дози зростають» [86]. 

Видання «Медіакритика» зауважує, що найбільшою проблемою в умовах 

нинішньої інформаційної війни є те, що будь-які аргументи є безсилими 

проти сформованих пропагандою ярликів і стереотипів [3]. Навіть найбільш 

аргументовані і логічні докази не досягають мети, оскільки їх за інерцією 

відкидають, перекручують і перетворюють на звинувачення в обмані. Ці 

докази вважають заангажованими, проплаченими та зазомбованими, а тому 

вони викликають роздратування, гнів, обурення, що, своєю чергою, спонукує 

відстоювати свою правоту ще більш агресивно.  

У статті «Медійники як підсилювачі суспільної напруги» Антоніна Мніх 

пише: «Поляризація поглядів, агресія й нетерпимість, соціальні страхи та 

негативні стереотипи перекочували з обивательського середовища й 

соцмереж до вітчизняних ЗМІ. Відтак медійники стають ретрансляторами, а 

то й підсилювачами суспільної напруги, коли в своїх текстах і сюжетах на 

рівні слів, значень, підтекстів – навмисно чи ні – спонукають громадян 

займати конфліктну позицію або посилюють бар’єри між людьми». Далі 

авторка наводить дані моніторингу конфліктно чутливого висвітлення 

проблем соціальних груп, дотичних до конфлікту, в українських телевізійних 

ЗМІ, проведеного ГО «Телекритика» в рамках проекту, який виконує 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Посольства 

Британії в Україні. За проведеним дослідженням було виявлено досить 

високий рівень порушень професійних стандартів журналістами. «Якщо 

порушення стандартів оперативності, достовірності й точності критичними 

назвати не можна, то стосовно решти є чимало зауважень. Зокрема, стандарт 

балансу думок дотримано лише в двох третинах таких сюжетів. Повнота 

інформації, яка б не залишала підґрунтя для неоднозначних тлумачень 

висвітлених подій, забезпечена тільки в половині новин. А третина новин 

містить порушення критерію відокремлення фактів від коментарів, себто 
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об’єктивна реальність у них викривлена оціночними судженнями та 

власними висновками журналістів» [77]. 

Любов Найдьонова на сторінках «Телекритики» розмірковує над тим, що 

значить етика для журналіста і яким чином можна знайти найбільш виважене 

рішення у тій чи іншій ситуації. Головне, на думку авторки, –  вчасно 

поставити собі правильне питання, зауважуючи, що  потрібно відповісти на 

це питання таким чином, щоб у відповіді був смисл особисто для журналіста 

із можливістю подальшої інтерпретації цього рішення іншим людям. «Тому 

всі розроблені раніше етичні кодекси – не рецепти, не зразки для бездумного 

наслідування правильних дій, а радше інструменти, оснащення – точки опори 

для розгортання власної думки відповідно до голосу совісті, орієнтири для 

прийняття відповідальних рішень в унікальних умовах. Щоб бути готовим 

швидко діяти у складних ситуаціях, потрібно готуватися до тих дилем, які 

можуть виникнути» [79]. 

Таким чином, самі журналісти, а також медіафахівці вбачають у своїх 

діях порушення медіастандартів та етики, а також нагнітання страху в 

аудиторії у той чи інший спосіб, і самі ж описують розв’язання цієї 

проблеми, яке вбачають у дотриманні фахових вимог та правильного підходу 

до розуміння етики й моралі. 

Утім, варто відзначити, що, попри свою фахову неідельність, самі 

журналісти працюють сьогодні далеко не в найкращих умовах. Права не 

тільки аудиторії, а й працівників медіа часто порушуються, що незупинно 

призводить до погіршання якості наданої інформації.  Журналістка 

«Телекритики» Анастасія Станко наводить такі дані: із початку січня до 

кінця червня 2015 року «Телекритика» зафіксувала 115 порушень прав 

журналістів (за 2014 р. –  460 випадків порушень). Найбільше тиску на 

працівників ЗМІ зафіксовано у квітні – 27, найменше в січні – загалом 5 

порушень (січень – 5 порушень, лютий – 20 порушень, березень – 22 

порушення, квітень – 27 порушень, травень – 20, у червні зафіксовано 21 

порушення журналістських прав). 40 випадків порушень у цьому півріччі 
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були пов'язані із застосуванням фізичного тиску до журналістів. Рівень 

насильства проти журналістів трохи знизився порівняно з минулим роком (за 

весь минулий рік «Телекритика» фіксувала 278 таких випадків). Моніторинг 

«Телекритики» показує, що на першому місці серед видів порушень 

перебуває перешкоджання доступу до публічної інформації – 44 випадки. 

Сюди входить і недопуск на відкриті засідання, відсутність реакції на запити 

(за весь період 2014 року моніторинг зафіксував 100 таких випадків). На 

третьому місці за порушеннями – політичний тиск. 16 разів журналістів або 

ображали чиновники, або ухвалювалися неадекватні рішення й закони, що 

лише ускладнювали роботу журналіста [6]. 

В іншій своїй статті авторка зазначає, що у 2015 році у світовому 

рейтингу свободи преси Україна опинилася на 129-му місці зі 180 країн. 

«Торік була на дві позначки вище, тепер на нашому місці Оман, а ми зайняли 

позицію, яка торік була віддана Гондурасу» [5] . 

Отже, за даними проведеного експертного опитування, а також 

моніторингу фахових медіавидань «Телекритика» та «Медіакритика», можна 

говорити, що співробітники засобів масової інформації: 

1. На думку експертів, навмисно закладають у свої тексти емотивні 

компоненти, особливо це стосується страху як емоції, яку найлегше 

викликати в аудиторії. 

2. Перекладають відповідальність із себе на аудиторію, пропонуючи їй 

самій захищатися від дій журналістів. 

3. Критикують своїх колег щодо недотримання журналістських 

стандартів і Кодексу етики українського журналіста. 

4.Виправдовують власні дії щодо навмисного продукування страхів за 

допомогою інформаційної війни. 

5.  Намагаються шукати вихід із створеної ними ж самими ситуації. 

Вбачають його у дотриманні професійних стандартів та правильному 

розумінні понять етики і моралі в контексті  журналістикознавства. 
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Зі сказаного випливає, що проблема має дещо циклічний характер. 

Закладання страхогенерувальних компонентів (тим самим порушення 

профстандартів) – обвинувачення колег у нагнітанні страхів – пропонування 

виходу: дотримання стандартів журналістики (що виключає закладання 

страхоформувальних чинників). 

Для того щоб зрозуміти, чи має проблема реальне вирішення як для 

медівників, так і для аудиторії, спробуємо проаналізувати можливі моделі 

захисту від продукування/впливів страхів. 

 

Розділ 3.3. Моделі протидії формам навіювання страху в медіа 

Висновки, яких ми дійшли у минулих розділах нашого дослідження, 

свідчать про те, що медіа все більше й більше продукують потенційно 

тривожний контент. Проте, на нашу думку, не можна говорити суто про 

негативний аспект страху чи суто позитивний.  

 Існує два види реакції на страх: перший – це свідоме його подолання, 

другий – несвідома втеча від джерела страху. В обох випадках страх змушує 

людину розвиватися шляхом пізнання нового. У пізнанні навколишнього 

світу і пристосуванні до спочатку невідомого полягає адаптивна функція 

страху. Він виступає активатором захисного механізму людини, за 

допомогою якого відбувається її розвиток, розширення потенційних 

можливостей. Страх указує на небезпеку, якої необхідно уникнути. Тобто 

страх робить нас обережними і має захисне значення, а також виступає в 

нашому житті джерелом пізнання нового. З одного боку, він 

сконцентрований на збереженні того, що вже є, з іншого – він дає можливість 

пізнати щось нове, що за ним існує, незвідане, що викликає інтерес людини і 

штовхає її на осягнення нового завдяки подоланню страху. Страхи є 

невід'ємним компонентом суспільного життя людини. При цьому 

індивідуальний страх формується під впливом суспільних страхів, які 

панують на конкретно-історичному етапі. Але водночас індивідуальний 

страх може проникати у сферу суспільної свідомості, провокуючи масові 
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істерії, бунти, паніку. Тому не дивно, що ЗМІ широко використовували страх 

як засіб маніпулювання суспільною свідомістю. 

Незважаючи на позитивний аспект, страх для людини – небезпечне 

почуття, адже воно переживається як негативне явище. Оцінка людиною 

страху як небажаного переживання породжує наслідки як у фізіологічному, 

так і в психологічному вимірі. Раптове відчуття страху сковує людину й у 

фізичному,  і в духовному плані. Внаслідок цього людина втрачає контроль 

над логічним мисленням та не в змозі адекватно оцінити ситуацію. Людина 

позбувається волі до дії, тому виявляється нездатна швидко знайти вихід із 

обставин, що склалися. Все це сприяє формуванню в індивіда відчуття 

провини за власну немічність і нездатність захистити себе, як наслідок – 

розвиток почуття неповноцінності. Складається свого роду замкнуте коло, де 

кожен негативний досвід емоції страху погіршує стан  перебігу наступного. 

Не варто забувати і про деструктивні наслідки для фізіології організму, який 

перебуває під довгим впливом страху. Результат – виснаження після 

тривалого захисту від зовнішніх чи внутрішніх подразників. 

Отже, страх – це емоція, яка потрібна, але навмисне її стимулювання 

може призвести до критичних наслідків для аудиторії. Тож ЗМІ мають 

свідомо контролювати використання страхоформувальних словоформ у своїх 

повідомленнях.  

На нашу думку, найперша умова для зменшення використання 

страхогенерувальних чинників засобами масової інформації – якісна освіта 

самого журналіста.  Звичайно, у цій галузі є багато проблем як із боку 

навчальних закладів, так і з боку абітурієнтів та студентів. Проте освітяни й 

медійники вищої ланки  докладають багато зусиль, щоб виправити непросту 

ситуацію, яка наразі склалася в країні як з освітою, так і з професією 

журналіста в цілому. В.В. Різун на одному з виїзних засідань Науково-

методичної комісії з журналістики та інформації МОН України розповів про 

підготовку проекту «Європейська асоціація якісної журналістики». 

Планується долучення різних країн: Польщі, Австрії, Туреччини, Німеччини 
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та інших держав у рамках цього проекту. Він визначатиме участь і роль 

університетів у розвитку якісної журналістики. «Українська журналістика 

зазнала певного краху, тому що ті проекти, які так звані медіаексперти, які 

розвивали наше журналістське середовище, самі визнали, що у нас зараз 

падіння журналістики. Але звідти треба якось вирулювати. Помилка всіх 

медіаекспертів, які себе назвали медіаспільнотою, у тому, що вони не 

провели експертизу і не побачили майбутнього – як треба було вирулювати 

українську журналістику, на якій платформі, на яких засадах (наукових чи не 

наукових), щоб вирішувати ту ситуацію, яка у нас склалася». В.В. Різун 

посилається також на інтерв’ю Лариси Івшиної, яке вона дала для 

«Телекритики», де зазначається, що українська журналістика несе повну 

відповідальність за спотворення координат для суспільства, говорить про 

високий рівень антисанітарії в українській журналістиці, а також про 

відсутність журналістської консолідації. Отже, «Європейська асоціація 

якісної журналістики» буде створена саме для вирішення таких нагальних 

проблем у сфері освіти та виробництва. 

Якщо ж говорити про запобігання продукуванню тривожності і страху на 

рівні кожного окремого журналіста, то ми вбачаємо доречним такий 

алгоритм: 

1. Працівники медіа мають бути свідомі того, що кожне застосування 

того чи іншого емоційного компонента несе в собі ефект, передбачуваний чи 

ні. 

2. Журналісти повинні відслідковувати соціологічні дослідження, які є 

мірилом тих чи інших страхів в українському суспільстві, для того щоб 

розуміти, які словоформи на цей момент можуть виступати як 

страхогенерувальні чинники. 

3. Якщо сама тема чи новина містить у собі негативні аспекти (наприклад, 

статті про безробіття або голод), то радимо уникати слів, що потенційно 

лякають, натомість використовувати їх замінники з позитивним значенням. 
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Наприклад, фразу «війни не буде» варто замінити на словосполучення «буде 

мир».  

4. Не дублювати та не поширювати новину із страхогенерувальними 

чинниками, якщо вона не несе в собі гостросоціального аспекту.  

5. Не повторювати одну й ту саму потенційно страшну новину  впродовж 

тривалого проміжку часу, адже таким чином не тільки  порушується стандарт 

оперативності, а й збільшується аудиторія, що отримує новину із 

страхоформувальними словоформами. 

6. Не використовувати як засіб протидії страхогенерувальним чинникам 

аналіз статей з їх використанням. Адже таким чином доведеться повторювати 

негативні словоформи, що робить цю боротьбу неефективною. 

7. При написанні матеріалу на теми війни, голоду, безробіття тощо 

вказувати можливі шляхи вирішення проблеми, позитивний досвід інших 

держав. Таким чином, у реципієнта не буде відчуття безвихідності ситуації, 

що підсилює негативні емоції. 

8. Уникати візуалізацій, які підсилюють тривожність в аудиторії. 

Але не лише медійники мають дотримуватися певних правил для 

зменшення тривожності в суспільстві. Реципієнт також має захищатися від 

навмисного маніпулювання собою. 

Захист від маніпулювання страхом – це система дій, спрямована на 

усунення чи зведення до мінімуму негативних переживань (відчуття тривоги, 

невпевненості, провини, дискомфорту тощо) та можливих збитків, що 

можуть травмувати особистість. Однією з основних умов ефективного 

захисту від політичного маніпулювання є своєчасна, виважена та науково 

обґрунтована діагностика. 

На думку О. Бойко, діагностика маніпулятивного впливу повинна 

складатися з таких етапів [10, с.29-198]:  

1) виявлення симптомів і синдромів маніпулятивного впливу (відчуття 

незручності, внутрішньої боротьби, коли в об’єкта психологічного впливу 
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немає бажання здійснювати ту чи іншу дію, але обставини складаються так, 

що її необхідно здійснювати, щоб «не втратити обличчя»); 

2) визначення соціотипу маніпулятора (дає можливість прогнозування 

характеру, інтенсивності та динаміки маніпулятивного впливу, який суттєво 

залежить від соціально-психологічних особливостей особистості 

маніпулятора, тобто від його своєрідності); 

3) з’ясування ролі, яку обрав маніпулятор у комунікативному акті 

(визначення психологічної маски, під якою приховується ініціатор 

негативного психологічного впливу – Батька, Дорослого чи Дитини, причому 

вибір певної з ролей від віку не залежить, до того ж, він за певних обставин 

може змінюватися, оскільки людина має здатність та схильність до зміни цих 

ролей/станів); 

4) виявлення мішеней маніпулятивної дії (психічні структури та стани, на 

які здійснюється вплив з боку ініціатора дії і які змінюються в напрямі, що 

відповідає меті дії); 

5) визначення об’єктів маніпуляції (потреби, установки, емоційні стани і 

т. ін., які можуть виступати як потужні чинники регулювання, корегування та 

зміни людської поведінки); 

6) з’ясування моделі маніпулятивної дії: 

а) перевантаження інформацією; 

б) ескалація розумової напруги; 

в) обмеження часу для сприймання повідомлень; 

г) активне відволікання від осмислення; 

ґ) стимулювання емоційного мислення; 

7) виявлення й аналіз ключових прийомів прихованого впливу, які 

використовує маніпулятор, що дає можливість: 

а) ідентифікувати використання конкретного прийому; 

б) певною мірою уточнити соціотип маніпулятора, який схильний до 

використання конкретної групи засобів психологічного впливу; 

в) знайти ефективну протидію в разі пасивного захисту; 
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г) мати потужний викривальний козир у разі захисту активного. 

Коли факт психологічного маніпулювання встановлено, можна обрати 

оптимальний спосіб психологічного захисту. У своїй сукупності 

психологічний захист являє собою складну систему соціальних, соціально-

психологічних та індивідуально-особистісних механізмів, утворень і форм 

поведінки, які повинні забезпечити інформаційно-психологічну безпеку 

людини в суспільстві, її психологічну захищеність в умовах дії різноманітних 

інформаційних чинників та в різних інформаційно-комунікаційних ситуаціях. 

Найперше, звичайно, мова йде про психологічний захист. Дослідники у 

сфері психології виділяють три рівні організації психологічного захисту [85, 

с.98-115]:  

1) соціальний (в масштабах суспільства загалом); 

2) соціально-груповий (в межах різних соціальних груп і організацій); 

3) індивідуально-особистісний. 

На першому рівні захист здійснюється через регулювання й організацію 

інформаційних потоків (через формування системи поширення інформації в 

суспільстві). На цьому рівні суб’єктами захисту виступають держава й 

суспільство через діяльність своїх соціальних інститутів (системи освіти, 

системи поширення цінностей, традицій, соціальних норм тощо). 

На другому рівні психологічний захист здійснюється через використання 

внутрішньогрупових інформаційних потоків і джерел, а також специфічних 

для конкретних соціальних груп і організацій способів соціальної взаємодії, 

перероблення та оцінювання групових норм, орієнтації, переваг певних 

комунікаторів, регламентації правил і процедур роботи та взаємодії із 

зовнішніми інформаційними джерелами тощо). На цьому рівні суб’єктами 

психологічного захисту особистості виступають: сім’я, виробничі структури, 

громадські, політичні, релігійні та інші об’єднання й організації. 

На третьому, індивідуально-особистісному рівні психологічна безпека 

особистості забезпечується механізмами індивідуально-психологічного 

захисту (комплекс захисних механізмів та способів поведінки окремої 
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особистості).На цьому рівні захист від психологічного маніпулювання може 

бути як свідомим, так і неусвідомлюваним.  

Несвідомий (напівсвідомий) захист від маніпулювання ґрунтується на 

використанні захисних механізмів психіки, тобто механізмів, що 

забезпечують усунення або мінімізацію негативних переживань, які 

травмують особу, стабільність її самооцінки, образу власного Я.  

Захисні механізми психіки діють непомітно на рівні підсвідомості, тому 

людина не усвідомлює причин, мотивів, цілей, факту своєї захисної 

поведінки щодо певного явища чи об’єкта. Крім того, вони завжди 

спотворюють, фальсифікують або підмінюють реальність. 

Ключовим моментом організації свідомого захисту від маніпулювання є 

його виявлення і розпізнання. Як правило, про використання маніпулятивних 

технологій свідчать зміни в ситуаціях взаємодії (відчуття примусу, силового 

тиску; необґрунтовано прискорений темп обговорення важливих проблем; 

дефіцит часу, відпущеного на ухвалення рішення; обмеження переліку 

обговорюваних ідей, незмінні формулювання, регулярне повернення до 

однієї теми; нестандартна поведінка опонента тощо), а також зміни в 

поведінці самого маніпулятора (невмотивовано часта поява або підкреслено 

чіткий прояв психічних автоматизмів у поведінці; виникнення почуття 

провини, небезпеки; емоційний дисбаланс; дивність, повторюваність, різкі 

сплески емоцій тощо) [10, с. 395-399]. 

Таким чином, ефективність психологічного захисту від маніпулювання 

свідомістю залежить як від зовнішнього середовища існування людини (рівня 

суспільного та демократичного розвитку в державі), так і від сформованості 

внутрішньоособистісного ресурсу протидії маніпулятивним чинникам у 

кожного окремого громадянина. Однак, за умов нестабільної, мінливої 

громадсько-політичної ситуації, визначальними тут виступають особливості 

характеру самої особистості. 

Варто також згадати методи психологічного захисту за З. Фрейдом [49, 

c.280]: 
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Зсув – підміна реального джерела гніву чи страху кимось або чимось. 

Типовим прикладом такого захисту є непряма фізична агресія (зігнання зла, 

досади на об'єкті, що не має відношення до ситуації, яка викликала ці емоції). 

Заперечення – це відмова визнати, що якась ситуація чи якісь події мають 

місце. Наприклад, мати відмовляється вірити, що її сина вбили на війні. Цей 

вид захисту більш характерний для маленьких дітей. 

Витіснення – крайня форма заперечення, несвідомий акт стирання в 

пам'яті страшної чи неприємної події, що викликає тривогу, негативні 

переживання. 

Регресія – повернення до більш онтогенетично ранніх, примітивних форм 

реагування на емоціогенні ситуації. 

Реактивна освіта  – поведінка, що протиставляється наявним думкам і 

бажанням, які викликають тривогу, з метою їх маскування. Властиво більш 

старшим дітям, а також дорослим. Наприклад, бажаючи приховати свою 

закоханість, людина буде проявляти до об'єкта обожнювання 

недружелюбність, а підлітки – ще й агресивність. 

Наполегливі спроби заспокоїти занадто схвильовану людину за 

допомогою умовлянь, переконання, навіювання, як правило, не бувають 

успішними через те, що з усієї інформації, яку емоційно збуджена людина 

обирає, вона сприймає і враховує тільки те, що відповідає її емоційному 

стану. Індивід навіть може образитися, вважаючи, що його просто не 

розуміють.  

Належний рівень духовної культури вважається важливою протидією 

маніпулюванню. Такий рівень передбачає здатність людини до 

самовизначення, до проведення демаркаційної лінії між її внутрішнім світом 

і зовнішнім оточенням (між власним “Я” або колективним “Ми” та іншими 

“Я – Ми”). Коли з’являються саме такі рамки, тоді виникає почуття власної 

гідності та повага до гідності інших, належне визнання своєї унікальної 

суб’єктності [82, с.27].  
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Таким чином, найкращою профілактикою психологічного маніпулювання 

є розвиток у кожної особистості критичності мислення і рефлексії, 

формування навичок асертивної поведінки, що мають закладатися у процесі 

освіти і виховання. 

Критичність мислення (critical thinking) виявляється в здатності людини 

не підпадати під вплив чужих думок, об’єктивно оцінювати позитивні та 

негативні аспекти явища чи факту, виявляти цінне й помилкове в них [100, с. 

110].  

Критичне мислення може слугувати ефективним інструментом для 

запобігання навіюванню страхів із боку ЗМІ. Людина, яка критично мислить, 

повинна вміти [2]: визначати проблему; перевіряти використану інформацію; 

аналізувати твердження, які покладені в основі інформації; враховувати 

альтернативні погляди; визначити наявність підтексту в інформації; 

синтезувати отримані знання; прийняти оптимальне рішення. 

Рефлексія (reflexion) – у соціальній психології механізм усвідомлення 

індивідом чи групою того, як його/їх насправді сприймають і оцінюють інші 

індивіди чи групи [100, с. 188]. 

У нашому контексті рефлексія розуміється як спрямованість людини на 

пізнання самого себе, свого внутрішнього світу, психічних якостей і станів; 

вміння уявляти себе на місці іншої людини, подумки програвати ситуацію за 

неї. Адже аналіз ситуації, розуміння власних цілей і того, до чого прагне 

партнер по спілкуванню, дозволяє людині конструктивно взаємодіяти – 

іншими словами, бути асертивним. 

Асертивність – якість особистості, риса характеру, яка проявляється в 

самоствердженні індивіда; свідомому прийнятті вимог інших без страху, 

невпевненості, напруги, іронії і т. д. Асертивна людина не діє на шкоду 

іншим, поважає чужі права, при цьому з повагою ставиться і до себе самої. 

Асертивність (assertion) визначається як «неконфліктна поведінка», «уміння 

вирішувати конфлікти», поведінка людини (включаючи конфліктні ситуації) 

на основі таких якостей:  
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1) повага до себе, почуття власної гідності, чесність, протидія 

маніпуляції;  

2) повага до інших, дружелюбність, визнання права інших на власний 

погляд, позицію, невикористання стосовно інших маніпулятивних 

технологій;  

3) використання при вирішенні конфліктних ситуацій принципу 

співробітництва [100, с. 21].  

Усіх описаних навичок людина може набути, навчитися їх. До цього 

покликана медаосвіта, мета якої – зробити реципієнта медіаграмотним. 

Медіаграмотність – це критичне сприйняття аудиторією інформації, що 

надходить; своєрідний фільтр, який допомагає краще орієнтуватись у 

соціально-комунікаційному просторі. Але медіаосвіта полягає не лише у 

формуванні захисних навичок від маніпуляцій з боку ЗМІ, а також покликана 

навчити людину орієнтуватися в інформаційному просторі, свідомо 

обираючи той чи інший комунікаційний канал з потрібною для себе 

інформацією. Важливим є і вміння людини самій створювати медійний 

контент, що також належить до завдань медіаосвіти. Якщо говорити про 

державний рівень упровадження медіаграмотності серед населення, то в 

Україні з 2010 року діє «Концепція впровадження медіаосвіти в Україні» 

(погоджена Постановою Президії Національної академії педагогічних наук 

України). Головна ідея концепції – сприяння становленню ефективної 

системи медіаосвіти в Україні з метою забезпечення загальної підготовки 

дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною 

медіасистемою. Концепція включає: експериментальний етап (2010–2013), 

поступове укорінення медіаосвіти та стандартизацію вимог до медіаосвіти 

(2014–2016), подальший розвиток медіаосвіти та завершення масового 

запровадження (2017–2020) [34]. 

У лютому 2015 року розпочало роботу інтернет-видання «Детектор 

медіа» – новий проект команди Громадської організації «Телекритика» на 

чолі з Наталією Лигачовою. Це видання, яке інформує читачів про 
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найважливіші події в українському і світовому інформаційному просторі та 

на медіаринку в контексті політичних і соціальних процесів. Важливий 

складник «ДМ», як зазначають самі автори, – аналіз і критика роботи 

вітчизняних ЗМІ з метою підвищення якості їхнього продукту,  а також 

сприяння медіаграмотності широких верств населення. «Впровадження 

медіареформ, створення суспільного мовлення, викриття фактів корупції у 

медіасфері, моніторинг діяльності державних та регулятивних органів у 

галузі, протидія перетворенню ЗМІ у засоби пропаганди – пріоритетні теми 

«ДМ» [45] . 

Колосальну роботу з упровадження журналістських стандартів і 

медіаграмотності проводить Академія української преси (АУП), діяльність 

якої ґрунтується на принципах практичного журналізму, свободи слова та 

розвитку демократії в Україні. Місією організації визначено «сприяти 

поінформованому та критичному сприйняттю медіа українським 

суспільством та дотриманню стандартів соціально-відповідальної 

журналістики», а метою –  «запропонувати українським журналістам та прес-

секретарям, незалежно від їх політичних поглядів, можливості підвищення 

кваліфікації та професійного рівня та здійснювати координацію вже 

існуючих журналістських заходів». Академія української преси проводить 

безліч тренінгів і семінарів, на яких журналісти, освітяни, студенти, 

редактори та видавці мають можливість ознайомитися з чітким визначенням 

журналістських стандартів та їхнім місцем у повсякденній роботі медіа. На 

офіційному сайті організації [2] можна безкоштовно завантажити значну 

кількість різнопланових матеріалів, що стосуються медіаосвіти й 

медіаграмотності. Проекти АУП у сфері медіаосвіти:  

- підготовка навчальних та методичних посібників;  

- створення програм навчальних курсів; 

- проведення навчальних заходів. 

Окремої уваги заслуговує  проект «Програма медіаграмотності для 

громадян», проведений у 2015 році за підтримки Міністерства закордонних 
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справ та міжнародної торгівлі Канади (DFATD Canada) у партнерстві з 

трьома організаціями: Академією української преси, IREX та StopFake. 

Метою проекту було посилення стійкості громадян перед дестабілізувальною 

силою впливу неправдивої інформації. Проект передбачав розробку 

навчальної програми з медіаграмотності, підготовку тренерів, які 

проводитимуть тренінги для громадян, а також інформаційну кампанію для 

підвищення обізнаності громадян у питаннях протидії пропаганді та 

маніпуляціям. У результаті підготовлено 15240 медіаграмотних громадян у 

14 областях України та 428 тренерів, проведено 29 тренінгів.   

Президент АУП В.Ф. Іванов наголошує, що робота з медіаграмотності 

перш за все має бути впроваджена у школах, адже дорослі більш захищені, 

ніж діти, які сприймають усю інформацію на віру. Для цього потрібні 

кваліфіковані кадри. Отже, викладачам, які вже давно працюють, слід 

підвищити свою кваліфікацію, а також варто готувати нові кадри в цій сфері. 

Із проектів з підвищення медіаграмотності серед дітей варто відзначити 

два проекти: 

1. Інтерактивна гра для молодших школярів. 

Академія української преси спільно з партнером проекту – Державною  

бібліотекою України для юнацтва презентувала навчальну онлайн-гру 

«Медіазнайко» [2]. «Медіазнайко» – це  навчальна гра з медіаосвіти в 

Україні, її мета – допомогти якомога більше дізнатися про інформаційне та 

медійне поле. Суть гри полягає в тому, що потрібно пройти 9 рівнів/етапів, 

надати відповідь на запитання, стати журналістом, створити телепрограму, 

сайт і газету, дізнаючись при цьому, як працюють медіа і як вони впливають 

на тебе – споживача інформації. Навчальну гру «Медіазнайко» розробив і 

створив Центр медіаініціатив (Вірменія) за фінансової підтримки 

Всесвітнього банку в рамках програми «Альтернативні ресурси для медіа» в 

партнерстві з Інтерньюзом (США) і за фінансової підтримки USAID.  

2. Інтерактивний журнал для дітей «MediaGuide», створений за підтримки 

програми MyMedia / DANIDA та У-Медіа. За його допомогою засновники  
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пропонують оптимізувати навчальний процес, включивши проект у комплекс 

медіаосвітнього курсу як додатковий майданчик для практичної діяльності 

дитини. 

Таким чином, уникнути нагнітання тривожностей та страхів медіа на 

аудиторію можна за допомогою психологічних методів захисту, а також 

підвищуючи рівень медіаосвіти. Впровадження медіаграмотності українців 

доцільно починати ще з молодших класів. 

 

Висновки до третього розділу 

Наше дослідження довело: у медіатексти закладаються 

страхогенерувальні чинники, що, своєю чергою, актуалізувало питання про 

культуру, етичність, моральність та професійність таких дій з боку 

журналістів. Дослідниця Л.М. Лазарєва визначає медіакультуру як 

позначення особливого типу культури інформаційного суспільства, що є 

посередником між суспільством і державою, соціумом і владою. Тривожність 

та страхи, які потенційно викликають медіа у реципієнта за допомогою 

страхогенерувальних чинників, можуть суттєво знизити рівень 

медіакультури особистості. Проте наскільки і яким чином – питання відкрите 

для наукових дискусій. 

Ми проаналізували взаємозв’язок між дотриманням журналістських 

стандартів і передбачуваним ефектом від страхогенерувальних чинників 

(професійні стандарти за матеріалами навчального посібника «Засоби 

масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми» Т. 

Петріва, А. Сафарова, В. Сюмара, О. Чекмишева) та дійшли висновку, що є 

прямий взаємозв’язок між дотриманням стандартів і можливим ефектом. 

Серед причин порушення профстандартів самі медійники називають такі: 

лінь, «журналістику відданості», низьку планку редакційних вимог до якості 

матеріалів, непрофесійність, брак часу, специфіку редакційної політики та 

інші. 
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Досліджуючи моральну сторону проблеми, ми дійшли до таких 

висновків: порушення моралі в медіа, які мають відношення до використання 

страхогенерувальних чинників чи інших питань, що перебувають у 

моральній площині, стосуються безпосередньо журналіста як індивідуума, 

який перебуває у соціумі та живе за його законами. Отже, морально 

журналіст чинить, навмисно продукуючи негативні емоції, чи ні, кожна 

людина вирішує окремо, адже мірилом виступає система норм та принципів, 

яка є прийнятною для реципієнта. Такого ж самого висновку ми дійшли, 

проаналізувавши деякі норми із Кодексу українського журналіста, за 

дотриманням якого слідкує Комісія з журналістської етики. Дотримання тих 

чи інших етичних вимог залежить від самого журналіста, від його розуміння 

моралі, своїх обов’язків перед суспільством, адже всі запропоновані правила 

– лише схеми, ідеальні зразки, якими пропонують послуговуватися 

журналістам. Такої самої думки притримується і Т.О. Приступенко, яка 

досліджує ціннісні критерії журналістської етики. 

Власне фахове середовище засуджує дії своїх колег щодо нагнітання 

страху в медіатекстах (вирішення цієї проблеми вбачається в дотриманні 

фахових вимог та правильного підходу до розуміння етики та моралі), при 

цьому визнаючи, що самі закладають у текст емотивні компоненти. Більша 

частина опитаних нами фахівців також перекладає відповідальність із себе на 

аудиторію в питанні уникнення негативного впливу від текстів, що 

потенційно лякають, пропонуючи реципієнтові самому захищатися від дій 

медіа.  Втім, варто відзначити, що, попри свою фахову неідельність, самі 

журналісти працюють сьогодні у важких умовах. Права працівників медіа 

часто порушуються, що неупинно призводить до погіршання якості 

пропонованої ними інформації. 

Для зменшення продукування тривожності та страхів з боку медіа ми 

розробили алгоритм дій, який носить рекомендаційний характер. Якщо 

дивитися на проблему більш загально, то найперша умова для зменшення 

використання страхогенерувальних чинників засобами масової інформації – 
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якісна освіта самого журналіста. Якщо ж говорити про запобігання 

продукуванню тривожності та страху на рівні кожного окремого журналіста, 

то ми радимо: бути свідомим того, що кожне застосування того чи іншого 

емоційного компонента несе в собі ефект, передбачуваний або ні;  

відслідковувати соціологічні дослідження, які є мірилом тих чи інших 

страхів в українському суспільстві, для того щоб розуміти, які словоформи на 

цей момент можуть виступати як страхогенерувальні чинники; якщо сама 

тема чи новина містить у собі негативні аспекти (наприклад, статті про 

безробіття чи голод),уникати слів, які потенційно лякають, натомість 

використовувати їх замінники із позитивним значення; не дублювати та не 

поширювати новину із страхогенерувальними чинниками, якщо вона не несе 

в собі гостросоціальний аспект; не повторювати одну й ту саму потенційно 

страшну новину  впродовж тривалого проміжку часу, адже таким чином не 

тільки  порушується стандарт оперативності, а й збільшується аудиторія, що 

отримує новину із страхоформувальними словоформами; не використовувати 

як засіб протидії страхогенерувальним чинникам аналіз статей із їх 

використанням (адже таким чином доведеться повторювати негативні 

словоформи, що робить таку боротьбу неефективною); при написанні 

матеріалу на теми війни, голоду, безробіття тощо вказувати можливі шляхи 

вирішення проблеми, позитивний досвід інших держав; уникати візуалізацій, 

які підсилюють тривожність в аудиторії. 

Для зменшення негативного впливу, що йде від медіа, радимо 

реципієнтам послуговуватися загальними психологічними методами захисту. 

Проте найбільш ефективним інструментом у цій боротьбі вважаємо 

медіаосвіту. Медіаосвіта та медіаграмотність полягають не лише у 

формуванні захисних навичок від маніпуляцій з боку ЗМІ, а також покликані 

навчити людину орієнтуватися в інформаційному просторі, обирати 

оптимальний для себе потік інформації, самій створювати медійний контент, 

– отже, контролювати особисте інформаційне поле. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


152 
 

ВИСНОВКИ 

 

При визначенні теми дослідження ми виходили з того, що будь-який 

вплив, а також формування страхів, відбувається за певною технологією. 

Проведене дослідження показало, що такої технології не створено. Відтак 

перед нами повстало завдання спроектувати та зрозуміти як відбувається 

вплив у засобах масової комунікації. Для цього ми розробили нову 

методологію, сформували цілком відповідні завдання і проаналізували 

серйозний масив емпіричного матеріалу для того, щоб переконатися у 

наявності певних страхогенерувальних чинниках у медіа. Здійснене 

дослідження дає можливість зробити відповідні поставленій меті та 

завданням висновки щодо специфіки використання засобів продукування 

тривожності та страху в медіатекстах: 

1. Вивчення емоцій та почуттів лежить переважно у площині психології. 

Науковці, що вивчають психологію афективних процесів, дискутують щодо 

визначення цих понять. Перші ототожнюють почуття і емоції; другі – 

повністю розводять ці поняття; треті  вважають почуття одним із видів 

емоцій; четверті визначають почуття як родове поняття, що об'єднує різні 

види емоцій. Спираючись на емпіричні дослідження та теоретичні розробки 

науковців-психологів, у своєму дослідженні ми відносили страх все ж таки 

до категорії емоцій, а не почуттів. Наша концепція, яка лягла в основу 

дослідження  задля кваліфікації страхів, фобій і способів їх формування, 

лежить у межах загальноприйнятого в науці підходу  до розуміння понять 

тривожності та страху, описаних у психіатрії, психології та інших суміжних 

науках. Таким чином, для проведення дослідження ми спиралися на описану 

психолого-психіатричну картину емоційного регулювання, яку вже 

окреслили науковці, що вивчають емоції, почуття, а також страх та його 

функціонування.  

Незважаючи на великий пласт робіт із вивчення досліджуваної емоції, 

можна зробити висновок, що страх залишається категорією індивідуальною і 
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по-різному проявляється на фізіологічному, чуттєвому рівні людини. 

Вивчаючи наукові доробки попередників, ми визначили певну динаміку 

проявлення страху: тривога – страх – фобія, у якій тривога передує страху, 

сигналізує людині про можливу небезпеку, яка ще нереалізована; страх є вже 

конкретизованою тривогою, а фобії – ірраціональними страхами. Ми 

досліджуємо страхогенерувальні чинники, але варто зазначити, що існують 

теми, які викликають страх і в складніших його формах.  

2. Були розглянуті теорії ефективності і моделі комунікації, а також 

окремі аспекти функціонування в соціальних комунікаціях стереотипів та 

міфів, які допомогли краще зрозуміти закономірності теоретичного 

осмислення емоційного оперування в дослідженнях. Ми дійшли висновку, 

що безліч класичних теорій і підходів, які розроблялись в основному з 

початку XX століття, можна застосувати сьогодні для підсилення емоційного 

складника медіаповідомлень, а також безпосередньо для продукування 

тривожності та страху в аудиторії. Українські вчені наголошують на 

важливій ролі емоційної складової частини в межах медіа, а також методів її 

реалізації у повідомленні. Вважаємо, що наразі вивчення ефективності 

повідомлень із тими чи іншими емотивними компонентами, їхній вплив на 

аудиторію є найбільш перспективним і потрібним з огляду на недостатню 

дослідженість цієї теми, її високу актуальність та прикладне значення 

отриманих результатів. Дослідження емотивних компонентів проводити 

досить складно, адже при проведенні опитувань є ряд перешкод (недостатня 

відвертість, складність охоплення аудиторії тощо), тож існує необхідність 

створення точного методологічного інструменту. Для того, щоб дослідити 

специфіку використання засобів продукування тривожності та страху в 

медіатекстів ми мусили вдатися до окремої методології, яка передбачала 

урахування викладених вище положень. 

3. Дослідження емотивності журналістського тексту проводилися 

впродовж багатьох років. За філологічного підходу ці дослідження 

стосувалися більше виражальних засобів мови, а нинішній підхід 
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соціокомунікаційний, який розвивається в умовах науки про соціальні 

комунікації, передбачає не стільки вивчення власне емотивності тексту, 

скільки значення цієї емотивності для соціуму, показовості кількісних 

параметрів цієї емотивності. В основі нашого дослідження лежать не 

мовностилістичні характеристики концептів як носіїв певних смислів чи 

значень, а передусім ми відштовхуємось від соціологічних досліджень, що 

показують чого українці бояться найбільше впродовж багатьох років. Такий 

підхід дає змогу вибудувати соціальноадаптовану схему відбору концептів 

для подальшого вивчення в журналістських текстах. З метою якісного 

дослідження емпіричного матеріалу ми розробили специфічну методологію, 

яка враховує кілька моментів. Передусім вона базується на осмисленні  уже 

існуючих соціологічних досліджень. 

Для визначення страхогенерувальних складників у візуалізації ми 

провели групове опитування, а для визначення позиції фахового середовища 

щодо продукування негативних емоцій журналістами – експертне 

опитування. Метод групування був використаний при описуванні відповідей 

відкритого запитання, а моніторинг допоміг краще зрозуміти рефлексію 

працівників медіа стосовно продукування негативних емоцій. Ці опитування 

показові, вони радше висвітлюють тенденції аніж дають підстави говорити 

про суто об’єктивне знання. Метод моделювання у дослідженні реалізований 

у вигляді математичної формули, за допомогою якої вираховувався такий 

якісний показник, як емотивність текстів. Також нами був створений 

алгоритм протидії страхогенерувальним чинниками, яку ми побудували 

виходячи з теоретичних висновків та аналізу емпіричного матеріалу, 

здійсненому у нашому дослідженні. 

Таким чином, ми виокремили низку методів дослідження, які якнайкраще 

допомагають вивчити способи і форми використання страхогенерувальних 

складників у медіа та виявляють особливості їх використання в медіатекстах. 

Наша робота складається із дослідження теорії, вивчення емпірики і 

узагальнення отриманих даних. 
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4. Отже, дослідження, проведене на основі більше як 5500 медіатекстів, 

дало змогу підтвердити нашу наукову гіпотезу: медіа з 2013 по 2015 рік 

включно мають тенденцію до нарощування страхогенерувального контенту. 

Всі аналізовані видання несуть у собі страхогенерувальний потенціал. У 2013 

році найбільше від’ємних балів (за формулою вирахування емотивності 

тексту) мало видання «2000», у 2014 – «Дзеркало тижня. Україна», у 2015 – 

«Газета по-українськи».  

Вивчаючи частоту появи тих чи інших одиниць аналізу, ми дійшли 

висновку, що з 2013 року працівники засобів масової інформації стали 

використовувати  слово «війна» і «страх» значно частіше за інші одиниці. 

Слова ж із позитивним значенням мають значно менші показники. Така 

тенденція засвідчує наявність двозначності в нинішній ситуації: з одного 

боку, чим більша частота вживання негативних маркерів, тим, за логікою, 

людина більше відчуває напруження та тривожність; з іншого – 

повідомляючи, потенційно лякаючи, новинні медіа не допускають 

інформаційного вакууму, який може нести ще більш руйнівні наслідки для 

психоемоційного стану аудиторії.  

Проведене групове анкетування дало змогу визначити, що, по-перше, 

візуалізації до статей несуть у собі додатковий страхогенерувальний 

компонент; по-друге, інфографіка  може викликати тривожність в аудиторії 

на рівні візуалізацій із зображенням загрози. Таким чином, візуалізація також 

є важливим компонентом медіаповідомлення, який може містити в собі 

страхогенерувальні чинники. 

Отже, у результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що 

медіа все більше продукують тексти із негативним емоційним компонентом, 

але яким чином це впливає на аудиторію – це завдання для наступних 

наукових розробок.  

Проведене експертне опитування засвідчило: фахівці вважають 

закладання журналістами тих чи інших емоційних складників у власні тексти 

свідомим актом. Ми також проаналізували етичний кодекс українського 
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журналіста і професійні журналістські стандарти з метою виявлення 

передбачуваного ефекту від їх порушення через використання 

страхогенерувальних чинників. Саме по собі продукування емоції 

тривожності та страху не порушує журналістських стандартів, а от чи є це 

моральним чи ні, має вирішувати для себе кожен журналіст. При цьому 

моніторинг сайту видань «Телекритика» та «Медіакритика» показав, що самі 

працівники ЗМІ звинувачують своїх колег у порушенні етики та 

профстандартів, а безпосередні свої дії щодо навмисного продукування 

страхів виправдовують інформаційною війною. 

5. Працівники медіа вбачають вирішення проблеми нагнітання 

негативних емоцій у дотриманні фахових вимог і правильного підходу до 

розуміння етики та моралі. Ми, опираючись на проведене дослідження, 

розробили алгоритм, при дотриманні якого відбувається суттєве зменшення 

страхогенерувальних чинників у тексті. Він включає в себе, зокрема: 

відслідковування соціологічних опитувань, які показують ті чи інші 

актуальні страхи українців (щоб виявити, які словоформи є наразі 

страхогенерувальними); уникнення слів, що потенційно лякають, або 

заміщення їх позитивними відповідниками; відмова від дублювання й 

поширення новин із страхогенерувальними чинниками; відмова від 

повторення одного й того самого потенційно страшного повідомлення 

впродовж тривалого проміжку часу; показ позитивного досвіду вирішення 

проблеми; уникнення візуалізацій, які підсилюють тривожність в аудиторії. 

Індивід також повинен уміти захищати себе від можливих негативних 

впливів. Вважаємо, що більшість проблем такого характеру спроможна 

вирішити медіаосвіта, оскільки людина, навчаючись медіаграмотності, 

розуміє, яким чином працюють ЗМІ, зокрема, що таке редакційна політика, 

чим послуговується журналіст при створенні контенту тощо. У такий спосіб 

індивідуум отримує своєрідне щеплення, яке надалі слугує захисним 

механізмом її інформаційного поля. 
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